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Antakyanın kundaklanma- S© ifil <di@.l lk ö ika 

sı tehlikesi .karşısında 
Hataqlıların emniyetini teke/ f ül etmiş olan 

Türkiye ve Fransa derhal ha
rekete geçmek vaziyetindedir 
~takya, 12 (Hususi) - Hatay bu günlerde çok endişeli günler yaşıyor. (Devamı 9 wıcttda) 

•• •• u 
i bzon 12 (Hususi) - Reisicumhur Atatür 
~ · sa h Trabzondan lstanbula hareket etmiştir. 

"'--- ' Trabzo1ıdaki 
rta Avrupa ve tetkikleri 

·. Balkan,arda 
' 
~lırpışan iki kuvvet, 
l?_r.ansa ile lngilterenin karşısında 
Almanya ile ltalganın manevraları 

·. DEVLETLER. • 

. 
.,lAK 
s.s . 

DENiZ 

(Alman ve Rus gazetelerine göre Tunada ve Balkanlarda Almanların ve 

l\'ransızlarla İngiliz lerin tatbika !jalıştıklarr siyasi planı gösterir harita.) 

Al~anya Ue !talya üç aydanberl Tuna havzasında ve bazı Balkan de\•letleri merkezlerin 
"e Çok hllmmalı bir siyası faaliyet göstermeltteydl. Askeri ve elyast Alınan ve İtalyan dev• 
let adamıan mütemadiyen o payıtahttan bu payıtahta gidip .gellyorlardt. Bunun sebebi bu• 
ltın ao.la§Ilmıştır. İddialara göre Almanya ile 1talyanm istedikleri §unlardtr: 

l - KilçUk ltitılf ile Balkan paktı devletleri arasındaki ahengi ve tesanüdü bozmak. 
2 - KUçUk tma.tm Uç devletini, yani Romanya., Yugoslavya ve Çekoslovakyayı biribl 

l'iııden ayırnıakı 
3 - Tuna ve Balkan devletlerinden b1tnlarmm Fran!a, bazılarının İngiltere ve bazıl!l 

l'llıllı da Ruııya ile yapılmış dostluklarını bozmak. 
~ - Ve bu devletler biribirlnde&ı ayrılıp büyük A\'TUpa de\•letlerile olen dostıuklarmı 

<ia kaybedince hepsini ayrı ayn Almanya ve 1ta.Iyanm mUstemlekcııl haline sokmak. 
Bu dalavereye ulaşmak için ~talya ile Almanya (Belgrad, Btikreş ve Yareova) arasın• 

<la bir ittUak tesis etmek istiyorlar. İngl.lter,. ile Fransa ise bu Alman - İtalyan manevras; 
tıa l'llanı olmağa çalışmakla beraber <Praı;:, Viyana ve Peşte arasında bir anlaşma temin 
tıe Uğ?-şmaktadırlar. . d 

(So\-yet Rusyanm bu \"B.Ziyeti nasıl gtırdllttJnü anlatan bir makaleyi 11 ınc1 sayfamız 8 

huıacak~mız.) 

Trabzon, 11 (A.A.) - Atatürk bu -
gün saat 16 da refakatlerinde Dahiliye 
:Vekili Şükrü Kaya , Üçüncü Umumi 

Müfetti§ Tahsin Uzer, Ordu Müfettişi 

. O rgeneral Kazım Orbay ve Korgene • 
raI Muzaffer Ergüden olduğu halde 

maiyetlerile beraber vilayet makamı • 
na teşrif buyurmuşlardır. 

B:iyük bir halk kütlesi yollarda ve 
vilayet konağı önünde Ulu Önderi he-

yecanla alkışlıyor ve Karadeniz ülkesini 
ışıklandıran Türk güneşini doymaz bir 
iştiyakla seyrediyordu. 

(Dtwamı 6 tncıda) 

Attan düşen 

Şair Necip Fadıl 
Kısakürek 

Zonguldakta 61Um 
tehlikesi atlattı 

"1 

Necib Fazıl 
Kısakürek 

Şair Necip Fa-
zıl Kzsakürek'in 
Zonguldakta feci 
bir kaza geçir:diği
ni teessürle haber 
aldrk. iş bankası 
m ü f e t t i ş 1 e
rinden bulunan 
Necip Fazıl Zon
guldakta bir teftiş 
le meşguldü, At 
meraklısı ve çok 
mahir bir süvari o-

lan şair atla bir gezinti yaptığı sırada 

beygir birdenbire ürkmüş ve Necip Fa-

zılr dalgın bir anında gafil avlayarak 
yere düşürmüştür. 

Bu düşüş pek şiddetli olmuş, başı 

bir taşa çarpan Necip Fazıl derhal ba

yılmış ve yirmi dört saat ayılttlama

mıştrr. Şimdi tehlikeyi atlatmış vaziyet

te bulunan değerli şaire ge!jmİ~ ols;n ı 
deriz. 

Kızıl ordu erkanından 

Bir mareşal ve sekiz 
general idama 
mahkiim oldu 

Moskova, 12 ( A. A. ) - Ali ınahkeme, 
Tuhaçevski ve bütün diğer mahhumlaıın 
rütbelerinin ıef'ine ve idam edilmelerine 
karar vermiştir. 

Mahhumlar, kurşuna dizileceklerdir. 
Dün gece Tass ajansının bir tebliği 1 sezememiş olan gazeteler bizim balon 

Sovyet Rusyada yeniden mühim tev. uçurduğumuzu iddiaya ka1k1şm1şlardr. 
kifler yapıldığım, bütün dünyaya res. Artık bugün kimsenin söyliyebileceği 
men tebliğ etti. Bu sefer mevkuflar bir şey kalmam ışı ır. Çünkü hadiseyi 
Kmlordu erkanmdan selüz Mareşal 

ve generaldir. 
Bu hadiseyi, yanı kızılordu erkanın. 

dan bazİlarmm Alnıan ordusu şefleri. 
le anlaştıkları yolunda şüpheleri uyan
dığım, üç ay ev\'et haber verdiğimizi 
bugün hatırla tmağa lüzum gördük. 
Zira. Sovyet Rusya<laki yüksek askeri 
divanın tahkikatından sızan şayiaları 

farkedememi~ ve hadiseyi bir t ürlü 

bizzat Sovyet Rusyanın ajansı Ta.sa 
resmen tebli<F etmektedir. 'Maamafilı 

buna §U malumatı ilaveyi lüzum gör
dük: 

1 - General Yakir, bir buçuk yıl 
önce Ukranyada yapılan büyük ma.. 
nevraları Mareşal Voroşilofun yüksek 
kumandası altında. muvaffakıyetle i . 
dare etmiş olan lfaşkırd kumandanıdır 

(Devamı 6 rncıda) 

j 

Kazanan numaralar 6 ıncı sayfada 



2 

2''f 1.ditilla 
Balkan yarım adasının hali 

araziden madut olmadığı 
ilan olunur ! 
Yazan : Nizamettln Nazi/ 

Almanyanm matbuat hürriyetinden ı 
mahrum mea'ut bir diyar olduğunu 
bilenlerdeniz. Almanyanm bu saadeti 
o derecededir ki, Alman pasaportu ile 
yqıyan herhangi bir Adem oğlu, ken. 
dl başına gazete çıkarmak şöyle dur. 
sun, bir cümleye ayarsız bir virgül 
bile koyamaz. Alman fikir, sanat dU
ıUnce ve vicdan cephesinde tam ve 
mutlak bir Göbela hlkimlyeti vardır. 

Almanyanın herhangi bir yerinde 
bir milimetre murabbaı genitllğiııde 
bir klfıdm ür.edno bir damla matbaa 
mürekkebi sUrUlebilmesi dahi Dr. 
Göbela'in "A.11 murakabe" a1ııe tabidir. 
Göbela klğıılr ve mürekkebi rejim a.. 
deıealnde bir parça §ilpheli gördü mu 
veya "Hltlerci Alamnya menfaatleri
ne bir parça aykm., buldu mu, taş çat. 
la.sa o mUrekkep o klğıda süriilemez. 

Almaııyamn g&e, kuJaP., dile ve 
beyne taall6k eden açık, gizli, şifaht, 
tahriri 'bltUn çalıtmalan hep ''Go"bels 
marka,, dır. Alman guetelerinden her
hangi blriahıde çıkan herhangi bir ya_ 
zmın altına, olrumıya ltızum görmeden, 
Göbele impllDJ atabilirsiniz. Kork. 
mayınız, hiç kimle sizi tekzib edemez. 
Zira o yazı Dr. Göbela tarafmdan ya
zılmış kadar Dr. Göbela'fndir. Zaten 

Haber Ahlb ve bqmuharriri mtlnev. 
ver arkad•eım Hasan Rasim Us'a dün. 
kil Haberde(•) D.N.B.ııln İstanbul mu. 
meaill B&y Brell'den tlklyet eden 
yazwnı doirudan doğruya Dr. Gö. 
belse bitab eder bir açık mektub aek. 
linde n~ 1ebeb de bu hakikati 
bilmif olmuı deift midir? 

Hiç fllphe etmiyoruz ki, Haaa.n Ra. 
aim. Ua'un irpdı ~hal teairlnl g&te. 
recek ve Dr. Göbels Alman istihbarat 
dalresin1n bu pek göle batan HBrell" 
inden, ook d!kkatll ve dUrtlat TOrk 
münevverlerinin yqamakta olduğu 
İstanbul şehrini bir an evvel mahnım 
etmek dir!Lyetfııi gasterecektir. 

Bununla ber&ber p eatnian yazan 
elimiz, D. N. B. ajanı Brell'den ba.h-
11etmek için bleme un1ımt değildir. 
Hayır; biz bqka bir MU berinde 
Almanyanm fikll", "ilfllnce ve san'at 
maestroauna dUrkat tavsiye et.met ıa. 
ti)'oru& şa,ıe ti; 

Son Uç aJdanherl blltb Ahnın p.
•telerilule, Balkanlar "8 Tuna hav
am meaelelerlnden bahseden satırlar 
1mlm alDfrimim dokwımaktadır. Al. 
man alyut muharrirleri aldıkları dL 
reırtınerle Orta Avnıpannı ma dev. 
!etlerine hep Ust perdeden h1tap ede 
ede elJerlndeki kalmıler lltlba.U sUrç
meler yapmıy1. aıllDlll bulmıuyor. 
luan bmılann yuılamıı okurken Po. 
meraııJalı bir onbqı ycıpt nJam 
talimi yaptırıyor veya Brandeburgda 
Nui Ç&VUf]armdan biri nutuk aöylil· 
Jor u.nnma dtl411!yor. 

Faraza Almanya hariciye nazın 1%.. 
r.etli fon Noyr.ı.t'!n dostumuz ve müt. 
teflldmiz Yugoelavyanm payitahtmda
ki miaftrlllbıden bahlleden Deutsche 
Allpmeine ?Aitung gazetesi; 

••lgracı~ So/ya w Boma ae 
1JGPftğl Mlcaptalar Küçik /filll/ ile 
Balkar& paktım bfribirWfen GyırGtl 
~bir .U..vw teaia etmifffr. Tir. 
ki!le ~ Y11!1Q11"ya a1'ClaltlClaW 
tfottluk "" miAWritt 1 afOftlnil ize. 
rindft Attlcıaraya 7cadar ulafacağını 
faAtft4M milatli'tfr.,, 
Dednrteıı sonra şöyle bir ili.ve yapı-

Yor: 
. "A'1rMpcumı cm,ubu p1riritedelci 
Clftıetıen.. if&ldta/trtda Alman1Jltlttın 
blgiJc bW ,,,,.,./rrati olduğu kendilL 
,....,. _,.,.,,r. Bu 4tı,,,,,.ftl yawr 
oMaak Aı.._,. d'f ..,.._.ntn o
Çtlqw art..,. Gthft - WMIMM Wr 
Mtl.e/tir. ltaı,t}&Jt • A.._ doatluğu 
bu hlJde/e varmayt looltJy~ 
t.v. Bu Wi tl91Jlettn biri 2'tlllfl lww. 
aıaında tek btJflfltı bir Juire7oet yop. 
...,.. ~ diğmu ,.,.,. ceplle 
almaktan daima çekittecek w ne 
.... ,,_ ~?f ~ ge'lMn kendilerittt 
~ 9'.llı~ak ol.aft '1un' kim

<•> Dlutclle Nac:hrlchten Büro = AlmaD 

ı.tlllbarat dalreSI • 

"ete bu iki datildt 'btrUktı m.ukabel4' 
e~klerdir.,, 

Germanya gueteai iae ıu bUyUk IÖ. 

zil ediyor: 
"Tuna havaııtnda yalnu bir ai

yaaet vardır:· Almanya ile beraber 
olmak.,, 

•Buralarda hiçbir zaman Alman. 
yanın a'leyhinde bir politika flüdil. 
leme~ .• , 

Almanya fena bir harekete giriş. 
medikçe ve Almanyanın Almanlara 
ait menfaatler diye ileriye sürdUğU 
emeller. bu taraflarda yaşıyan mil. 

letlerin emellerine ve menfaatlerine 
aleyhtar bir istikamet takip etmedik

çe niçin Almanyaya düşmanlık edil. 

sin! Elbette, her sulhperver ve mede

ni devlete g&ıterllen güler yilz Alman. 
yaya da gösterilir. Lakin Almanya bu 

taraflarda yqa,an milletlerin sulh 
içinde ulqmak latedikleri muıt inki. 
p!lara zıt bir temayül gösterdiği gün 

de kendisine kulak asılacağını sanar. 
sa hata eder. Avrupanm cenubu p.rkt. 

sinde hür ve şuurlu milletlerin, her 

tnrlU yabancı "murakabe" den azade 
yaşamak 1attyen ve millt istikllllerine 
son derece kıskanç c..lan milletlerin ya
pdıklan unutulmamalıdır. Tuna dev. 

Jetleri arasında ayni zamanda Bal
kanlı olan devletleı· de vardır. Alman. 

yanın Tun& havzumda ve Balkanlar. 

da medeni devletlere llyık olan sami. 

mt muameleden ve güler ytU.den mah. 
rum e4illp eclilmcmesi tek iradenin 
elindedir: 

Yani ''bizzat Balkan paktı devletleri 
nln,, ki aralarmda Türkiye de vardır ... 

Bıilüiı&te'Yfi ltıiıanya mat1*t Ye 

ıpropapadl wı Dr. G8behıe fWlU 
söylemek ı.tiyonız: 

"FCer Alman pzetelerl, her AL 

mu. arzwıunu 11ellmlamalan için, 

Balkan devletlerinin Berllnden 
gelecek "hulr ol!" kumandalarmı 

beklediklerini sanıyorlarsa bir hayli 
aldamrlar Her Doktor!,, • 

Şimdi &y,et gueteleri İngiltere ile 
}l'ran88nm '"Praf, Pefte ve Viyana,, 

arasmda bir an.lqma yapDllJI. çalıftı. 
fmı yazarlarken. Alman guetelerl de 
ltalya ile Almanyanm 0 Belgrad, ~ 
ret ve V&l'f()va,, araamda bir anlaşma 

yapımya çalıfbjmı açiğa vurmakta. 
dırlar.Bunların han,.ı hangi nevi 1111-

htln • hangisi hangi nevi ııarbln va
•tuı haline konmak t.teniliyor? Bu 
ciheti henüz kestirmek mUmkUn de. 

fildir. Sonra, bu iki aiyaal ve ıtrate
jik mllaellesln tetekkül etmesi mukad. 
der olup olmadığml tayin etmek de 
tlmdillk mllşkW. Fakat fWlU söylemek 
daima mUmktlndUr· 

Balkanlarda Balkan Paktı devletle. 
rinin iradesi hlkln?dir. Balkulardan 
ne bir miras gibi ve ne de Roma.Ber. 
lin ll)'ua pazarlannda mezada çıka. 
nlmıt bir mal gibı bahledllemez. 

Ve d&h1 Avrupanm cenubu prklsfn
deki Balkan yanmadumm hall ara. 
dün madud olmadıfl bir daha illn 
olunur. 

Nızamettin NAZiF 

12 gafında coeıığa 
teca111Jz 

Evvelki ıün Bakırköym küçük 
bir kıza kllJ'fı itlenmif feci bir teca· 
vüzün faili düa aclliyeye getirilmit-
tir. 

Anlatıldıima töre, Bakırköyde 
bir kömürcü, düklcbma kömür al-
mak üzere ıeJen 12 Yatlannda F at· 
ma admdaki 1*a tecavüz ederek na· 

nmaunu berbat etmİf ve yapılan ti· 
kayet üzerine iandarmalar tarafın. 
dan yablanmıt~· Canavar adam 
dün ~rdüıacü IOl'l\I hakimi Celil 
tarafmclan eorpya çekilerek tevkif 
olunmutfur .. 

HABER - Akşam postan 

• 
iŞ KANUNU 

l şçilere ve iş verenlere 

Neler emrediyor? 
Yazan: Münir Evringol 

tı kanununun tatblklne aym on betlnde bqlanıyor. Bu kanun işçilere ve lf verenlt>re 
bir takım vuf!eler vermekte, her iki zQmre nln hukukunu konıyucu bUkUmıer koymalıa 
tadır .BiZ, allkadarlar tarafından topluca anlqılmuı için bunları Ud Uç &11D1Uk bir 

Hri makale halinde lz&b etmete karar verdik. A.fatıda lfçilerln vto iı verenlerin bu kanun 
mucibince yapmata mecbur olduktan veya kendilerine yuak edUmlı olan feYleri okuya
cakamıa. KakAle 10 bulran tarib1I ayımızda bqlamııtır. 

• işçiler 

1 
Neler gapmaıa 

mecburdur ve neleri mecburdur ve neleıl 
yapmaları yasaktır? y gapmalaı ı yasaktır? 

iş verenler 
Neler yapmağa 

Kanunen cilnde Uami çalıtma IUt • 
leri ıu kadardır: 

Cumartesi günleri saat on üçte ka. 
panmalan mecburi olan it yerlerinde 
ıünde en çok 9 saat çabıılabilir. 

Haftada 48 saat çall!ftl&ğa ba'~ • 
cağı zaman: 

I - Her türlü itler hakkında lktıaat 
V ekileti bir ıene içinde muvakkat ıe
nel emirlerle tatbiki gerekli iJ müddet. 
lerini ilin eder. 

II - Sonra bu emirler niaamnamel• 
re bağlanır. Yani ne gibi it yerlerinin 
ve hangi tarihten itibaren ve ne suretle 
48 uatlik esası tatbike batlıyacaklan 

zaman .zaman nizamname ile tesbit edi
lir. 

m - Nizamnamelerin arkası alın • 
marıt yani biitün itler hakkında nizam • 
nameler çıkıp bitnıit olması ve bu su
retle 48 uat eusmın her tUrKi itler için 
ke.tnleıtirilmit bulunması kanunun 
mer'iyete girdiği cilnden itibaren üç 
yıllık ıencl bir mühlete bağlıdır. Ya. 
ni icap eden nizamnamelerin hepsi bu 
Uç yıl içinde çıkanlmıı, bitirilmit ola -
caktır. 

Bu bilkllmler mucibince tesbit edil -
mit olan it milddetlerinden fazla ola • 
rak ifçileri çalıftırmanm ceuu 5 lira -
cJan elli liraya kadar olup tekerrii:rün • 
.de cna iftar. 

14 - 18 yquu doldurmamq ~ocuk. 
lan her ban&i bir itde oluru olıun C(ln
de 8 saatten fula çalıttımıamalıdır. 

Bunlardan ilk mektebe devam eden • 
terin •ı saatlerini mektep saatine mini 
olmıyacak tekilde unzim etmeli. Den 
saatlerini 8 saatlik çalııma müddeti 
içinde •ymah· 

' a~ıru dolduıınamıt çoculdan bu 
kayıtlar hilafında çah,tırmanm ceza11 
10 liradan 100 liraya kadar olup teker. 
rürlerde ceza artar. 

1 S - Kanunun 40 ıncı maddesinde 
_,sayılan <!' · D) hallerini, 35 ve 37 ind 
maddeler mucibince tesbit edilmit bu • 
lunan günlük kanuni çahıma mJddet • 
leri içinde uymalıdır. 

Kanuni çalıtma müddetleri içinde sa. 
yılan bu hallerden dolayı ~tçi ücretlerini 

eksiltmeye uğytmanın cezası 19 lira • 
dan 7 S liraya 'kadardır, tekcrriirlerde 
ceza artar. 

16 - lı yerlerinde çalıımuaatlerini 
it yerinin bulunduğu memleketteki u • 
mum saate gi>re ayar ve tayin etmelidir. 
Umumi memleket saati olımyın yerler-

de dcmiryolu istasyonu ve gemi iıkele. 
ıi saatleri gibi umum hizmetlere ait 

kontorlljıl saatler ve yahut mUllri veya 
askeri makamlann saatlerini miyar tut
malıdıc. 

17 - lı yerlerinin kanun dahilinde 
tesbit edilecek çalııma saatlerini it ye. 
rinde levhalarla ilin etmelidir. 

lı yerlerinin çahıma saatlerini ayar 
ve tayin etmemenin veya it yerlerinde 
levhalarla ilin etmemenin ceza11 2 li
radan 1 O liraya kadar olup tekerrürler 
de ceza artar .. 

18 - Beı saat ve daha aı: müddetli 
itlerde dinlenme vermek mecburiyeti 
yoktur. · 

Bet saatten fazla ıüren itlerde din • 
lenme vermek mecburidir. 

16 - Her tediyede Ucret hetabınl 
gösterir bir pusla alacaksınız veya ya • 
ruruzda bu hususa haaredeceğ:niz bir 
deftere bu hesapları geçirtc:cekainiz. 
Böyle yapmuaanız, yani hiç puala al • 
maaaanıa •eya defterinize biç )'azdır -

mazsanız, yahut ücretiniz eksik göstc.. 
rüen pusla alınanız veya deftcriniie ek 
sik yudınnanız wnra hakkınız kavbo. 
lur. Zarar ederıin:z. Zaten bunlan yap
mıyan it verene de cua vardır. 

17 - lı kanununun mer'iyet esfr • 
mesine kadar her türlü itdc tatbik edil. 
mekte plan cünliik çaI11ma mliddetleri 
kanun mer'iyete girdiği tarihte kanun 

bükümleri mucibince haftada 48 saati 
geçmemek için daha apğı hadlere indi
rilince cUnlük çalıtma aaatlcrinin azal
masından dolayı itçi iitretleri ebiltile • 
mez. Yani evvelce ne gündelik ahnıyor-
11 yine o kıdar &ün.delik alınacaktır. 

11 kanununun hükümleri mucibince 
iıverenln uhteaine terettüp eden her -' 
hangi bir mUkcllefiyetin yerine ıetiril. 
meai dolayııiyle ve yahut it kanunu 

hükümlerinden herhanıi birinin tatbiki 
neticealne müıteniden her ne tekilde o
lursa olsun itçi ücretlerinden eksiltme 
yapılamaz. 

Bunlara ıykınlık yapan iıverenlere 
ceza vardır. 

18 - Ayda otuz liraya kadar olan 
~cretinizdcn haciz , de'rir veya temlik 
yapılamaz. Ayda otuz llraamdan fula· 
smdan yapılabilir. 

Ancak iaıe ve nafakası kanunen ken. 
di üzerinize dilıen aile fertlerine tahlil 
edilen mebliğlJr bu bükme tabi tutula -

maz. Yani otuz lira fazlasından defil, 
aylık ücretiniz otus liradan az ol.a da 
bundan kesilir. 

19 - Gebe ve emzikli kadmlar do • 
iumdan Uç hafta evvel ve üç hadta ton· 
raki ceman altı hafta (icabında altı 

hafta evTel •e altı hafta sonraki ceman j 
on iki hafta) iıinli olup çalı,.-Z· Ay. ı 
nl it yeri~de altı aydanberi en u üç ay • 
çalıımıpa bu izinli müddette yanm Uc 
ret alır. 

tı böyle delilte it verenin kendiıine 
bu müddette yarım ücret venneie mec. 
buriyeti yoktur. 

·' Gebelik ve dotmu esnasındaki bu ia
tirabat devreainde bunu bilerek ken • 
dilerini çalııtıran i§vetenlere cea 
vardır. 

20 - tı kanununun gıer'iyeti tarihi. 
ne kadar iıçi ücretlerini pndclik, haf 
talık veya aylalı: ödemekte olan itveren. 
ter bu muayyen Ucret vennc usullerini 
llat hesabiyle veya parça bap~ yahut 
çıkanlacak it miktanna cöre ödcmeğe 
it dairesinden müsaade atmadıkça. çevi· 

remczler. Ceaası nrdır. 

21 - Ken.clinizi kaıten telef veya ... 
kat etmemiıacniz ıizin kendi alit, ede

vat ve hıyvanlannı.z it dolayııiyle telef 
olur ,,eya sakatlanırsa lıv~ren bunlan 
öder. 

22 - Pıra kesinti cesaıı, ancak. çı. 
kanlacalc nizamname mucibince tanzim 
edilip it daireıinden taıdikli olacak o -

lan it yerinin dabilt talimatnaıııeainde. 
ki sebeplerle ve tarslarla yapılabilir. 
Böyle yapılmu• it verene yine cea 
vardır. 

23 - İtinizden ne ıuretle aynlrnı' 
olursan" olunuz ayrılırken bir it p.ha • 
detnameai alacabmı.z. Verilmezse ve 
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3'4"okı daic 
Cennet 

H EY gldi eski günler! ... Siz rl' 
hatı, ı.evki biz·m gençliği~ 

de görmeli idinız... Dünyanın aaf asJlll 
biz sürdük, siz cefasmı çekiyortU
n4z. .• ., 

Bu sözler, y~r yüzünde, insan cl/ı' 
kadar eıkldir. Hanı Adem ile HaV'l
nm övmeğe bir tilrlü doyamadlkW' 
bir cexnet varrıııı: a~z onu bir yer od 
sanırsınız?... Hiç c!e değil: ceııae&. 
Adem ile Havva'n.n gençlik yıtıandlt• 
Her insan ömn.inün başlangıcmda bil' 
kere cennet'ten geı:er, onun safuı ilf 
mest olur; fakat yrllar geçip de bÖYlf 
mst olmak haYUmı kaybedince at• 
tık oranın aafaaını hic; bir yerde, bi4 
bir günde bul unu. Fakat Umidiol 
keımez, oraya bir gUn yine ulaşa~· 
fmdan, biç olmazsa öldükten sonrl 
ulaşacağından emindir. 

Zaten söylerler: cennette hepim1' 
ebedi bir gençlık l~inde yqıyacalanlo 
tız: orada hepimiz otuz Uç yaşmdaJÖ 
halimizle dolaşacakmışız. Otuz ~ 
yaş. .. taa 'nın yer yUzfüıü bırakıp gök· 
lere çıktıjı yaş! •.. Centaet'in gençl~ 
demek olduğunda hiç şüphtm kalma
dı .•. 

Yaşlı kimselerin geçmiı günleri ö\'• 
meği 11evdifi nispette gençler de o 
günlerin zevkine, ı.af uma inanmalii 
lar. Yalnız: "N~ yapalım? onlar geçd 
diye kederlenecek miyiz?,, demeldt 
kalmaz, duyduklannı bir mual, blt 
bunak uydurması aanniar. TecrObrll 
kolay: bugün y.rmi. nihayet yirmi be· 
ıinde olan bir adama umumi harbdeJl 
evvelki yılların, altın para kullandığı• 
mız gUnlerln bolluj'unu, niabi kayıu. 
suzluğunu, emniyet.ini anlatmafı kal• 
km. gözlerinde heı:ıen istihzanın pa. 
nltısı beliriveriyor. Ben, kendi hesabı. 
ma, gençlere çocukluğumun gQDJerinl 
anlatmaktan vazgl"~tlm: ıarar ebem 
onlarm gülmesi, ala~ etmeet: "Aeeı. 
rllya mı gördüm!. dedirtecek, beni 
hatıralanmdan şüpheye dütürecek. 

Gençlerin hakkı vardır: Romeo 
dünyada güzelliğin, saadetin anca~ 
Julfette'in dağdı ğu giln "bq!adtfµi':. 
dan .emindir. OnJım evvel biç 1rito~t 
bulunabilir mı? 

Gençlere hak vermeme belki şap. 
cak, belki kızacaksmız: "Ne? onlann 
Jul"ette'i doğmad.ın önce senin bir 
gençlik zamanın, bil cettnet'in olduju· 
nu inkir mı ed~kaba?.. di~klf. 

niz. .• Anlamamıpmız : genc:lere, biz
den yqlı olanlan dUşUnerek hak ver. 
dlm. Biz onlann dünyada safalı gün. 
ler gördüğüne inanıyor ıııuyuz? 

NUıallab ATAÇ 

Akıl y.arışı 
Arkadqlann bir toplan 

bmada içlerinden biri, bir 
akıl yanp 7&P'1mHnn telr 
Ut etU • 

Ortaya llç Y&l"llCI çıkt 
Herblrilllnta ~ kene.. 
leri haııgt. rmkten oldutı 
nu bllmekal.ıbl birer tatav UFR•1 

roz çt&Udl Ye latavroslarm mavi yahut beyas 
ol&bUecetl IGylendl. 

Sonn bu Uç mUu.bık içinde ayna olmayaa 
lılr odaya gölttrUldU ve ıu talimat verildi: 

- ttk IDee .fkl beyaz latavroa gören yahut 
kendi lata'll"Ol:unun hangi renkten oldutwıu 
bilen çocuk odadan çıkar ve yarifl kuanmıt 

olur. 
Çocuklardan lılrl.ııl yaıuııdald Ud mtMablo 

kin almlarınd& l.at&vrcıalarm mavi renkte ol 
cıuıunu gördü. Fakat içlerinden blrlal, bir 
8&Illye dUtond1lkten 80lll'L 

- Benim ı..tavrozlml ma.t. dedi. 
Buııu nereden bildi! 
Yukarikl bllmecelDlz mllkltatlldır~ Hail• 

denlerden lkl klflye hediye verllecekUr. Ce
vaplarm ( 18 bUlran > tarilılne kadar göndıl 
rllmlı lomuı IUundır. 

ı-asarruf sandıClı 
(8 Haziran) tarihli bilmecemlzln ba%1l'l"t 
Tonton amcanm çocuklanndan, Yaramas 

ıs. Afacan 12 Ye Topu ıo yqlarmdaydrlar. 
Bu bUmeoemlzl klm8e balledemeıa14tlr. 

Ardp s,ç:1ç~ 
kuponu · · 
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Dinlenme, çalııma m:iddetinin orta 
lama bir zamanında verilir. Dinlenme -
nin vakti mahal1 idete ve itin icabına 
göre tayin edilir . 

Dinlenme müddeti ıckiz saatten az 
müddetli itlerde yarım saattir. 

Selda aut veya daha fazla müddetli 
iılerdı bir aaattir. 

ya bu phadetnameye hakkınızda doğru kız ve kadınlar yır altında •eye IU al
olmıyan feyler yazana lfverene ceza tında (maden ocaldan işleri, kablo d<S. 
vardır. Kanunun 31 inci maddcıini o • ıemeıi, kanalizasyon, tünel intuı gibi 
kumalıııruz. isler) c;alqılacak Merde çalıttınlmll 

24 - On sekiz yatını doldurır.amq ı ıar. Ça1J9tırana ceza vardır. 
erkek çocuklarla lıtiınası.z her yaıtald ( l>e1Jamı var) 

k 
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~,,, .. ;,~~ ...... 
'--.:~- flOCf!fU"=-
l<ötlYı ~Dır köyD lUı 

liifil c <§1 as o ve 
Bcöyog fPDycesoeırD 

Bütün Anadoluda gayet kötü bir 
K~ek modası hüküm sürmektedir; 

ulot pantalonun üstüne kısa çorap 
ç~kiyorlar. Koncu aşağı düşmesin 
~1Y?, d!şardan görünür vaziyett~, h.ir 
kstı~ dizbağı takıyorlar:. Hanı dız 
~Pagının al tındaki en ınce yerde 

tır ,k~şa~ teşkil etti~ten so~ra, ıa· 
h uh bır last:~ç parçasıle ve hır takm1 
alkaların, kıskaçların yardımile ÇO• 

~bı bir kenarından yukarıya çeken 
İ elade paçc bağları vardır ya, on
ardan .. 
.. l abii, pek sakil ve aynı zamanda 
8~lünç bir manzara .. Kimbilir han
~ı bazirgan bunu gafil bir köylüye 
'Yık altından gülümsiyerek yuttur· 

~uş. Sonra, bu moda, gittikçe revaç 
ulrnuş .. 
- Bu böyle takılmaz, şöyle ta· 

kı~ırt • diye, bütün bir memleket 
~ıkyasmda telkinde bulunmak iı;in, 
ır Vasıtamız var mıdır?. 
Benim vardır. 
Diyeceksiniz ki: 
-Adam, sen de!.. !:Su, pek ehem 

l'tıiyetsiz bir mesele! .. Söylense ne 
olur, söylenmese ne olur~ .. 

Peki öyleyse, mühimlerini ve 
l'tıutlaka zihinlerde yer tutması icap 
edenlerini sayayun: 
. ··sıtma dere rüzg~dan değil, 

•ıvri sinekten geçer .. ., 
"F ryngi, şu şu, şu afetleri Cloğu. 

tan bir afettir .. Şu, şu, şu a·razı gös
~rir. Şu, şu, şu surette sirayet eder. 

eda'Visi de şöyledir!., 
l "Trahom da §U tertip bir liasta· 
1ktır. lnsam kör eder,, Yakalaruna
~.ak için şunu yapmalı, kurtulmak 
•çın d b e unu .. ., 
.. Fakat yalnız sıhhi sahada değil, 
turıu türlü sahalarda köylüye anlar 
(ak istediğimiz fikirler vardır. Bun
'.J~ telkin vasıtamız nedir? Bahusus 
~gınık bir halde yaşayan köylüle
ttı:nizi bir araya nasıl getirerek onla
~'-kcndi f\kirlerimizi, bir s~ri halin
k c Ve onları bıktırmadan, bilakis ala-

a.clar ederek, •'Aman! Daha dinli
}'eyjtn ! ,, dedirterek nakledeceğiz? 

.. * * 
Bundan birkaç ay evvel, HABER 

bkuyucularına bir teşebbüsümden 
~hsetmiştim: .. Bütün TürkO'ede 

koyiü, kasabaların pazar yerlerinde 
toplanmaktadırlar. Bundan istifade 
lderek Halkevlerinin gösterit korul
annı harekete getirebiliriz? Dekor-
jt1z açık hava piyeslerile, bazan eğ-
"'lc:!li, hazan heyecanlı, hazan ağ
! 'ıcı bir vakayı seyrettirerek bütün 
fil .!r!erimizi, bilgilerimizi ona aşıla
J'::ı~iliriz.,, demiştim. 

Misal olarak da, "Kan davası,, 
diye bir piyes neşretmiştim. Şarkı 
Karadeniz vilayetlerimizi kasıp ka· 
Vtıran an 'aneye karşı bunu bir pro
l'laganda vasıtası olarak göstermiş
tiın. 

Bu, teşebbüsüm, matbuat umum 
tnüdürü Vedad Törün dikkatine 
~arpmış. Kendisi, resmi vazifesile 

craber, aynı zamanda pek değerli 
bir piyes müellifi olduğu için hu ala
~a. beni pek mütehassis etti. Vedad 
1 ör, Halk Partisi umumi katibi ve 
&ahiliye Vekili muhterem Şükrü 
~ayanın da benim bu teşebbüsüsm 
lı?.erine teveccühünü celbetmiş. Bu
na benzer piyesleri yazmakta devam 
etıneğe teşvik edildim. ikinci bir 
rr:.tıvaf fakiyetim de, kıymetli ve ye
jane rejisöri.imüz Ertuğrul Muhsin'" 
. en bunları .. monte,, edeceğine da
ıt süz almak oldu. Rejisöre kolaylık 
0~ınak üzere, tecrübelere, lstanbula 
Bısbeten yakın bir yerde, mesela 

Ursadan başlayacağız. Yahut da 
c~ernanları buna birinci derecede 
~,aka gösterecek Cliğer bir münasip 
r.ıa.lke'Vin den .. .. ,,. :(. .. 
·da Yuk:arda bahsettiğim köylü mo
.d~ın aleyhinde de, frengi gibi 

hı d mevzua dair de, hulasa, her 
~hse, her bahse dair bütün düşün

~e erimizi, pazar yeri piyeslerile en 
tıınrnı halk tabakalammza aşılamak 
tnürnk" d" un ur. 

1 Bunu, tecrübelerimizle göst~rebi
cce"'· • • k gınıızı pe umuyorum. 

-(Vil·Ntl) 

Bu duman bir yangın dumanı değildir. Bu dökınecilerin, Mimar Sinan ve Dökmeciler caddesinde hiç eksi!< 
olmıyan dumanıdR'. (Yazısı yarma~ 

lstanbul konuşuyor! c Süleyman iye : 1 ) 

Mollahusrev mahallesinin 
derdi bir fabrika 

' 

Sülegmanigeliler, mahallelerinde bir polis karakolu, 
bu olmazsa bir polis noktası isti,,orlar 

Vaızaın : Haberci 
SUleymaniye, Babil kuletıin.~ benzi .. 

ye nbir semttir. Bura.da en yuksek bir 
içtimai seviyesi olan vatandaşlardan 
fakir kıptilere kadar ne cins insan ister. 
seniz bulabilirsiniz. 

Kanuni Sultan Silleymanın, mimar 
Sinana e~siz bir eser olarak yaptırdığr, 
Süleymaniye camii yüzünden burası, 
seyyahların en ba§lıca uğrağı olmu§ • 
tur. 

Fakat ne çare ki Süleymaniye de hlç 
itina görmüş bir mahalle değildir, 

~ :(. il/-

Cami kenarındaki sıra kahvelerin ö
nünden işe başlıyacağmuz zaman Sü. 
leymaniye hakkında yukanda yazılı 
birkaç esası zaten biliyorduk. 

İlk girdiğimiz kahvede, bizimle ko. 
nuşacak kimseyi bulamadık. Herkes 
derdini anlatmaktan çekiniyordu. 

Bu vaziyet karşısında civardaki baş
ka bir kahveye ba~ vurmak mecburiye. 

tinde kladık • 
Muhterem okuyucularınuz, belki: 

"Bunlar neden kahveden kahveye do. 
]aşıyorlar,. diye düşünebilir. Onun için 
bunun da sebebini. izah edeyim: 

Garip bir tesadüf neticesi, o sırada 
civar sokaklarda tek b~ adama bile 
rast gelemedik. Gördüğümüz insanlar, 
kahvelerin gölgeli bahçelerine çe • 
kilmiş tavla, iskambil, domina oyna .. 
makta meşguldiller. Ve işte bu vaziyet 
karşısında, bizlerin kahve kahve dola~ 
manuz icap etti. 

İkinci uğra.dığımrz kahvede, bizi 
memnuniyetle karşıladılar. Vaktiyle bu· 

Molla Hüsrev mahallesinin kokulu 
suyundan .Jİkiyet ettiii Karamürsel 

'tllenıucat fabrikası 

Süleymaniyeliler, civarda polis karakolu 
olmamasından HABERCl'ye 

f 

ralarda muhtarlık yapmı§, 40 senedir, 
Süleymaniyede oturan bir zat: 

_ Buyurun, size etrafı gezdireyim, 
diye önümüze düşüp bizi evvela Molla 
Hüsrev mahallesine götürdü. 

Hali vakti yerinde tüccarların <ıtur • 
duğu Molla Hüsrev mahallesinde Taş. 
tekneieki Manav sokağr, ve daha bir 
kaç sokağın karanlığından başka m:.i -

!him tek bir derdi var: 
Karamürsel mensucat fabrikasından 

zaman zaman yayılan koku ve duman. 
Mahalleliden birisi bana şöyle dert 

yandı: 
- Mahallemiz.deki btı fabrika iyi, 

ho} amma, biraz masraf etmemek için 
günde bir kaç iere hepimizi rahatsız e. 

diyor. 
Her gün fabrikada bir çok yün yı • 

kanıyor. Bu yıkanmadan çıkan pis su 
da tabii derhal lağımlara salıveriliyor. 
İşte o zaman, caddelerdeki su ıskarala· 
rından Müthiş bir koku ve duman etra· 
fı kaplıyor ki ne iğrenç bir şey oldu • 
ğunu hiç sormayın. Bunun önünü al • 
mak için basit bir çare vardır: O da 

Dikkat! ------Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet
leriniziJ yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve isterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağınıza kadar gelip söy. 
Ie<liklerinizi inceliyecek, şikayet . 
lerinize veya temennilerinizc ga. 
ze~emiz tercüman olacaktır. 

ve hiç olmazsa bir polis noktası 

dert yanıyor. 

yünlerin yıkandığı suyu derhal lağım
lara salıvermemek ve evvela bir havuz
da soğuk su ile karıştırmak, lağıma da 
ondan sonra akıtmak. 

Molla Hüsrev mahallesinden, tekrar 
Sütcymaniye camiine doğru uzaklaşır • 
ken Karam:.irsel fabrikasının halkın is. 
tirahatini temin yolunda yapılmasr icap 
eden bu basit işi niçin ihmal ettiğine ha
la şaşıyordum. 

Cami civarına geldiğimiz za~, S -
6 mektep talebesiyle karşıalştık. Yan -
larına sokulup kendimi ve arkadaşım 
foto Aliyi tanıttım. Maksadmuzr söyle
dim. Bize refakat etmeyi, mahalleleri 
hakkında izahat vermeği memnuniyetle 
kabul ettiler. 

Beraberce dolaşmağa başladığımız 

zaman gens;'ır.rin ilk şikayeti şu oldu: 
- Bu koca semtte ne bir polis kara. 

kolu, hatta ne bir nokta vardır. Bir ci -
HABERCİ 

(Devamı 11 i 11cidc ) 

-
Mimar Sinan türbesi 

-.rııw: -••wn MMn1N1aLM11...,._MnüMtü111111MUı1111 ..... 

KURUN' da: 
Hava müdafaası ve 

yeni kanun 
''İşte bu defa Kamutayca mü· 

zareke edilmekte olan hava müda· 
faası genel komutanlığı teşkili hak
kındaki kanun şimdiye kadar be1c
diyelere ve umumiyetle Dahiliye 
Vekaletine verilmiş olau bu passif 
müdafaa işinin aktif müdafaa ile 
bir elden idaresini istihdaf etmektc
tir. Bunun için hava müdafaasının 
hem aktif, hem passif kısımlarını 
idare edecek olan genel komutanlık 
sulh zamanında Genel Kurmay Baş
kanlığa, harb zamanında ise baş· 
komu tanhğa bağlanacaktır. 

"Bundan başka gene bu kanunla 
yüksek hava müdafaa komisyonu 
adı altında bir hususi komisyon teş
kil edilecek, bu komisyona Genel 
Kurmay Başkam başkanlık ede
cek, her vekaletin müsteşarı bu 
komisyonun, azasından olacaktır. 
Hava müdafaası genel komutanlığı 
yüksek hava müdafaa komisyoniyle 
alakalı bütün vekaletlerin mutalea· 
Jarmı alarak hazerde bütün mem· 
lekete şamil hava koruma planları 
hazırlıyacaktır. Yurd dahilindek'.i 
halkı ve hükumet teşkilatlarının 
nıuhtelif kısımlarım alakadar eden 
tekmil hava müdafaasına ait teşki· 
lat işlerini ve bunlara ait tesisatlan 
yaptırcaaktır. Sonra hava koruma· 
sına ait vücut bulan bütün teşkİ· 
latlarm talim ve terbiye tatbikatlarJ 
bu komutanlığa ait olacaktır.,, 

Asını Us 
TAN' da 

Babıalt niçin zlftlenlyor 
Babıalinin ziflenişi - dediğim 

gibi- bu çeşit değildir ve doğrusu· 
nu söylemek lazım gelirse artık Ba
bıalide okuma zevkinin bugünkü 
haliyle kaldırım ziflenmesinden baş
ka ziflenme beklemek te beyhude· 
dir. 

Saltanat devrinde Sabah, ikdam 
gibi gazetelerin çıktığı zamanlarda 
belki kayık ziflenmesi kabilinden 
ziflenişler matbuat ehline nasip olur. 
muş. Bugün onlar tarihe karışmış bi
rer hadisedir ki: Babıalinin ziflen
mesi lafr geçtikçe içim çeker ve bu. 
günkü gibi yazılar yazarım. 

Bu münasebetle şu müşahedeyi 
de yapmak istiyorum: 

Bizim caddeyi çamur olmasın 
diye zifliyorlar. Halbuki bütün zif. 
lenenler çamur olduğu gibi bizim 
cadde de çamurluktan kendini kurta 
ramıyor. O halde hu ziflenme külfe
tine ne lüzum var? 

(B. Felek) 

Malullerin terfihi 
Kanun layihası bugür. 
Meclisle görüşülüyor 

Bütün malullerin terfihini istih· 
daf eden kanun layihası bugün mec· 
liste görüşülecektir. Layihanın son 
şekli şudur: 

1 - 1 862 sayıh tekaüt kanunu· 
nun meriyetinden evvelki hüküm
lere göre tekaüt edilip 5 5 1 sayılı 
kanunla terfi zammı almakta olan 
malul subay ve askeri memurların 
bu terfi zamları bir misli arttırılmış 
tır. Bu zammın tesviyesi Divanı 
Muhasebatın tesçiline bağlıdır. 

2 - Birinci maddeye göre yapı· 
lan zam dahil olduğu halde malulle· 
rin alacakları para miktarı bir hazi· 
ran 1930 tarihinde tekaüt edilen ay
ni rütbeli ve ayni hizmetli malul em 
sallerin aldıkları para miktarını ge
çemez. 

3 - Bu kanunla yapılan zam· 
lar maaş hükümlerine göre yetim
lere de intikal eder. 

4 - Her ne suretle olursa olsun 
malulliyet iddiaları tekaüt talepleriy. 
le birlikte ve re' sen tekaüde sevk 
halinde de buna ıttıla tarihinden iti· 
haren nihayet bir ay içinde yapılabi· 
lir, bu müddetten sonra vaki olacak 
maluliyet iddialan mesmu olmaz. 
Bu kanunun neşrinden evvel, teka· 
üt edilmi§ olanlar da maluliyet iddi
alarını bu kanunun neşrinden itiba,, 
ı·en ancak biı: Fi)'.: i_çinde yapabilirler11 
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Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablası Hadlyo'ye aittir. Kanaer kurbıını: 
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En yeni 01.,1lann zarfları çok ince 
idi. Lemi de artık daha uzun yazmak 
cesareti kalmamışıt. Cevabı gelmi
yen bu mektuplar bütün kuvvetini 
tüketmiş, bütün ümitlerini kaybet· 
tirmişti .. Sonra güzel, güneşli bir 
günde artık daha fazla duramadı. 
seyahate çıkarken nası] ani bir karar 
verdiyse lstanbula dönmek için de 
yine öylece ani bir karar verdi. 

Evinden, yuvasından böyle uzak
larda sanki ne işi vardı i Hayatını 
altüst eden faciadan böyle uzaklara 
sanki ne yapmağa gelmişti i Yeisle
rini ve elemlerini de birlikte götiir
memİ§ miydi i 

Bu seyahat şüphesiz ki bidayette 
unutmaya, vakit geçirmeğe kudret· 
li bir amil olmuştu. Fakat vakit geç
tikçe bu yabancı yerlerdeki bütün 
yenilikler ve enterelerde onun için 
artık tükenmişti. Genç adamı bir 
nevi yorgunluk ve harabiyet istila 
etmiıti. 

1stanbula döndüğü vakit adam 
akıllı değişmişti. Zayıflamıt ve gii
nC§ten tunç rengini almış olan çeh
resindeki gözleri daha derinleşmiı 
gibi görünüyordu. Fakat şimdi bu 
gri renkteki parlak gözlerde dü§ün
celerinin ve kalbindeki elemlerin 
hummalı akisleri tutuşuyordu. 

Çünkü ıztırap çekmişti. Ve nihı:ı
yet anlamıştı .• 

Elinden kaçırdığı kadına karşı yü
reği nşkla dolu olarak geliyordu. Ve 
her ~eye rağmen onu tekrar yuvada 
bula::ağınr ümit ediyordu. Ona yap
tı\:larmı unntturmnk için ruhunda 
giizel kararlar vardı. §İmdi hayatlan 
!•İ.i:dleşecekti. Dahd her "J:isi de o 
lrnd=.r gençli ki 1 

Bütiin bu ictikbd hulyalarını yol
cu1··I;unun uzun günlerinde dalgala
rır l:ı tlı şmltılarile kurmuş, süsle
mi,;ti. 

Hiç şüphe etmiyordu ki Necla 
gizli bir sevki tabii ile haberdar ola
rak evlerine gelecek, kendisini bek
Jiyecckti. 

"Onu o kadar çok düşünmüştü 
ki muhakkak bu Neclaya da sirayet 
edecekti. Kalbi a§kla, yüreği ümitle 
dolu olarak geliyordu. 

. Heyhat.ı Kalbindeki bu a§k ağır 
bır ~ar?e ıle ?'aralandı. Yüreğindeki 
bu umıt zehır gibi acı bir sukutu 
haya) oldu! 

. Necla iki sf'nedenberi dönmemiş· 
tı .. 

.!:emi genç kadının hiç gelme· 
dıgme açık bir delil olan mektup 
desteleri karşısmda harap olmuştu ı 

Birdenbire titredi: 
Onu iğneliyen bir diisünce ile sar-

sıldı. -

"Bu faydasız, tenezzül edilmiyen 
mektupları mahvetmeli !.. Onları 
yakacaktı.,, 

Mektupları aldı, yanmakta olan 
ıömineye doğru yürüdü. Fakat yine 
birdenbire durdu: 

"Bu mektuplan yaktığı takdirde 
elindeki deJili mahvetmiş olmayacak 
mı idi~ Çok uzaklarda bulunmasına 
rağmen karısına hep kendini düşün
düğünü nasıl isbat edecekti1 ... , 

Bu mektuplar onun daimi aşkı· 
mn bir delili idi .. Kalbi yaralanmı§ 
zevcenin kalbini heyecana getirmek 
jçin yegane şeylerdi.. 

O zaman Neclanın kalbini tekrar 
knzanmak için bu yegane çare kar 
ştsında kalbi sıkışmı! ve ağırla§mts 
ümitleri suya dü~müş, bütün cesa: 
reti kırılmr1 olan Lemi komodin çek
mcsin i açarak bu faydasız mektup· 
ları yerleştirdi. Birdenbire çekmece
nin bir köşesine ntı1rın yırtık bir fo. 
to~rnf gözi.inc ili~ti: 

Necltı bir spor elbisesilc okmıştı. 
Yeni evlendikleri ırada kırlarda çr 
karmııılarclı. 

F"ak=lt 1eclf.. 1 u frı:oğrnfro yalnız 
değildi .. Yanında Lemi de vardı. 
Lemi kendisinin de bu fotoğraf ta 

beraber olduğunu iyice hatırlıyordu. 
Halbuki bulduğu yırtık fotoğrafta 

yalnız Necla vardı. Öteki parçayı da 
aradı. Fakat bulamadı. Çünkü bu 
yırtık fotoğraf onu sinirlendiriyor 
ve rahatsız ediyordu. içerisinde tu
haf bir his vardı: 

Necliı galiba evden çıkarken bü
tün iyi hatıraları yoketmek istemiş
ti.. Hatta mukaddes olması icap 
eden, seviştiği günleri ve saadetleri-
ni hatırlatan §U fotoğraflan bilel.. 

- Heyhat! Hepsini mahvetmi .. 
Maziyi büsbütün silmek için her şe
yi ortadan kaldırmış .. Ne yazık ba
na! 

Fotoğrafı yapıştırarak tamamla
mak için aradığı yırtık parçayı bu
lamayınca elindeki parçayı daha 
dikkatle tetkik etmeğe ba§ladı: 

"Fotoğraf yırtılmamıştı .. Bir ma· 
kasla 1:esi1mişti .. Fakat fena bir ma
kasla .. Veyahut çok acele kestikleri 
için düz~iin olmamı§, eğri büğrü ol· 
muştu .. Irk nazarda yırtı1mıt hissini 
veriyordu .. Kesilmiş!.. 

Yani bilhassa birbirinden ayrıl
mııl •• 

Alnında kırışıklıklar husule gele
rek düşiinmeğe başladı: 

"Necla niçin resmi kesmiştii A
caba benim resmimi saklamak için 
mi? Fakat hayır! Buna ihtimal ve-
rilemezdi. Eğer karısının mesut ha
tıralara hürmeti olsaydı yanyana 
cıkardıklan hu iki silueti birbirinden 
;yırmayacaktt. Benim resmimi kes· 
meğe hiç lüzum görmiyecekti. 

Yoksa .. Yoksa kendisini de bana 
hatırlatmak mı istedi},, 

Bu ihtimal çok tatlı olmakla bera· 
her genç adamın kalbi burkuldu. 

- Benim küçük Neclacığım .. Bu
nu kendini bana hatırlatmak için 
yaptın değil mi) 

Derin bir hcceyanla boğazı dü· 
ğümlendi. Batını önüne eğdi. 

Sonra Portmenini açarak gözle· 
rinde büyük bir kıymet alan bu yır
tık fotoğrafı Neclanm öteki fotoğ· 
rafları arasına koydu. Portmeninin 
bir gözü bi.itün bu fotoğraflarla dolu 
idi. Bütün seyahatinde onları hiç 
yanından ayırmamıştı . 

Ah yuvayı terketmiye mecbur 
olan zavallı kadının kocasına kendi
sini hatırlatmak için böyle bir kağıt 
parçası bırakmasma hiç lüzum yok· 
tu. Sevdiği kadını elinden kaybet
mekle acı yeislere düşen bu azamet
li ve zengiliğinc güvenen erkeğin 
artık öteki aşık ve hassas erkekler. 
den hic bir farkı kalmamıştı! Zaten 
sevgili -çehrenin hayali içerisine nak
şolmuş onun biitün yalnızlık saatle
rini doldurmuştu. 

Evvelce Necla onun ehemmiyet 
vermediği bir hayat arkadaşı idi. Q. 
nu ne kadar çok sevdiğinin kendisi 

· de farkına varamamıştı. Fakat on· 
dan uzaklaşınca, bu zevceden mah
rum kalınca kağıt üzerindeki hayali 
bile gözlerinde aziz bir sevgili, bir 
mabut hükmünü almış ve bu hayale 
en heyecanlı, en sıcak, en yumuşak 
aşk kelimeleri sarfetmişti. 

Şimdi Lcm'i kendisine hayatını 
teslim eden küçük bir köy]ii kızı gibi 1 
v,ördüğü kızcağızın hassaslığı ile a
lay etmekten. onun derin ve ince 
hisleriyle, ıafkatleriylc ıinirlenmek· ı 
ten çok uzaktı. Şimdi ~u kalbini sı. 
kıştuan ıstırap ve elemlerin hePSini 
öğrenmif, bo§ cıkan bütün ümitlerin 
ac.ılarmı tatmıştı. 

Lem'i yaşadığı kibar hayatında 
herkeşin takdir ettiği centilmenlik ve ı 
soğuk kanlılığını muhafaza ediyor· 
du. Fakat bütiin gözlerden uzakta 
olup da valnız kendi yeislnivle baş 
bata kalarğı vakitler zevallı bir a
damdan bn§ka bir fey olmadığını, 
en büyük ıstırapları cekmeğe, en n· 
shr ümits:z]ikleri vüklenmdfo mııh· 
kum bir biçare olduğunu biliyordu. 

(Devamı var) 

Ad aı ın: ©ı (ğ) a l Basvekil Yeni neşriyat 

Sıhhat müdü- ~ Veni 'l'Urk se ya hata Eminönü balkcvi tanı!mdan çıkartll!l~ll 
rüne taarruz k olan (Yeni Türk) Un Sf UncU "HAmfd,.sııJISl ç 1 1 yor çıkmı~ır. Dahlllye vekili ve parti genel tt1' 

Carih garip şekilde Başvekilimiz ismet İnönü tem· rdcri Ş!lkrU Koyanın bir ön yazı.."110 c:1;~ 
bu sayıda Dr. SııdJ ırmak, Dr. ZfyııcddfD , 

maskelenmlş bir muzun ilk haftasında beraberinde ııtı• rl, All l{tlml Al<yüz, Şilk<ıret Nihal, ....ııı. 
Od ft m d) r vekaletler mütehassısları olduğu ha] Halim Nahit Sırn, HLlkl>ı Suha GeMi' 

de büyük bir memleket seyahatine ır. Hıı.ııt Ba>Tı, AgMı sırrı Levent. ve ~US' 
Adanada dün akşam şayanı dik- çıkacak, birçok vilayetleri ziyaret ret Safa Co;kun &fbl ımzaıann yuı1art ,,r 

kat ve bizde emsaline pek de tesa· edecektir. dır. 
düf edilmiyen bir cinayet yapılmış· 
tır. 

Adana sıhhiye müdürü bC§ bu· 
çukta Kazancılarda, siyah gözlüklü, 
yüzü gözü sanlı meçhul bir şahıs ta· 
rafından vurulmuştur. Carih kaçma
ğa muvaffak olmuş ve izi bulunama 
mıştır. Zabıta takibe devam etmek. 
tedir. Sıhhiye müdürü hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Hariciye ve 
iktisat Ve 'İlleri 
Çarşanıba günü 
Hağdada hareket 

edfyorlar 
Hariciye ve. lktısat vekillerinin 

Bağdada ayın 16 ıncı çarşamba gü
nü hareket edecekleri anlaşılmakta· 
dır. Irak sefiri Naci Şevket, Yekillcr· 
le birlikte gidecektir. 

Bazı ecnebi gazetelerin lktısat 
vekilinin bu seyahatine Musul pet
rolleri iizerindeki hissemizin satıl
ması hakkında bir müzakerenin açı· 
lacağı yolunda tefsir ettikleri görül. 
mü tür. Bittabi bu tahminler doğ
ru değildir. 

Fon Noyratın göriişmeleri 
akabinde 

Küçük itilaf 
Başvekilleri 

Yeniden gUrUşmeğe 
Jtlzu m gördüler 
Gelen malumata göre Romanya 

Kralı Karol' un daveti üzerine Çekoı 
lovakya başvekili Milan Hodza önü 
müzdeki pazar günü Bükre§e gide
cektir. Çekoslovakya başvekili Bük 
reşte birkaç gün kalarak Rumen ri· 
caliyle görüşücektir. 

Hodza perşembe günü beraberin 
de Romanya ba§vekili T ataresko ve 
Romnnya hariciye nazırı Antonesko 
olduğu halde Biikr.cşten ayrılarak 
Yugoslavya hududunda Yugoslav 
başvekili Stoyadinoviç'e ı':nülaki ola. 
caktır. Kiiçük Antant ba~vekil1e· 
riyle Romanya hariciye nazırı Tuna 
üzerinde bir gezinti yaparak mühim 
mülakatlar yapacaklardır. 

iÇERiDE: J 
• Afgan lsUklt'ıllnln yıldönUmU nıllnnS('• 

betllo reisicumhur AtatUrk ile Afgan kralı 
arasında telgraflar teati olunmuştur: 

• Gemi kurtarma ıırı.'eU hUl:Qmctçe satın 
alınmaktadır. 

lf. 1zmlr Telefon çirlit!Unl hllkümet 
l .200.000 liraya alanık senede 6000 llradıın 
20 senede ödlyccekUr. Diğer te:errUat mllzıı 
kere edilmektedir , 

:;. lzmirdo lş kanununun taU:lkntma ~la 
n:ıca ı lı;ln patronlar vo l~ilcr btlyUk blr 
miting lıazırhımaktndır'ıır. 

• f.:ömUr yakan ı,nmyonun tecrllbclcrl dUn 
Anknracb ynpılm~ ve tccrUbc!crde tkllııtıt 

VC"'dll de hıılunmu:tur. 
• lzmlrdn s:hhlvo mUzcslnln temeli dUn 

tzmlr v il l tıırr.!ından ıı.tılmı~tır. 
lf. Burtadn in n cdi'C!'ll Merinos !nbrikaııın 

dn. Kıırncaovl\lı Ali st'dz metre yUkscl;ten 
dil erek ölmUc;tUr. Mfiddc'umuml iş br.şl'e lld 
!~;iyi lhmı:ı.l ve 1·11 ·:ı'lnn ı:;lh'UndU~lnden 

m"hı·cmtvc v m.I Ur. 
lf. ~ m•l: Kcr: al zede Ali El.rem re.bat.sız 

tanmış \ 'O t'nl\'t>rdtc tıp profesörleri tarafın 
dan kendi~nc lton::Ultıı:;yon )'apıtarak nıdvo 
lojl en ti ll"ll:tdr tnilavl rı1tnııı. alınmıştır .• 
~ 111 l""r.'. ... ., l"ltl'ı""'''\"l 1 tmlştlr. Buıt{!n 

llkm ..... ""'' 'wı t> tf•<'ıı tı'""c .,. .... l-11def.r.am1>· 
trrl ,. ~ ı ...... tir. 

ı.~ r Fi' )-v• -"lc1ıı n ır.:ıa'IJ:ılı<;<' sarA.·,,nrl:ı 

kıırnı .... ı: Tll-lt t<'"'"rıl ~ .. ,.,,.tıar .... rdııl !<'in 
hl,. 1'°" ... ""on ı·u-.ı1"lu tur. 

.. .-•• ,,., '" tn"fTı kt'lr""f"~I ,....n""~""rtl 1 1' 

"'"... •- •.., 1 t.,, 1 •t"'ın go• ff:J P!~ .. , .... ,,l.;'•r. 
•\ r · ,. '"""'! ,. n" l"• ı., ,.,m .. n l••""'l'•·e Tel• 

Mıııvı.,ı Nurl'll'? •·erin" Fatih kaymıı.)camı 

Refetin la~ lul takarrUr clmlftlr. 

. ~ ,• ., ·~ - . . ' . ... . 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT~ 

Boğaziçinin Karadcnizden gelen en temiz, en 11hhi hava.sile mc§hur 
"Altml<um Plajı,, pazar gününden itibaren açdmı;ılır. 
Köprüden harehet saatleri : 7,30 - g ,30 • 11,20 . 13,30 • 14,30 

16,30 - 18,30 dur. 
Altınkumdan dönü~ ~latleri : 16,40 - 17,55 • 18,~'i - 19,05 - 20,25 
dir. 
Altmkum plajı Rumeli Kavağında sahil tenez::üh mahalli ile 
civan mesire yerleri ve Sütlüce plajı Türkiye Cumhuriye:i vatıur 
daJlanna münhasır olmak üzere bilaistisn:ı serbest bulunduğu 

ilan olunur. •••••ı•!'91Jj 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınfıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P i R İ N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

fi. l&ılerlne nihayet vcr1ınıckte olan Kadı 1 
kl.iy su şlrkr.ti memurları Nafia vekrüetine 
mUracıı.at etmlşlerclir. ÇUnkU ~lrkct ikramiye 
veıın~k iıılcmemektedir. Diğer taraftan l~ 
rlalreıı! de mı"sc!~yc vazıyet etmiştir 

.\~ Bclecliye 100 otobüs satın alabilmek için 
ecneı..t firmalarla tema.sa gtrı,mı,ur. 1 

'lo Ft:sUval programı görülen 1Uzum UzeM. I 
ne dn:t,tırl!mektedlr. 

.\~ TadrIAt yapılan Atatürk köprUaU proje ı 
sinin yeni ~eklln'n tatbikine blrk~ ~ne ka- ı 
dar oosıanıı.caktır. 

.Y. Hava tehllkeslne karşı korunrr.ak lc;ın 

WIWf!°WIW TAMYIMi 

1 p·~llilll 

d:J 
,,~ 

CUMARTEsJ 
HAZ1R~N - 1937 

Hlcrt: 13-'S6 - Jıebl!Ullhtr: 

~ 

~ 2,26 12,14 16,14- 19,43 2U3 2,08 
t ... 

OP:ÇF.N ~~:'o"E BPOUN !l>E Ol.OTI! 
Yeı~I milyon liram milli r-Mn!:ınya, !kl 

milyonu da tnas!{e imaline Mrlcdllmek Uzcre 
hUkCı:nctc t.&hılat verllc11 • 

dUn \1ltıyette yeni bir toplantı daha yı:ıptlmı' 
tır. 

'1- İktisat vck4leU deniz işleri mUste~aı1 

Sadullah Gıtney \'angölUncle tetkfüat vapmn1' 
Uzero Vana gıtmı,ur . 

• GllmrUl,ler mtısteşan Adil Okuldaş ~b 
rlmlze gc'mlş a tetkiklere başlarnıştır. 

~.Amerikan kollejl bu sene mczun1arına 

dlln dıploma verllml§Ur • 
lf. Ankaraya bağ'lı C1llanbc;>11 ltazıısrntn 

GO köytındo ayni gUndc Atatürk bUstıeıl 

mera•lmte konulacalttır. 

DIŞARIDA: 
lfo Yanlışlıkla \'ama civarında Bulgar arıı

zbine men bir Romanya spor tayyaresi Bul 
gartarca mUsaderc cdl'ml~tlr. 

il Mısır kralı Farukla annesi kraliçe Nazlı 
dUn İngiliz krBI \'C kraliçesini zlynrct ctml' 
ıcrcllr. 

'lo Yunan ba§nkill tayyare ile Yanyaya 
gidecektir. 
~ Yunanı.standa ıa haziran pazar gUnn ta 

UI y:ıpılmıyarak bUtUn mUcssc:ıeler açık ka• 

to.cak ve o ~onun ktı.n Yunan havacılığınıı. 

aıırfedllccckUr . 
.y. Romanya kralı 25 haziranda Varoovav• 

glder.rkUr. 
ıt- F'na Sultanı 7 temmuzda Fransaya Sfde 

cektır. 

.Y. Atganl.!ltıın hllMmetı, 12 cylıll 1923 ta 
rlhlnde Cenevredc imzalanan aht!ka mugll' 
yir neırlyatm me'I bakkmd&kl muka\'eleya 
10 mııyın u:::7 tarihinden itibaren fltıhak rt 
Utınt Mlllet!rr ccmlycU umumt kAtlpllğlne 

hilôir.nlşllr . 
:f. Almanyal'.lıı. halen 'ii6 bin işsiz oldul\'U 

nu Almanlar da IUrar ctmektedlrlcr. 
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Baba- kız· 

1 
Iicr zamanki gibi, usulla. kapıdan t 

Çeri girdim. Girmezden evve-l, sağa 
~la bakını~. kim.senin beni gıSrınedi. 
gtnc eınin olmu~tum. Merdivenlerden 
hızıı adımlarla gıktım. 
Boğalanna. sn.rılmıı; uzun tY.>ylu bir 

~dın, aşağıya iniyordu. Guy:ı kendi. 
lU benden saklamak için, şapkası ve 
lairkleri içinde yüzünü gizledi. Ah, ap 
taıı ... Tanımaz mıyım? Avukal Recai 
ltUsuh Cevdetin karısı... O da. benim 
Yolumu tubnll§ ... Bu evlere dPvam e
dip duruyor. 

Madam Amenya, beni, yukarı katın 
Bahanlığmda heyecanla bekliyordu: 

- Ah, NükhE:t nerede kalnıı§ sen? 
l3eyıeri çok beldetın\ş sen ... - uıye pa. 
?'alandı. 

Omuz silktim. Beklesinler ·.:arsm. 
lar. Böyle btkletenlerin onlar.n .1a.za. 
l"tnda daha kıymetli olduğunu tıliyor. 
duın. 

- Kimler? -. dedim. 
- Tsok kibar ... Ama ne kibar ... 
- Sakın beni tanıyan insanlardan 

olmasın madam ... 
- Sen zaten aralıktan bakar hep ... 

ltseriye oyle girer ... 
- Peki, yine öyle yaparım. 
Madam: 
- Ben haber verezek ne ki '3rn gel. 

1'lıis! • dedi. 
- Pe!·d . • Ben de mantomu çıkara_ 

Ynn. Pudramı rujumu tazeliyeyim. .. 
Bir iki el darbesiyle kendime çeki 

diizen verdim. Sonra, kapının önüne 
giltım. Aralığa gözümü uyduracağım 
sırada, kulağıma ~u sözler çarptı: 

- Yok, artık madam ... Bu nr~ ye. 
li3ir. Gelecek diye bekliyelim, içeriye 
girecek diye bekliyelim. Olur şry de. 
ğn. Onu kucağınuza alıp getfrect'ğiz. 

Kannd arkasına kadar açıldt. Ben, 
~ümde kapıyı kayboluvermiş görmüş 
hu, bastığım toprağın ayaklarımın al· 
tından çekilip gitmesine beD.7.edi... 

Hani "yer açılsa da dibine girsem .. ,, 
demezler mi? ... İşte, öyle bir §CY oldu. 

Bir de ne göreyim? ... Karşımda on. 
lar: babam ve arkadaşları ... 

Kadınlar • • 
ıçın: 

Bir model 

'4ı"".~Jnll17ıılı~ı'~~dl/.! .. 
İkimiz de göz göze gelmiştik. Göz. 

lerimiz tcstekerlek büyümüştü. Nazar 
}arımızı biri birimizden ayıramıyor -
duk. Büyülenmiş gibi bakıyorduk. Tek 
kelime söyliyemiyorduk. Olduğumuz 
yerde sallanıyorduk ... 

Arkadaşları, facianın farkmda de. 
ğillerdi. Kahkahaları atıyoı.:lımiı: 

_ Nasıl kız? ... Beğendin, ucğil mi 
Rahmi? Vay aval vay ... Yiye,,.ek gibi 
nasıl bakıyor.. Senin kısmetin o, se
nin. Haydi kUçUk hanım, yüıii baka. 

Iım. 
Bereket versin beni tanımıynrlardr. 

Bizim eve geldikleri zaman, ben, dal. 
ma annemle birlikte meşgul •ılurdıım. 
Yemeklerin ve sofranın intiuı.mma 
bakardım. Onları pencereden görmüş. 
tüm. • 

Babam, artık ayakta duramadı. 
Kendini bir knnapenin iistiine bıraktı. 

Madam, 0 sahte tavırlarıyla şakala. 

§arak: 
- Haydi Icıs ... Sen de yanına otur-

mus ! • dedi. 
- Peki, peki ... 
Artık, içimden: 
"- Bari ze\'ahiri kurtaralım ... ., eli. 

ye dilşünüyordum. 
Babaınm yanma oturdum. Elimı o. 

muzuna. koydum ve adamcağmn tlril 
tiril titrediğini duydum. 
Şişman arkadaşı Rüstem bey, b!zi 

biri birimize doğru itti: 
- Haydi yahu ... Daha serbest o!\ın. 

Öpü§Ün... Öpüşün de hoşlandığı~ıza 
kanaat getırip g.delım. !kisi de lıiritıi. 
rinden toy, yok mu ya hani. Seni böy
le bilmezdim Rahmi. Yoksa böyle y.-;r. 
lcre hiç gelmedin ~i ? ... 

Büyük bir gayret sarfcderek birıbi. 
rimizı kucakladık ... 

Arkadaşları: 

- Hah, tamam .... diye alkışladı

lar. - Bravo!... oldu. Biz de odnlarıl."'ı. 
za ~ekilelim .. 

Madam, sözde fransızca: 
- Bon amiizmanI - diye bi2'A., iyi (!ğ. 

lcncelcr temenni etti. 
Ve ~ekildiler. 
Bir an, biribirimize bak.unadaıı, 

bakmıya cesaret edemeden, öyJece yan 
yana durduk. 

Sonra, babactğım: 
_ Ah ... _ diye inledi ve kalhlni tuL 

tu. 
Ben kekeledim: 
_ Burada dunnıyalım, .. 
- Kaçalım .... 
Ne yaptığımızı bilmeden, biribırimi 

zin elini tuttuk. Etrafı dinliyerek, hır
sızlar gibi, ayaldarımızın ucwıa b>ısa. 
rak, dışarı çıktık. 11erdivenlel'i indik. 
Tam ta§Iığa geldik, kapıyı açıp soka.. 
ğa fırlıyorduk ki, Madam Aın"nynnın 
çatlak sesini arkamızdan duyduk: 

_ Bir daha seni alrnaynzak it.;~ri, 
kiz ... Sen musterilerimi ayartmig ... Di. 
sarda vizita yapazak ... Bu ev boyle u. 
sul yok ... Bir daha yok bu evda gPl. 

mek .• 
Kapıyı hızla kapadık. •. Kaçıvord ık. 
İkimiz birden: 
_ Bir daha yok ... bir daha yok .. • 

diye tekrarladık. 
Bir daha bu macerayı birllJirinı!ze 

bile tekrarlama'1ık. Babam, arkarlıış
larının çenesini nasıl kıstı bilmiyo. 
.nım. Fakat, biz aramızda. hiçbir gı.ıy. 
rita.biiİik olmamı!} gibiydik ... 
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lbrail kalesi Ruslar tarafından 
bombardıman edildi 

Lağımların on dakika arıza ile ateşlennıesi 
Rus kuvvetleı ini 1 ürk süngüsü altında 

mahvetti. fi ak at haı bi kazandılaı 
1828 yıh 12 hı=tziran gü••Ü, 109 

sene evvel bugün lbraıl'de 44-~d 
Rus seferinin ~n şiddetli muharebe
si oluyordu. Top, tüfek ve humbara 
taneleri dinmeden saç1lıyor, kaleler
den çıkan ellişer, yüzer nefer yıldı 
rım sürati ile ileri atılıyorlardı. Fa
kat bu cesaretlerin hiçbirinin fayda
sı görülm\.iyordu. 

Grandiik Mişel, kati hücum plfı
nının tesbit edildiği gün öyle diyor
du. 

- Planımız çok parlaktır. Mu
vaffak olmamak için hiçbir sebep 
yoktur. Askerlerimiz acılan gedik
lerden pek kolay bir su;ette girecek· 
ler ve istihkamları zaptedeceklcr· 

Gedikleri açmak icin hazırlanan 
lağımlara ateş vermek atılacak fi· 
şekler, bakılarak yapılacaktı. Saba 
hın saat sekizinde ilk fişek atıldı. 
Fakat bir yanlışlıkla on dakika teeh
hür le ateş verilmişti. Lağıma ateş 
verecek zabit yirmi dakika içinde 
üçüncü fişeğin de atılmış olduğunu 
kabul ederek lağıma ateş verdi. Bu 
yanlışlık lağımın vaktinden evvel 
ateslenmesini intaç etmiş vs bura· 
da~ fırlayan ağaç parçalan diğer iki 
lağımı ateşlemcğe memur zabite 
çarparak derhal öldürmüştü. 

Fakat bu zabitin ölümü diğer za
bit1er tarafından görülmemiş iki la
ğım atılmadan kalmı§tı. 

Lağımlar atılır atılmaz hiicum cm· 
rini almış olan gönüllü ve asker ge
diklerin açılıp açılmadığına dikkat 
etmeden toz ve duman arasında hü
cuma geçtiler. Süratle ilerliyen as· 
kerler gedikleri aramak vaz:iyetinde 
kalıp bir şey göremeyince şaşırdılar. 
Bu esnada Türk kurşun ve süngüsü 
şaşkınlıklarını büsbütün artırdı ve 
göni.illiilerden bir tek kimse kurtula· 
madan can verdi. 

Sağ ve sol cenahlann hiçbiri mu· 
vaffak olamamışlardı. Bir kısım ge· 
dikler açılmıştı. Fakat buralar da 
Türk askerinin süngüsü ile tek: ırar 
kapatılmış olduğundan hücumlar ta 
mamile faydasız kaldı. 

Grandük Mişel verilen bu telefat. 
tan sonra vaziyetin katiyen müsait 
olmatlığmı gördü ve ricat borusunu 
çaldırmaktan başkn çare bulamadı. 
Şimdi Kazan piyade alayı, hücum 
kollarının ricatlerini muhafaza ve 
himaye ediyor bütün kuvvetlerin 
çekilmeleri için uğraşıyordu. 

Küçük bir hata, on dakika arıza 
ile atılan bir fişek Rusların büyük 
taarruz planlarını altüst etmişti. 

Bu muharebede bir general, i.iç 
miralay, 16 amir, 15 zabit yaralan· 
mış, iki general ile 640 nefer ölmüş· 
tü. Yaralı ve ölü yekunu 1340 

Ru81arın buradaki mağlubiyetleri 
Tuna üzerinde bulunan Zavadoski 
kumandasındaki donanmanın mu
vaffakiyeti ile unutturuldu. Rus do· 
nanması bir gece 18 gemi ile Türk 
donanmasına yaklaşmış ve tiddetli 

bir ateşle 13 Tiirk gemisini batırm<ı· 
ğa muvnffak olmuştu. 

~ • Jf. 

lbrail kalesinde açılan gediklerden 
Ruslar istifade edememekle beraber 
donanmanm uğradığı akibettcn son
ra kumandan Süleyman paşanın ce· 
saretini kırdı ve kale düşmana tes
lim edilerek kuvvetler Silistreye ce 
kildiler. 

Kalede rne\~cut mühimmat 200 
top ve saire Ruııların eline geçti. 

Kale, Rus ordularına tam yirmi 
yedi gün mukavemet etmişti. Tarih 
diyor ki: 

"Osmanlıların kale dahilinde top 
ve mühimmat tertibatları pek fena 
değil ise de kale topçularının nişan 
hususunda ve hele el humbaralan 
run endahtmda olan meharetleri de· 
recei kemalde idi. Lakin buna mu· 
kabil bir muntazam muhasara ame· 
liyat tertibatına dair asla müşahedat 
ve malumatları olmadığından kale 
topçularının ahvali mütenasibedc 
icra edebilecekleri en şedid tesirattan 
istifade edemediler. Yani kendi ateş· 
li silahlannı düşman batarya ve 
mevzilerine tevcih edecek yerde 
münferit efrat üzerine ateş ederek 

mermileri beyhude yere sarfetmek· 
te idiler.,, 

Ruslar, lbrail önündeki telefatla
nnı 1522 nefer kaydederler. Hasta, 
yaralı ile beraber bu miktar 4000 
ne çıkarılmaktadır. 

Almanca derslerl 
HABER'in lisan derslernil ter~ ~ 

eden heyetten bir muallim hususi al. 

manca ersleri vermektedir. Bilh~sa 
ikmal imtihanlarına pek kısa zaroc;.n. 

da yetiştirir. Şerait ehvendir. Hab!'f' 
de "Almanca hocası" rümuzuna mei:
tupla müracaaL 
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Kızıl orduda da Atatürkün 

seyahati 
Kazanan numaralar 

'' temı·zıeme ye (B<VJ tarafı, incitlc) 
'' Atatürk, vilayet konağında bir müd-

40.000 50 lira 1'azanaotar 
10214 325'.)6 3810~ !!3812 32935 7375 
10931 30789 23821 12578 36508 23141 
32979 12120 14394 3·;:>11 1976 28896 
27691 1811 2:;995 ?6206 J3279 38606 
26065 36123 37575 J 9820 26'1'bJ) 33861 

1 e e e e e • ı d e e det kaldıktan sonra Cumhuriyet, Hafü 

U zum .goru u Partisine gitm'şlerdir. Büyük Önder 
gerek vilayet makamında ve gerek Par. 

Lira kazanan 
( Bu:ı tarafı 1 ıncute) 

ki, birkaç kere nişanla taltif edilmiş. 
tir. General Yakirin kumandasındaki 
Kızılordunun yetiştirilmesinde göster. 
diği biiyük hizmetlrr, birçok d~fa Sov. 
yet matbuatı taraftr,dan hayranlıkla 
zikredilmiş \'C U!u anya mane\Tala
rında bulunan ccnPbi erkanıharbiye 

heyetleri vcrd iklcrı raporlarda bu "e
ncrali \'C kızılorduyu mcthetmişlcrdi. 
Bu meyanda Le Tl"mps'da Fransız ge. 
nerali Uvazo taraf•ndan neşredilen u. 
zun makale zikredi'ebilir. 

2 - General Aydeman Sovyetlere 
50.000 sivil pilot yetiştirmiş olan meş. 
hur Ossoaviyakim havacılık teşkilatı. 
nın başında bulunuyordu. Geçen yıl 
bazı meşhur Sovy.?t pilotları ile bir. 
likte ~chrim !zi ve Ankarayı resmen 
ziyaret etmiı;ı ve cumhurreisi Atatürk 
tarafından kabul edilmişti. Türk hava 
kurumu başkanı Fuat tarafından bu 
ziyaret iade edilmiş ve hava kurumu 
başkanımız av.detinde Aydcmanm Sov 
yet Rusya havacılığında oynadığı 
müspet rolden, takdirle bahsetmişti. 

3 - Mareşal Tuna~evski, aslen asil 
bir ru.s ailesine mensupken ihtilalde 
Kızıllara iltihak etmiı;ı, büyük feragat 
sahibi, zeki ve cesur bir eski hassa 
zabitidir. Tuhaçevski kızılordunun he
nüz çete halinde bulunduğu devirlerde 
muhtelif beyaz ordulara karşı harbet
miş ve daima muvaffak olmuş, bu 
yüzden "K:r.ıl Nap.:>lyon" diye anılmış 
tr. Tuhaçevski kızıbrdunun teşekkü. 
!ünde meslekten yetiı;mi.ş tecrübeli bir · 
zabit olduğu için umumi erkanıharbi. ' 
yeye 'alınmış ve tedricen yükselerek, 
itima.t kazanarak kmlordu umum.ter. 
kanıharbiye reisi olmu., ve Stalin beŞ 
generali kızıl ma.reşalhk rütbesine 
yükseltince, Voro~ilof Budiyonni ile 
birlikte Tuhaçevsl~inin yakasına ve 
kollarına da koca~an sırma. yıldızlar 
işlenmişti. 

Mareşal Tuhnçevski geçen yıl hazi. 
randa Fransayı ziyaret etmiş ve Fra.n.. 
sa erkfı.nıharbiyesil~ kon~arak Fran
sız - Sovyet ittifakrnm askeri madde. 
lerinin iki ordu tarafından nasıl tat. 
bik edileceğini test>it etmiş, müşterek 
harp planının hazırlanmasında rol oy. 
namıştı. Geçen yıl Fransız parlamen. 
tosunda sağ cenalı mebuslarının bil.
hassa. Eko dö l'arinin meşhur muhar. 
riri saylav dö Kerilis'in hava nazın 
Mösyö Piyer Kot'.a şiddetH hücumlar 
yapmasına .sebeb olan "23'' numaralı 
tayyare topunun s1~larını öğrenen ve 
bu toptan birkaç düzüne alıp memle
ketine getiren de yine bu Mareşal Tu. 
haçevski idi. 

Staıin, mar~al ~ıakkında yakın za. ! 
mana kadar büyük itimatlar besledi. 
ğini ispat etmekteydi. Faraza daha 
geçenlerde Sovyetlçrle gizli ·bir ittifak 
yaptıkları rivayet ,1Junan küçük Bal
tık devletleri crkan•harbiyelerini Sov. 
yet Rusya namına resmen ziyarete o. 
nu memur etmi§ti ve tac giyme mera
siminde Londraya gönderilecek yük. 
sek riitbeli kumanden aranırken evve. 
la hatıra gelen onun adı olmustu. Bu. 

nunia beraber son günlerde mareşalin 
yıldızında bir sönüklük görülüyordu. 
Umumi erkanıharbi.}·eden uzaklaştırıl
mıştı. Ve eenub ordusunda küçük bir 
kumandanlığa gönderileceği rivayet 
edilmişti. 

4 - General Putna Troçki taraftarla 
rr hakkındaki ilk muhakeme başlar baş
lamaz tevkif edilmişti. Bu zat Sovyet 
Ru,;anın Londra büyük elçiliği nezdin 
dekı a!aşemiliteri idi. General Putmanın 
tevkifinden sonra diğer maznunlarla 
birlikte ali 'divana sevkedilmemesi hay
retle karşılanmıştı. Herkeste bir şüphe 
belirmi~ti: 

Acaba oda mı Radek gibi sıkı bir is
ticvap altı~da idi? Oda mı Troçkiye ta
raftar diğer unsurları söylemcğe mec
bur edilmek isteniliyordu? 
Putmanın nihayet mahkemeye sevki 

ve bu esnada birçok Sovyct kumandan
~~::::::ı da tevkif ve hapsi bu şüphenin 
doğruluğunu gösteriyor. Herhalde ali 
divan müddeiumumisi bu mareşal ile bu 
oeneralleri Putmanın "iTlRA F.,ları il-,, 
zerine tevkif etmiş ol!a gerek. 

Uboroviç, Kork, Fcldman ve Prcnkov 

da Kızılord:.ınun kıymetli addedilen ge- ti merkezinde Trabzon vilayetinin iş • 
neralleri, arasında sayılıyorlardı . Fakat !eri ve inkişafı, halkın refahı hakkmda ' 
Yukarda bahsettiklerimizin yanında verilen iz: hatı dinlcmi~Jer, hükmet ve 
bunların mevkileri sönük kalır. Parti beraberliğinin iyi neticeleri. parti 

Acaba ne olacak? faaliyetinin ink:§afı. aza adedinin yük • 
Ali divan bu mareşalle bu generaller sclmesi hakkındaki izahattan memnun 

aleyhindeki şüphelere hl k verecek ve olmuşlardır. 

Kzıl ihtilal tarihi pek haklı olarak bü- Bundan sonra Üçüncü Umumi Mü
yük bir gurur duyduğu Kmlordusuna fetti~lik merkezini teşrif buyurdular. 
büyük hiT.mctler görmüş olan bu 8 un- Burada Erzurum. Gümüşane, Erzin • 
surunun da hainler, casuslar, mürteci- can, Kars, Rize, Çoruh, Ağrı vilayet • 
ler mezarlığına gönderild iğini kaydede· leri belediye reisleri, umumi meclis il • 
cek mi? HABER yeleci, Parti ve Halkevi reisleri, milli 

Tas ı esmen tebliğ ediyor kurumlar başkanları, halk teşekkülleri 
Moskova, 11 (A.A.) - Tass mümessilleri kendilerini istikbal etm :ş-

ajanst bildiriyor: lerdir. 
Aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: Atatürk, kendilerine takdim edilen 
Dahiliye Ha!k Komiserliği or· bu zevata iltifat ettikten sonra Üçün • 

ganları tarafından muhtelif tarihler- cü Müfettİ§ Tahsin Uzerin izahatım 
de tevkif edilen Tukaçcvski, Yakir, dinlemiılerdir. Deniz yoliyle Trabzon 
Uboroviç, Kork, Aydeman, F eld· - İran transit yolunun yapılması, Er -
man, Prenkov ve Putna meselesinin zurumdaki büyük İn§aat, kasabalarda su 
tahkikatı bitmiş ve mahkemeye ve- ve elektrik tcs:satı, koop~ratif teşkila • 
rilmiştir. tı, Erzincan ve Iğdır ovalarının sıılan • 

Yukarıda ismi geçen mevkuf- ması ve buna mümasil itlerin alakadar 
)ar, askeri vazifelerini suiistimal, ye· vilayetlerde doğurduğu inki;af ve refah· 
minlerinde hulf, vatana, Sovyetler bundan dolayı halk gelirin<le ve umu • 
Birliği milletlerine ve İşçi ve köylü mi vaziyette görülen mfüemadi teza • 
Kızıl ordusuna hiyanetle suçludur. yüt hakkında verilen bu izahatla Ulu 
Tahkikat evrakı, bunlarm Sovyet- Önder yakından ilgilenmişlerdir. 
ler Birliğine karşı gayri dostane bir Atatürk bundan sonra Halkevine git-
siyaset takip eden yabancı devletler- mişlerdir. Halkevinin önünde büyük 
den birinin akseri zimamdar mehafi bir halk kütlesi heyecanla Ulu Önderi 
liyle işbirliği halinde devlet aleyhin- alkışlıyordu. AtattJrk, Halkevinin tem. 
de harekata iştiraklerini tesbit et- sil, halk dersaneleri, spor, dil, tarih, e-
mektedir. Bu devletin askeri casus debiyat ,köycülük ,içtimai yardım gibi 
luk teskilatma dahil bulunan suçlu- faaliyetleriyle halkın Halkevlerine ar • 
lar, bu"° devletin askeri mehafiline sis- tan iştiyak ve rağbetinden dolayı salon· 
tematik bir surette Kızıl ordunun ların küçük geldiğini birçok kimsele • 
vaziyeti hakkında casusluk maluma· rin yersizlikten dolayı tatmin edilme • 
tı vermekte, Sovyetler Birliğine kar- diğine dair ba§kanın verdiği malUmatı 
şı askeri bir tecavüz ihtimalinde Kı- dinlemişler ve memlekete büyük fayda-
zılordunun hezimetini hazırlamak lar vaadeden halkevi faaliyetinin arttml 
maksadiyle bu ordunun kuvvetini masınr tavsiye buyurarak halkevi salo· 
zayıflatmak üzere bozgunluk faali- nunun tevsiine dair halkın !dileğini tav-
yeti yapmakta idiler. Bunların he· sip etmişlerdir. 
defini, Sovyetler Birliğinde büyük Ulu Önder Halkevlerindeki elişi ser. 

10773 
S~nları 73 le biten bütün nwna· 

ralar ikişer lira amorti alacaklardır. 

15.000 
Lira kazanan 

2149 
Sonlan 49 la biten numaralar 

ikişer lira amorti alacaklardır. 

12.000 
Lira kazanan 

12947 
10000 

Lira kazanan 
30530 

1000 lira kazananlar 
27506 5215 

500 lira kazdnaolar 
19926 5103 38189 1066 205i6 
205 79 22560 3105 7 27 4 71 28260 

200 llr11 kazananlar 
8487 1983 4431 11398 38552 
7500 22911 9837 32202 25768 

25937 26857 11894 13259 20488 
22121 12 135 25103 8147 37579 
27342 34354 5449 168673 1120 
19975 14728 20194 

ıoo lira kazananlar arazi sahipleri ve kapitalistler reji. gisini gezmiıJler ve takdirlerini izhar 
minin yeniden tesisine yardım et- buyurmuşlardır. 16123 2280 1 2627 4535 7032 

62H 22468 508G :37845 5747 1~917 
10180 9616 31761 6051 668 160'7. 
35837 13904 25828 39766 2538 110 
:>8063 S4S:> :nooo 15121 39651 27626 
27026 37563 :;020 6053 19379 3300;; 

2G19 19947 37605 W493 18730 161S9 
17147 1666 876i lf'860 26785 29661 
32883 1455 23216 528 19004 32633 

6G6G 21679 2:J323 8591 42 32929 
15129 ~274 1289 .. l 24092 10633 :>7J3S 
31929 7149 10202 10959 10308 16186 
3';;5~5 l 1959 25560 28849 20457 35166 
6t8~ 12531 39112 14716 7592 7271 

388:30 11858 9107 1i467 22120 11626 
16955 39615 35870 9385 33641 21288 
30992 35041 25107 15679 4939 4360 

5304 37122 18903 Z8152 17233 2~6 
3·1i55 15137 3755 t 35152 31953 16378 
18433 39665 35720 38066 776 23165 
l 8345 20804 35770 37365 124 70 31438 
36182 4178 35759 14585 26422 5246 
23199 2782 33527 5797 24340 38618 
15'3~4 ;ı4391 13314 19450 1oos9 12399 
14929 20032 23653 11082 9053 32396 
18148 693 26944 4936 

!lO lfra liı>ıan a n lar 
10028 9337 7862 1825 39180 330Z 
f.7550 37511 34085 39282 5700 33255 
36406 1259 1523 28617 34836 434 
6898 2175 39057 28576 16005 8719 

38554 30092 4830 20815 32306 1328 
19283 26728 19972 21014 13084 22974 
22313 33978 39123 34151 7320 25418 
11183 35404 30322 36582 16078 15663 
32915 18379 331445 32787 24g4 9688 
29587 868 36161 13590 12680 24653 

2564 584 20051 21104 16076 14389 
2507 24754 34050 23153 13739 7887 

21146 23552 3201 27269 29177 7150 
9849 36298 36091 12945 22116 

12374 22031 
5431 29859 

5 73 28336 8549 15.21 
997 38015 4108 21694 

814 17075 31896 24425 43242 24583 
25558 29922 35537 16791 35025 27277 . 
36106 19760 397118937. 9158 26486 
30983 28794 4188 18701 7864 804 
10604 23164 28518 45sı 17577 38417 
3268 21605 35200 32478 18275 2547 
~3655 4698 20528 19918 1177° 9159 mek teşkil eylemekteydi. Halkevinden sonra Ulu Önder, so • 24239 4360 2553 34448 28325 

Bütün suçlular, kendilerine is- kakları tamamiyle kaplanuş olan haL 35362 17998 3601 1192813506 14132 14606 15893 6331 1544 29327 
nat edilen suçları tamamiyle itiraf kın sürekui alkışları ve yaşa s:sleri a- 36597 I 02 l 5 3540 1322 32932 13522 37767 1601 10221 14134 1426 
etmişlerdir. rasında bele<liyeyi teşrif etmişledir. 38150 8241 5662 37644 27460 27188 28036 17082 27187 22378 35686 

Dava, bugün, 11 haziranda, Sov. Kendilerine takdim edilen belediye 15228 7108 25292 2659 2938 22622 28557 12663 27118 16137 16141 
yetler Birliği yüksek divanının hu- meclisi üyelerine ve ecnebi devletlerin 23198 24196 20611 21389 3165 26438 15402 14636 25814 38736 4736 
susi mahkemesi önünde, gizli bir cel Trabzondaki konsoloslarına iltifat et _ 41 6 l I j 676 19589 28135 5270 38143 3675 34920 39829 13291 10463 
sede görülecektir. mişlerdir. 

13284 24938 20806 37209 3327 34530 16597 16636 37165 19369 26843 
Mahkemeye, Sovyetler Birliği Belediye reisi, Trabzon su ve elektrik 6538 39202 32780 39764 17793 26575 22433 8738 9681 17909 833'7 

yüksek divanı askeri mahkemesi re- i~leri hakkında izahat vererek uzun se- 18906 1480 13998 23296 3167 15280 
Uı k ~ 22806 19323 

isi ri riyaset etmektedir. nelerdenberi hal şeklini bekliyen 9072 36858 ıı ı 15 14295 33938 4923 
Mahkeme azaları şunlardır: Trabzon suyunun 30 kilometre mesafe· 18985 36647 2377 13878 33337 23981 
S 1 B d f h ık c'irine mazhar olmuşlardır. 

ovyet er irliği mü a aa a deki Kalyon deresinden getirilmesi için 9199 Hil63 17806 9208 15326 24490 
k · 1 d h Bayburd heyetinde iki tane de genç omıser muavini ve Kızı or u ava müteı!1assrslar tarafından bir proje ha· 19220 19380 38110 33678 216 35970 
k ı f l S 1 kız bulunuyordu. Vakar ve meharetleri uvvet erişe i A ksnis, ovyet er zırlandığınr ve elektrik tesisatının be . 18434 14752 39314 8298 16986 24700 
Birliği Mareşali Budienni, Sovyet. tediyeye devri hakkında halkın dilek - ile nazarı dikkati celbeden bu yavrular 9181 2087 2419 7842 23007 30310 
1er Birliği mareşali Bluher, Kızılor- lerini arzetmiştir. T.Jrk kadının yurdun uzak yerlerindeki 24398 ıı 27 4348 5712 30999 3538 
du l?,üyük erkamharbiye reisi Şapoş- Ulu Önder, Trabzon su ve elektrik içtimai mevkiini de pek güzel canlan -
nikov, Bielorusya asken mıntakasr i§lerinin biran evvel halledilmesini tas. 
kuvvetleri kumandanı Belov, şimali vip ve bunu halk mümessillerine beyan 
Kafkasya askeri mmhakası kuvvet. buyurmuşlardır. 
leri kumandanı Kaşirin ve Stalinin Atatürk, bundan sonra mevki ku • 
ismini taşıyan altıncı kazak süvari mandanhğına gitmişler, orada toplanan 
kolordusu kumandanı Goriaçev. komutanlarla bir müddet görüştlikten 

Berline göre sonra Trabzonun denize nazır kalesinin 
Berlin radyosu veriyor: burcları üzerinde kurulmuş olan Güzel 

cirrıyordu. Türkün ulu güneşine kavuş. 

muş olan Trabzon şehri şevk ve heye • 
can içindedir. 

Büyük Önder in iltifatları 
Ulu Şef, Üçüncü Umumi Müfetti~ 

Tahsin Uzer şunları söyl:yerek 
buyurmuşlardır: 

iltifat 

Kızılordu erkanından 8 kisi tev· Hisar Parkını tei rif etmişlerdir. Kara • 
kif edilerek fevkalade askeri divanı denizin engin ufuklarına nazır bu gü- r.ız. Ve bundan sonra da yapacaksınız. 
harbe tevdi edi]mislerdir. Mevkuf- • zel bahsede bir mJddet istirahat buyur Fakat bunların en güzeli beni, pek sev. 

"- Siz doğuda güzel şeyler yaptı • 

lar casusluk ve hiyanetle itham edil- muşlardır. .. 
diğim bu şehre, memleketimizin en gu-mektedirler. Moksova gazeteleri Halk, Ulu Önderi hararetle alkıılr • 
zel parçalarından biri olan Trabzona resmi tebliğ neşretmekle iktifa ede- yordu. 

rek hiç bir miitalea dermeyen etme- Atatürk, bundan sonra kışlayı teşrif clavctinizdir. Bundan dolayı sizi tebrik 
mişlerdir. Yalnız komünist fırkası- buyurarak oradaki askere bazı tatbi • ederim.,. 
nm resmi naşiri ~fkurı olan Pravda kat yaptırmışlardır. Ulu Önder önle • Erzurumda hazırlık 
gazetesi daha di.ine kadar Kızılordu- rlnde resmi gesit yapan c.skeri selamla- Erzurumdan biLcliriliyor: 
nun en güzide erkfmı meyanında bu c;kta sonra komutan, sübay ve erlere B:iyük Şefi kar~ılama merasimi cok 
lunan mevkufları "casus, hain., diye iltifatlarını beyan buyurmuşlardır. azametli olacaktır. Ulu Ön.der şehirden 
tesmiye ediyor. Saat 18,30 da Atatürkün ikame"tleri. 4 kilometre uzaktan karşılanacaktır. 

Faşistlerden ka<;an•ar ela . ne tahsis edilen köş!ctc bir gardeparti Şe'.1 lr şimdiden hararetle süslenmekte • 
tevkif edi liyor! verilmiştir. Köşk~ ve bahcesini yüzler-· oir. Gece de büyük tenvirat yapılacak -

Bu sabahki posta ile gelen Deyli ile- cc davetli dot<lurmuştur. Çoruh, Bay • tır . 

rald M oskova muhabiri yazıyor: burd, Vakfıkebir ve Erzurumdan gelen Kurtuluş savaşının ilk günlerinde 
"Casusları, tahripçileri ve halk düş- halk oyun heyetleri, muhtelif milli dans Büyük Önderi ağuşunda bulundurmak 

manlarrn;., meydana koymak maksadilc larımızı oynamışlar ve Atattirkün tak • 

1 
~ refini kazanan Erzurumlular 14 vıl • giriştiği bUyük hareket esnasında Sta-

1. !ık hasretlerini s?n<lürmck iştiya!ciyle ın, şimdi, faşist memleketindeki tazyik- sun şüphe altındadır. Umumi siyaset, 
!erden kurtulmak üzere R\ısyayır sığın- onlan Rusyadan ırlışarr atmaktır.Bunun haklı olarak büyük sabırsızlık göster • 
mış yüzlerce mülteciye dönmektedir. la beraber, birçoğu tevkif ct:lilmiştir. Bu mişler.-l l r. 

B\itUn yabancılar mazideki hareket- hareketten en çok müteessir olanlar. Atatür!~·:in pazartesi ~ünü I:rzurumu 
lcri veya siyasi akidelcıi ne olursa ol- Almarlar Lehler ve Avusturyalılardır.,. şereflendirmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

15591 212 18843 
20.000 l iralık son mükafat be. 

her numara 500 lira ke.zanaak 
9279 14644 10478 28206 12727 

38475 17871312761350417619 
211 oo t 2485 8878 J6<A9 z.rno9 
62613152512059 26588 26656 

20763 7297 18187 37998 31571 
5348 16993 125 8414 16514 

32004 5003 4206 9312 18677 
17439 22839 14463 37074 12488 

Dün çekilen numaraların sı raya 

konmuş listesi 15 mci sayfadadır. 

Netameli 
bir kamyon 

Birbiri ark asına üe 
kişiyi ~ a raladı 

Dün bir kamyon üç ki:JİYİ 
biri ardınca yaralamıştır. 

biri· 

Galatasarayd<m Taksime git· 
mekte olan şoför Rasimin idaresin· 
de bulunan 1942 numnralı bu kam· 
yon tam Melek 8inemasmın öniinc 
geldiği sırada caddenin bir tarafın
dan diğer taraf tan geçmek tc olan 
Sof yanosa çarpmış ve onu altına ol
ımştır. Şaşıran şoför direbıivona hfı 
kim olamamı~. ve bu esnada T ornn 
ve Ağamemnun da kamyonun altı· 
nda kalmışlardır. 

Suçlu şoför yakalanmıştır. 
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Meclisin dünkü müzakereleri 

20 milyonluk bono 
ihracına 

selahiyet verildi 
1 

Büyük Millet Meclisinin dünkü top- ı ait IFanunlar ~a bulunmaktaydı. B u so-
antısında bazı maddelerden istihlak nuncu kanunun bir maddesi hükmü ile 

Yergisi alınmaması hakkındaki kanun de demir sanayii masarifini karşıla-
~İrinci rnaddesinin beşincci fıkrasının mak ve azami sekiz senede itfa edilmek 

azanç vergisi kanununun üçüncü mad- üzere 20 milyon liraya kadar bono ih
idesinin S inci ve 21 inci fıkralarının tef racr hususunda Maliye vekaletine sala
girlerinc ait mazbatalar okunarak kabul hiyet verilmiştir. 
Olunmuştur. °i{all gütme adeti 
treğli şirketinden alman liman, de- Kan gütme sebebile işlenen fiiller 

l?ıiryolu ve madenlerin K ozlu ve Kilimli hakkındaki ka nun müzakere edilerek ka 
deı:niryollannm işletilmesi ve havzadaki bul olunmuştur. Adliye vekili Şükrü 
deniz işlerinin inhisar altına alınmasına, Saracoğlu bu münasebetle izahat vermiş 
töçrnenlerle naklediJenlere, mült ecilere tir. 
"'e kuraklık, dolu, sel, yangın ve hasta- Kanun, kan güden yakın akrabaları 
lık &ibi afetlere uğrayan muhtaç çiftçi- bulundukları yerin 500 kilometre harici 
lere ödünç olarak tohumluk ve ve ye- ne çıkaracaktır. Bunlaridan başka hcr
llleklik buğday dağıtdması için Türkiye hangi bir cüriim olmamakla beraber her 
Cumhuriyeti Ziraat bankasının 3 mil- hangi bir şahsın kan güttüğü ve intikam 
Yon 750 b!n liraya kaldar kredi açması- almak için hazırlık ve frrsat yolunda 
llil tallbiyet veren kanun layihalarile bulunduğu bazı deliller ve karinelerle 
hilv;t müdafaa genel komutanlığı te~kil anlaşılacak olursa bu şahıs da. bulun
Vil~yctler evinin 'tesisat ve mefruşatı i- duğu yerden 500 kilometre harıce çık
Sin gelecek senelere sari taahhüdat ic· maya mecbur edilecektir. 
rası hakkındaki kanun layihaları da Bundan sonra köy eğitmenleri kanu
tllUstaceliyet kararı ile kabul olunmuş- nu ile Tahranda yapılacak sefaret bina
tur. lannın tefrişatı için gelecek senelere 

Devlet demiryollarmm ihtiyacı olan sari teaahhütlerde bulunulmasım, Tür
hıuharrirk ve müteharrik edevatın si· kiye_ ltalya arasında Ro".1aıda. imza 
Parişi için 16 milyon liraya kadar taah- edilmiş olan ticaret ve scyrısefaın mua
hüt yapılmasına, Sümer b.1ıU sermaye- hedesile ticaret an!aşmasının ve merbu
•ine cvelce ilave edilmiş bulunan 45 mil tatınm tasdiklerine ait layihaları da ka
Yon liraya 15 milyon lira daha il.hesine 

1 
bul edilerek içtimaa nihayet verilmiştir. 

Petrol ve 
benzin ihtikarı 

Belediyece de 
teshtt edildi 

B elediye iktisat müdürlüğü t arafm· 
dan l;>cnzi.n ve petrol fiyatlan üzerinde 

0(" 
npıtmakta olan tetkikat bitmi1. ou hu-
,~~ta haurlanan rapor dün Belcldiye ri
l'aaeti makamına verilmiştir. R apor ma

(alllc:a gözden geçirilmektedir. Tetkıkat 
neticesinde benzin ve petrol fiyatlarm-

da ihtikar olduğu kanaati elde edilmiş· 
tir. Fiyatların indirilmesi için tetbirler 

a.bnacaktır. 

Izmirde ihtik!rla mücadele 
!z:mirde benzin ihtikarile şidıdetli bir 

!l'ıücadele başladı. Bir satıcı dükklnın· 
da cüımü meşhut yapılarak mahkemeye 
\>erildi. 

Bulunan demir 
madeni 

Dünyanın en iyi 
cinsinden 

Şarkta zengin bir demir madeni 
bulunduğunu dün yazmıştık. Bu ma 
den hakkında şu tafsilat gelmiştir: 

Divrik civarındaki bu saha ma· 
den itibariyle Uleman krom 
havzası, Seyid Ömer Limyit havzası 
kadar mühim ve zengin addediliyor. 
Mütehassıslar demirin fevkalade 
cinsten olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Demir manyetik cinsinden 60-65 de. 
recelidir ki bu ayarda cevherler an-
cak lsveç ve Ural' da bulunmaktadır. 
Bundan başka demiryollanna çok 
Yakın olması bu servetin kolaylıkla 
nakli bakımından da ayrıca mühim· 
dir. 

Ay sonünda ilk saf bakıı ı alıyoruz 
Murgul bakır madenlerinde ha· 

lllp edilen tesisatın yeniden kurulma 
sına dair çalışmalar sona ermek Ü· 
lercdir. İngiliz bakır firmalarından 
cclbedilmiş olan iki mütehassıs ma· 
hallindeki tetkikleri bitirmişler ve te
sisat projelerini hazırlamağa başla-
ll\ı~lardır. Memleketimizde maden 
nıevzuu üzerinde Zonguldak hav· 
lasından sonra en büyük ve mühim 
tesisatın Murgulda yapılacağı anla
~ılcyor. Gene bu civardaki Kovarts
han bakır madeni tesisatından da ay 
sonunda ilk defa saf bakır akıtılacak 
~r. Buradan senede 2500 ton saf 
akır istihsal edilecektir. 

Vali - Hüseyin 
Cahit davası 
Moddelumumi her 

iki tarafında tecziye. 
sine mahal görmüyor 

Vali Muhtddin üstUndağ - Muharrir HU 
sey.in Cahit dava.sına dün de İzmltte bakılmr' 
ve ınllddeiumumt Hamdi Doğu iddianamesini 
serdetmiştir. 16 büyük sayfa teşkil eden id
dianamenin serdinden evvel suçluların mah• 
kOmlyetı sabrkaıııı olmadığına dair gelen ev 
rak okunmu~tur. Valinin vekili Necati, Hüse 
yln Cahidin ElAzlz mahkemesince 6 ay hap
se mahkllm edildiğini ve mahkemeden, buna 
dair mahktlmlyetlnin kesbi kat'iyet edip et. 
nıedlğlnin tahkikini istemiş, fakat buna Jtl-

zum görillmemlştır. 

İddianamede Akşam gazetesinde "Akşam 
dan akşama,, ııutunundakl •(Biriken para) 
başlıklı yazının flUııeyin Cabit tarafından 
Ak§amcı remzi ile yazıldığnıda tereddüt ha· 

sıl olmadığı zikredilerek lstanbuı valisinin 
bu yazıya verdiği cevaptakl fıkraların bata 
te§kll ettiğini ve her iki tarafın karşılıklı o

larak yekdiğerinJ balkın husumetine maruz 

kılacak, namus ve haysiyetlerine dokunacak 
suretle tahrik etmiş oldukları sebebile mat• 
buat kanununun 27 inci madde3inin ı inci 
fıkrası namı müstearla yazılan va:ı:ııardıı.n 
dolayı HUseyln Cahlde ceza t&Yinlne mahal 
olmadığını, yalnız Ak§am gazeteıılrıde "Biri• 
ken pıı.ra,. başlıklı yazmın intişarına sebebi• 
yet veren neşriyat nıUdUrU Eniı Tahslnin ce 
za kanununun 65 inci ve 482 inci maddesinlq. 
son fıkrası mucibince eezalandırılmasmı, 1s 
tanbul valisi Muhiddin ÜstUndağm Türk ce 
za kanununun 4S2 lnci maddesi ve dlğer s'.lC: 
lula.rdıı.n Refik Ahmet, Ali Ekrem, Selim 

Ragıbm TUrk ceza kanununun 65 inci ve !82 

inci maddelerine göre cezalandınlma.sını an 
cak Muhiddin trstundağın bu yazısının yazıl 
m~ın" HUseyin Cahidin haksız harelteU ı1e . 
bebiYP.t vermiş olduğundan Türk ceza kanu· 
nunun 4'85 inci maddesinin son fıkrası ınuı:I 
blncc Vali ve Belediye reisi üstUndağla suç 
ortaklarınm cezalarnım tamamen ıskatma 
karar vernmeslr.i istemiştir. 

Mahlccme mUda!aanm yapılması için 22 
hazirıuı salı gUnllne talik edilml~tir. 

Vindsor dükü 
ve zevcesi 

Temmuzda ~ebrlmize 
gelerek Beylerbeyi 

sarayında 

oturacaklar 
Atı.karadan verilen malumata göre 

Vindsor Diikü (sabık İngiliz kralı) 

düşesle birlikte temmuzun ilk haftasın· 
da şehrimize gelecektir. Sabık kral rcfi
kasile birlikte Atatürkün şahsi misafiri 
olarak Beylerbeyi sarayında ikamet ede
cek ve bu ikameti üç hafta - belki de 
daha ziyade - devam edecektir. 

HABER - 'Al<şam postask 

BugUn 

Rahmetli küçük 
Kemal için 

ihtifal 
Naşit ve Vasfi Rıza Aynaroz 
kadısını oynıyorla r herkes 

gidebilir duhuliye yok 

(Sahne tarihimizin kıymetli bir vesikası) 

Geçen yıl H eybeliadada çe7.nlmı§ b-ir 
resinı: (Solda) ra1ımetli Küçük Ke. 
mal, (ortada) Mu:$ahipzade Celal ve 
Oemaleddin Server (sağda). 

Şehir tiyatromuzun büyük sanatka_ 
rı rahmetli "Kuçük Kem.al" in tiyatro 
sevenler, amatör ve artistler ve tiyaL 
ro heveskan gençler üzerinde bıraktı. 
ğı güzel tesir bu sene de kendini gös
terdi. Kemali mezarı başında anan 
gençlik bu sefer de onu mabedinde ya.. 
ni sahne üzerinde anrnıya karar ver
miştir. 

l3ugün saat on Uı:te gazetecilik, gü.. 
zel san'at ve kültür aıemimizin birçok 
tanınmış şahsiyetlerile Kemalin dosL 
!arını ve hayranlarını Şehzadebaşmda 
Turan tiyatrosuna davet eden Fatih 
Gençler birliği, rahmetli a."1.isti bir da 
ha hatırlatacak, hayat ve hatıralarını 
andıracaktır. 

Bu mUsamP.reye büyük şöhretli ve 
kıymetli halk arti::.timiz Naşit ve Şe. 
hir tiyatromuzun kıymetli artistlerin. 
den Vasfi Rıza da yardımlarını esir
gememişlerdir. Bugün arkadaşlarının 
hatırasını yad gibi güzel bir teşebbü. 

se girişen g~nçlerle birlikte 'Musahip
zade Celalin Aynaroz kadısını temsil 
edeceklerdir. Bize gönderilen program 
da şarkın ilahi sazı neyin en büyük 
sanatkarı neyz.en Tevfik ile bestekar 
Sadeddin ve Salah::ıddinin de bu Ke. 
ınal ihtifaline iştiı.-ak edecekleri ve 
bay Cemal Server tarafından Kema.. 
lin hayat ve natıraları etrafında "Dos. 
tum Kemal,t mevzulu bir konferans 
verileceği bildirilmektedir. 

Gençler sanatında çok titiz olan 
Kemalin takma sakal takmaktan haz. 
zetme<liğini de unutmamışlar ve Ayna 
roz kadısı rolünü yapacak olan Cema
leddin Server Kemalin an'anesine ria. 
yet ederek sakal bırakmıştır. 

Alman 
nazırlarının 
seyahatleri 

Biri Peştede, 
hl r başkası da 

Viyonaya gidiyor 
Alman hariciye nazm Von Neu

rath dün akşam üzeri Peşteye vasıl 
olmuştur. Dört gün kalacaktır. 

Sofyadan ayrılış 
Sofya, 11 (A.A.) - Alman ha· 

riciye nazırı von Neurath Ye maiye
ti bugün saat 1.S te tayyare ile Bu. 
dapeşteye hareket etmiştir. . 

Alman hariciye nazırı tayyare 
meydanına giden yollan doldurmuş 
olan halk tarafından şiddetle alkış
larımı~ ve hareketinde kralm mümes 
silleriyle haşvekil Kôse İvanof bütun 
hükumet erkanı, ltalya, Yugoslav· 
ya, Avusturya ve Macaristan elçileri 
ve diğer birçok zevat tarafmdan se-
15.mlanmıştır . 

Alman iklısat nazırı da 
Herlin, 11 (A.A.) -Şat'hm 17 
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Bu haftaki Milli 
KUme Maçları 

Doğanspor - Güneş bugün· 
Ankaragücü - Fenerbahçe ' 
Doğanspor - Galatasaray da 

yarın karşllaşıyorlar 
Milli küme maçlarının bu haftaki 1 

karşılaşmalarında, bu müsabakalara 
iştirak eden üç şehı imiziıı klüplerini 
de görebileceğ :z. 

lzmirin Doğanspt'r klübü bugün Gü
neş, yarın da Gala~c. saraya karşı oym. 
yacak, Ankaragüçlüler de geGen haf_ 
tadan tehir edilen Fener müsabaka. 
sını yapacaklardır. 

Evvelki akşam htanbulu gelen 1z. 
mirliler, o günü hafif bir egzersiz yap
mışlardır. Hakkı VE: Fuadın da dahil 

olduğu beş mühim oyuncularının nok. 
sanlığını hissettirmemek için uğraşı
yorlar. 

Ankarahlarsa iki oyuncularından 
mahrum olarak diin öğle üzeri şehri. 
mize gelmişlerdir. Fikstür mucibince 
Taksim stadında yapmaları lazmıge. 

len Fenerbahçe mar,mın !stanbul fut. 
bol ajanlığının tebliğile Kadıköyüne 
nakledilmiş olduğunu otele gelir gel. 
mez haber alan Ankaralılar, buna hay. 

ret etmişler ve aj:ının bu lüzumsuz 
değişiklik kararınl. itiraz etmişlerdir. 

Bugün Taksim stadında yapılacak 
olan Doğanspor - Güneş maçı için h. 
mirlilcr bir hayli ümitli bulunmakta
dırlar. Güneşten SaHihaddinin takım_ 
da bulunmıyacağını düşünen misafir. 
ler, ayni takımı İzmirde de mağllıp 
ettiklerini, bu defa da kazanmak için 

çalıııacaklarmı; yarınki Galatasaray 
maçını • bugünkü yorgunluktan sonra 
kaybetseler bile bütün arzularının te. 
miz ve güzel bir oyun oynıyarak, !s. 
tanbuldan dört puvanla !zmire dön
mek olduğunu söylemektedirler. 

GüneşJilerin her zamanki müdafaa 
önünde bugüı:ıkii muhacim hatlarını 

nasıl yapacakları malum olmamakla 
beraber, Daniş, Necdet, Melih, Rebii 
ve sol açığa da Enver, İbrahim veya
hut Taııaşı koymaian düşünüleb ilir. 

Bu hattın en göze çarpan iki elemanın. 
dan birinin · Salahaddinin _bulunma
ması takım için muhakkak ki büyük 

bir kayıp olduğundan hemen bütün 
yük emektar Rebilye yüklenmiş bu
lunmaktadır. 

Bir oyunu bir oyununa, hatta b ir 
dakikası bir dakikasına uymıyan Me. 
lilıin ortada ne derece iş görebileceği 

de düşünülecek bir meseled ir. 
Galatasaray - Doğanspor müsa ba

kasma gelince: İvnirde bir hayli c::c. 
tin bir maçtan sonra 3-4 galıp gelen 
Galatasaraylıların bu deh beş mü. 
him oyuncusundan ınahrum ,.e bir gi.in 
evvel de kazanmak için bir hayli uğ

raşacak olan !zmirlilC'rc galip gelmesi 
zımgelir; fakat gecen haftaki gibi 
hasma ehemmiyet vermeden oynama. 
mak şartiyle ... 

Fenerbahçe · Ankaragücü karşılaş
ması, bu haftanın Ch enten :san maçla. 
rından biri olacak!: r. 

Geçen hafta Ga;.?tasarayı mağlfıp 
eden ve bu hafta ıia Feneı1bahçeyi en 
mühim bir uzvundan mahrum olarak 
yakalamış olan Ankaragücü, acabn 
bu çok ehemmiyetli avantajdan isti. 
fade edebilecek mı ? 

ArnavutliHyde bir 
tleset bulundu 

Dün Arnavutköy sahillerinde tefes
süh etmiş bir halde bir ceset bulunmuş

tur. Tahk:kata müddeiumumi muavin
lerinden Cevdet el koymuştur. 

haziranda Viyanaya giderek AYus
tury;ı bankası direktörüniin bundan 
bir ıniı<ldet evvel Berline yaptığı 
ıiyau: ti iane edeceğinı Alrr.an ajcm
sı teyit etmektedir. 

Bir ikinci nokta da ; memleketimizi:ı 
güzide klüplerinden biri olan san 
lacivertlilerin son zamanlarda üç o. 
t a muhacimin beceriksiz ve bozuk b:r 
oyun oynamalarıd'I'. Kuvvetli bir mu
avin hattının ve F5kret gibi bir sol a
çığın yardımiyle a~ çok bir iş gör ebi. 
len bu üç orta akıncı, yarm o mükem. 
mel sol açığın bulur.amıyacağı bir mü 
sabakada nasıl bir netice alacaktır? 

!şte bu iki istifham Fener . Anka
ragücü müsabakasına büyük bir C· 

hemmiyet vermektedir. 

O. M. Kutnal' 

Pera - Şişli 
Kupa maçı finali 

yarın sabah 
oynuyorlar 

Yarınki pazar günü sabahr gayrifede
re klüplerin ezeli iki kuvvetli rakip ta
kımı Şişli ve Pera futbo1cuları birkaç o
yunda paylaşamadıkları "Apoyematbi, 
kupasının son maçım yapacaklardır. 

lVIaç müddeti beraberlikle nihayetkn-
diği takdirde on beşer dakikadan iki 
devre daha oynanacaktır. 

Yedi senedenberi yapılmakta olan bu 
müsabakada bir idefa Kurtuluş kupayı 
kazanmış diğer senelerde Pera bütün ra 
kiplerini yenmcğe muvaffak olmu§tu. 

İki takım da yarınki müsabaka için 
büyük b!r gayretle çalışmaktadırlar. 

Şi§li klübü Galatasaraym eski antrenö
rünü angaje etmiştir. Bu mühim mc:çt 
Fenerli Sait Salahaddin idare edecektir •. 

Fener - Kurtuluş 
Atletizm mllsabakası 

İstanbul Fenerbahçe spor klübü baş· 
kanlığıııldan: 

1 - l 3-6-937 tarihine tesaduf e
den pazar günü sabah saat 10 da Fener 
bahçe atlet:erile Kurtuluş atletleri ara-
srnda yüz, ikiyiiz, dörtyüz, sekizyüz. 
binbeşyüz koşularilc yüksek atlama, 
gülle atına, uzun atlama, cirit ve disk 
atma ve 4 X 10 bayrak yarı§lan yapıla· 
caktır. 

2 - Saat 14,30 Feııerbahçe &enç ta• 
kımı ile Güneş genç takımı arasında fut 

bol maçr. 
3 - ~Saat, 17, de Fenerbahçe ile An· 

kararrücü arasında milli küme maçı ya· 
"' pılaca:Ctır. 

T. S. K . 
Disı pl in heyet i 

seçildi 
T.S.K. nizamnamesi mucibince teşki· 

li Jazımgelen yüksek disiplin heyeti, 
merkeztde ilk içtimamı yapmrştır. Yeni 
heyet ku zevattan seçilm:§tir. 

İstanbul sayl avı Atıf. eski Galatarn
ray fu tbolcularından Adnan. Anadolu 
ajansı müdürii Muvaffak, iş ban'lca:;ı 

merk~z direktörü Sadi Batu . 

Otomobil yar ışa 
D ü n başladı 

Balkanla::arası otomobil Rally yam11 
dün başlamıştrr. Balkanlar arasında ilk 
defa olarak tertip edilen bu yarışa T ür
kiyeden Azize Krep, İ sviçre sefareti 
me·nu rlarından Bloş, Yunan tebaasın

dan P açanof işti rak etmişlerdir. 
Müsabak::ı lar haziranın on u::ı:ncü 

pazar günü saat beşte Atinada bite: ek
tir. 

Ti.irkiyeden istirak eden müsabıklar 

dün h ::ı rcketlerinden evvel Taksim abide 

sine bir çelenk koymuşlardır. 



fen Fıkralar Bir Hint Hikayesi: ...._, - ,,.-, --~ ,_, _.. Biliyor musunuz? =:=I 
.1917 senesinde Saint Affiri 
gue yakınındaki Buzeins a
clmdaki küçük bir köyde 79 
yaıındaki Arcovet adı veri
len bir ihtiyar hayatında 27 
defa evlenmiıtir. Son aldığı 
Octavi adındaki kadın da 19 
clefa evlenmiı ve dul kalmıı 
bir kadındı. 

ğızlarma, çekilen di§ler yeri
ne takılıp tıpkı bir diı gibi 
kullanılan porslen dit yerine 
kaim olabilecek tazyik edil
miı kağıttan diıler yapmıya 
muvaffak olmuştur. 

Kayıkçı ile 
riyaziyeci Kaplanın himayesi altında 

* * * Bir Alman dişçisi, İn8an a-
Tablat bilgisi : 

Kumlar 
dOnyanın yUzftnll 

kaplıyor 
Bazı çÜlde ekilebilecek top 

rak yaratmak, yeni yeni çöl
lerin peydalanmasma engel 
olmaktan çok daha kolaydır. 

Şimdi güney. batı Afrika. 
nm büyük bir parçası tama· 
miyle çöl olmaktadır. Az ev. 
yel oralan çok verimli bir 
1iölge idi. 

Bölge nvaı yaVB§ lium
larla örtülmekte ve bunun 
önüne geçmek imkanı bulu 
namamaktadır. Rüzglrlar 
kumlan kaldırıp getirmekte 
yemyqil toprak parçalarmm 
ifıtüne ataralC, oralanm IX>i· 
maktaClır. 

Deniz liIYJlannclan ayağa 

!!_mya oyunlan 

Işıklı Bir su 
Çok temiz bir bardak su 

içine, nohut büyüklüğünde 
bir fosfor tanesi atın. Bu su
yu hafif yanmakta olan ate§ 
üstünde toprak bir kap için
de kaynatın. Kaynar suyu 
temiz bir şişe içine bopltm 
ve şişenin ağzını hava almı· 
yacak şekilde bir mantarla 
tıkayın. Karanlıkta bu ıiıe 

pınl pırıl ışıldar ve ışıldama· 
sı aylarca sürer. 

Eğer üstünde yazı olan bir 
kağıt parçası keser de bu ka. 
ğıclı ıişenin çevresine sararsa 
nız, karanlıkta yazıları oku
yabilirsiniz. 

kalkan bu kumlar ülkenin i· 
zini günden güne biraz daha 
kaplamaktadır. Oralarda ken 
elini gösteren sıra sıra kum 
tepelerinin bazılan ıimdiden 
200 metre yüksekliğindedir. 

KOçtlk Kıralın blUlrdo merakı ı .. 

------------------------------:----~---Ha rllerle resim yapma mOsabakası 

itte size, harflerle yapılMI§ üç resim nümunesi. Si~ 
de böyle resimler yaparak bize gönderiniz. Esasen tatil 
zamanı geldiği için bol bol vakit de bulacaksınız. 

Yapacağınız resimlerin altma isminizi ve adresinizi 
yazın. Her hafta en fazla muvaffak olan iki resmi neş
redecek ve sahiplerine hediyeler vereceğiz. 

BULMACA 

.,._ 

Şiddetli fırtmalan ile mq
hur olan bir gölü karııdan 
karııya geçmek için büyük 
riyaziyecilerden biri bir san
dala bindi. 

Yolda giderken riyaziyeci 
laf olsun diye kayıkçzya: 

- :r arih bilir misin} de· 
di. 

- Hayır bilmiyorum 1 
Kar,~lığını alınca: 
- Oyle ise hayatının se· 

kizde birini kaybettin 1 aöz· 
lerini söyledi. 

Az sonra bilginle kayıkçı 
arasında yeniden ıöyle bir 
sözlC§me oldu: 

- Peki :riyaziye bilir mi
sin? 

- Nereden bileceğim a 
bayım? ... 

- Öyleyse hayatının dört 
te birini kaybettin. 

Fakat tam bu sırada bir 
fırtına koparak, koca koca 
dalgalar küçücük kayığı bir 
ceviz kabuğu gibi sallamağa 
başladı. Şimdi sorgu sırası 
kayı~çıya gelmiıti: 

- Eh bayım; yüzmesini 
bilir misin} 
-Hayır! 
- Öyleyse hapı yuttun; 

§İmdi bütün hayatını kaybe· 
deceksin! 

Cevize 
benziyen balıkl 

Hayat bilgiıi sınıfında öğ
retmen: 

- Bir istiridyeyi nuıl ta· 
....,.. edersiniz? diye sorunca, 
lcüçük Olay ıu kartılıiı ver
di: 

- Bu azıcık da cevize 
benziyen bir balıktır! 

Bunun üzerine bayan öğ
rebnen gene ayni çocuğa: 

- Öyleyse bir sual daha 
soracağım • dedi. dört ayak 
üstü yürüyen birçok hayvan 
lar vardır. Bana iki ayak üs
tü giden bir fey söyliyebilir 
misiniz? 

- Bir çift kundura!.. 
Bir tavalya 
Mısırda yaptığı bir ıeya. 

hatten Yeni dönen bir İngi
liz orada gördüklerini, arka· 
datlarma anlatırken: 

- Ehramlan seyrediyor. 
duk. Üstleri hiyeroğlifle do
lu birçok tatlar gördük 1. 

Deyince, dinleyicilerden 
biri hemen atılarak: 

- Bari uzaktan seyredey
diniz. Çünkü bunlar çok teh· 
likeli böceklerdir. demez mi? 
Hangi sahife? 

Ercüment: 
- Anneciğim kitabımı 

kapamıılar. Hangi aayıfayı 
okuduğumu bir türlü bula-

Madragor racasmm oğlu 
Ranko on yqında idi. Çok 
tatlı ve nazik bir çocuktu. 
Fakat 1 n g i 1 i z Hindistanı 
prenslerinin en zengini olan 
babasının kocaman aaraym. 
da canı sıkılıyordu. Kendini 
burada hapsedilmiı sanıyor 
ve saraydan dııarıya çıkıp 
kendi yaımdaki çocuklarla 
oynamak için can atıyordu. 

Bir gün çevresini boı bu· 
lunca hemen dııarıya fırladı 
ve ortalık kararmadan evvel 
saraya dönebileceğini düşün. 
dü. 

Hüriyetin verdiği sevinç
le baıı dönen Ranko, civar
daki ormana daldı. Tedbirsiz 
çocuk, orada yolunu kaybet
ti. Oraya baş vurdu: .şura· 
sım denedi; çalııtr, çabala- fal ta§I gibi açılmış gözlerle 
dı, fakat ormanın içinden çı. hayvana baktı. 
kacak yolu lC.abil değil bula- Ormanların kraliçesi ne 
madı. yapacaktı) 

Rankonun üstüne atla-
Gece, onu ormanda bas· 1 

yıp çocuğu parça ıyacak mıy tırdı. Zavallı Ranko bir ağaç dı? 
kovuğuna sığınarak uyumak Racanın oğlu dayanılmaz 
istedi. k 

korkular içinde bir aç saniye 
Ertesi günü tanyeri ağa- geçirc;li. Diıi kaplan kendisine 

mken, kendine yol göstere· dt>ğnı ilerledi. Yavru kıpır. 
bilecek bir adama rastlamak damağa cesaret edemiyen 
ümidiyle yürüyüıe ba§ladı. çocuğun hali kucağında idi. 
Gece ortalığı kasıp kavur· Di§i kaplan yeniden mı-
mu§ olan fırtına şimdi din· yavladi. Gfınç prens de bu 
mitti. Şiddetli rüzgar, koca sesin kızgınlıktan ziyade se-
koca ağaçlan ti köklerinden vinç için olcluğunu anladı. 
söküp devirmiıti. Kaplan bu insan oğlunun 

Küçük prens yere devril- kendi yavrusunu ölümlerden 
mit ağaçlardan birinin ya- kurtardığım aezmiıti. Canlı. 
nından geçerken, hafif bir dan ziyade ölüyü andıran ço 
inilti iıitir gibi oldu. cuğa yaklaıtı, yüzünü tatlı 

Sesin gelmekte olduğu ye. tatlı yaladı. Ranko derin bb-
re yakla§tı. Üç dört haftalık nefes aldı. O da eliyle kapla· 
bir kaplan yavrusunun ağaç nı ok§amağa cesaret etti. Bu. 
altında sıkıııp kalmıı olduğu nun üzerine hayvan yavru· 
nu gördü. Yavru kan içindey sunu iki omuzu arasmdan 
di. Demek ki ağaç birdenbire dişleriyle tutarak kaldırdı. 
zavaUmm üstüne düımüı ve Çocuk onun dosdoğru ini-
onu yaralamıftı. ne gideceğini aandr. Fakat 

Ranko oraya diz çöktü; kaplan hiç kıpırdamadı. 
yavruyu hiç zedelemeden çe· Yavrusunu dişlerinin ara· 
kip çıkarmak için bin bir ih- smdan bırakmaksızın bir iki 
tiyatla uğraıtr ve muvaffak defa miyavladı. Ranko bu· 
oldu. nun ne demek olacağnu an. 

Oralarda bir de su kayna- ladı ; kendi kendine: 
ğı vardı. Yavruyu su baıma -Arkasından gitmemi 
götürerek, yaralarını güzelce istiyor!.. 
yıkadı. Ancak hayvan ağaç Diye düıündü. Biraz du-
gövdesinin altmda epey ezil. rakladıktan sonra: 
mit olduğundan yürüyecek - Nasıl olsa onnanlarda 
halde değildi. Ranko da herhangi bir canavarın Hü· 
yorgunluktan bitkindi. Kap· 
lan yavrusunu kucağına al· cumuna uğrıyacağım. Keneli 
dığı gibi oracıkta derin bir me bu eliti kaplandan daha 
uykuya daldı. iyi bir koruyucu nerede bu. 

Aradan iki saat kadar geç labilirim. Dedi ve kaplanla 
mitti ki, yüksek otlar hıtırtı- yavrusunun peıine düıtü. 
larla kıpırdandı, fundalıklar • • • 
çıtırdadı. Kocaman bir diti Tam iki hafta Ranko, iki 
kaplan ortaya çıktı ve kor· kaplanla bir mağarada Yllf&• 
kunç bir kükreme ile ortahğı dı. Yavrusuna yapılan iyili· 
inletti. ği bu diti kaplan bir an için 

mıyorum. Saatlardan beri yavrusu· unutmuyor, küçük prensi 

Bir çiflikte Us ambar vardı. 

Bunlardan biriainde yulaf, bi
riainde arpa, birisinde de buğ • 
day doluydu. 

Annesi: nu aramakta olan diıi kap- hiç bırakmıyordu. Çocuk or-
ye iki ıiıe esans ve iki yil.s oku. _ Dur hele bakalım. lıte lan gelmiıti. manm bol meyve ve nebat 

yucumuza da aynca muhtelif burası olmalı. Çünkü kitapta Korkudan ödü patlamak kökleriyle kamını doyuru-

Çiflllln, en horozu bu ambar 
!ardan hangisinde yumurtlar • 
eh, acaba?!. 

Bu bilmecemizi halledenler • 
den biriciye, bir konsol aaati. 

ikinciye bir tite losyon, UçllncU-

-·H-A.B1111E~R--. 

ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kupona 
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hediyeler verilecektir. ilk temiz aayıfa budur. derecelerine gelen Ranko, yordu. 
~--------~----~--~--------__::_ __________________________ ~ ~ . ....:.._~~---~------,.------

Bu sırada ise, Madragof 
saravında üzüntü en ao~ 
gert~sini bulmuştu. Çektiil 
acı ve ıstırapdan yüreği pat" 
sa parça olan raca oğlunlS 
durup dinlenmeden aratıyor• 
du. 

Tam on beş gün bütün tf 
raştırmalar hep boşa fit~ 
Fakat bir sabah racanın U
taklanndan birisi küçük 
prenıin bir kaplanla dolar 
maJtta olduğunu ıörünce, tt 
hanları kaldırdığı gibi solui'J 
sarayda aldı ve gördüğü kot 
kunç manzarayı racaya söY• 
ledi. 

Sarayda hemen hazırlrklaf 
görüldü. Batta raca olmak iİ' 
zere kalabalık bir heye!-. o 
manm yolunu tutturdu. Baf 
taki tecrübeli kılavuzlann sa 
yesinde, çok geçmeden ditİ 
kaplanın ini bulundu. 

Tehlikeyi sezen ana kap
lan mağaranın kapsamda g&ı 
ründü. Raca tüfeğini omu%"' 
lıyarak nişan aldı. Tetiği 
çekmek üzere iken: 

- Ateş etme baba! On11 
· öldürme.. Size bir fenalığı 

dokunmaz .. diye bağıran ve 
dışarıya fırlıyan oğlunu iÖr• 
dü. 

Raca tüfeğini omuzundan 
indirdi. Bunun üzerine Ran• 
ko diıi kaplanı okııyarak : 

- Haydi gel ; bunlar da 
senin clpstun 1 dedi. 

Hayvan sanki bu ıözleri 
anhyarak, hırlamak.tan var 
geçti. Ranko babaamm kot. 
lan araama koıtu. 

Duyulan sevinç ve heye• 
can pek büyük oldu. Duygu• 
lar biraz yatıııtıca Ranko yaf 
dolu gözlerini kaplana çevir' 
di: 

- AUaha ısmarladık ; ar• 
tık seni bırakmağa mecbu· 
rum!,, dedi . 

Fakat raca ile adamlan yo· 
la çıkınca, kaplanla yavru• 
su kendi inlerine dönecekleri 
yerde, Rankonun peşini ta• 
kip ettiler. 

Raca oğluna bu kadar bai 
lılık gösteren kaplanı kov• 
durmadı. Saraymm geni§ 
bahçesinde onunla yavrusu• 
na güzel bir köte ayırttı. 

A. E. 

Gaf 
Bir hayvanat bahçesini ge 

zen seyye hlara, tercüman 
ıöyle anl-ıtıyordu: 

- Muh~erem baylar, ba· 
yanlar. Bu kaplanın kafesine 
çok sokulmamanızı tavsiye 
ederim. Çllnkü geçenlerde 
bir domu::n iki lokmada yut· 
tu. Size de bir zaran dokuna 
bilir .•• 
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Şaka • 

3 r0nkli erkek kedi 
nerede 

ve nasıl bulunur ? 
....... K'edi merakhsı sirkeci Bay 

Ahmede açık mektup -
Yazan : Osman Cemal Kaygılı 

~~izim bay Ahmed, 
.. Üç renkli erkek kedi bulaca
inn 1,, diye başından geçenleri ga· 
tctelcrde okudukça sana hem acı· 
)°or, hem güliiyorum. 
b'· İlahi bay Ahmed, madem ki senin 

0 Yle bir şeye, böyle nadide bir 
mahluka hevesin vardr, niçin gelip 
rcsclcyi benim gibi bir kedi merak 

laısına danışıp ondan sonra işe baş· 
rnadın? 
Üç renkli erkek kedi! Bu biraz 

~i.i~. bulunur azizim .. Hem de biraz 
. cgıl, çok güç bulunur! 

Sen madem ki bu nadide hayva
na karşı bu kadar meraklısın, §U hal
t~ şimdiye kadar arayıp da bir tür 
U bulamadığın bu mübarek hayvan 
b?sıl ve nerede bulunur, sana bunu 
~~ bir anlatayım da dinle ve ona 

iare tekrar dağarcığını sırtına vur, 
:'Yeniden yola düş, bakalım 1 

Eğer benim bu söylediklerimi ay· 
llcn yaparak dediğim yere gidersen 
~~ada erkek kedinin üç renklisini de
~ıl, dört, hatta beş renklisini bile 

ulabi!irsin 1 
Şimdi beni iyi dinle: 
.Sen, sivri adayı biliyor musun 

~ızim, hani Burgazla Heybelinin 
arka taraflarına düşen meşhur sivri 
adayı:> Burgaz ve Heybeliden beş 
altı mil kadar arıkta ve katırh dağ
larile karşı karşı~a olan bu sivri ada· 
l'a çidersin? Şimdi: 

- Oraya nasıl girerim? 
'Diyeceksin 1 Onu da anlatayım: 

ı: Bir sabah tanyeri ağarırken kal
~r, Üsküdardan veya Balık pazarı 
lakelesinden teknesi sarı, kür;kleri 
llıavun, dümeni pembe, oturak tah
taları mor, döşemeleri al, ıskarmoz· 
ları kavuniçi, yelkeni yeşil ve sahibi 
jnadan doğma köse bir sandala at-
arsm, sandalcıya: 

- Çek beni dersin, Si\'ri ada-
Ya I 

O, sana sorar: 
- Sivri adada ne yapacaksın? 
Sen de ona §U karşılığı verirsin: 
- Tüyleri üç renkli, kulakları 

dörder benekli, kuyruğu beş yerin· 
den ekli bir kaplan avına gidiyorum. 

O zaman, anadan doğma köse 
sandalcı: 

- Haydi yolumuz açık ola, yal
lah, heyamola heyasal 

Diye küreklere yapı§ır. DC\J"ken 
bay Ahmedciğim, eğer havada uy
gun esiyorsa iki dakika sonra san
dalcı yeşil yelkenini de açtı mıydı, 
artık az gider, uz gider, altı ay bir 
güz gider, bir de neden sonra ba. 
karsın ki (Hayırsız) ı geçip Sivriye 
:Yaklaşmışsınız. Uzatmayalım bay 
Ahmed. adaya yanaşırken orada se· 
ni beklemekte olan üç, dört, hatta 
~C§ renkli erkek kedileri keyfe ge
tırmek için yüksek sesle ve süznak 
:makamından şu türküyü okumaya 
başlarsın: 
2ört ayaklı, çift kulaklı kediler 
~ele gelin, biraz ho,, be, etmeie ! 
Sız in için bana neler dediler: 
Geldim size aanımı e§ etmeğe ! 

,,. * :{o 

'f~yleriniz pamuk mudur, ipek mi, 
'\:' uzleriniz yüze gülen çiçek mi, 
Üç renkliniz di§i midir, erkek mi? 
Gücüm yetmez üç rengi bet etmeğe ! 

~alan mıdır, kplan mıdır cedleriniz? 
E ızler bana neler, neler ettiniz, 
ı.t •~nunda buraya elettiniz; 

odri meydan geldim güre' etmeğe ! 
Bu türkü biter bitmez Sivri ada· 

llln tepcaindeki dokuz katlı kediler 
nı .. 
a?arasından gayet keskin, sert ve 

~crı göğü titreten bir miyavlamadır 1 
a§lar. O zaman sen Ahmedciğim: 

- ~el ~isi P.W J 

yi tutturursun! Ve böylece (gel 
pisi pisi) diye diye mağaranın yol.~
na düşersin 1 Sahilden tam beş yuz 
adım açıldıktan sonra karşına çıka· 
cak battal kuyunun ağzına gelince 
başını bilezikten aşağıya eğer, ku
yunun içine seslenirsin: 

- Merhaba ya ehli kuyu 1 
Oradan sana şu cevap gelir: 
_ yıkıl oradan adam, buranın 

içilmez suyu 1 
Bu sefer cevap verirsin: 
- Su senin olsun, bana F~ renkli 

erkek kedi lazıml 
Aşağıdan şu cevap ~elir: . 
_ Öyle ise sağ kulagmı sol elınle 

ve sol kulağını sağ elinle tutup a~ka 
arka yürüyerek adanın tepesıne 
tırman aradığını orada bulursun 1 

Tabii sen aynı vaziyet ve hare
ketle tc~eye doğru caddeyi tuta~~ı~l 
Böylelikle be§ yüz adım daha yuru
dükten sonra karşına \iç ayaklı bir 
horozla dört kulaklı bir tilki çıkar. 
Bunlar zincirle oldukları yerde bağ
lıdırlar ve horozun önünde birkaç 
avuç mısır, tilkinin önünde de bir 
parça et vardır. Sen hemen horozun 
önündeki mısın alıp tilkinin önüne, 
tilkinin önündeki eti de alıp horozun 
önüne koyarsınl 

Tilki sana sorar: 
- Ayol hiç tilki mısır yer mi) 
Sen de: 
- Yemezsen ziftin pekini ye 1 
Dersin. Sonra horoz sorar: 
- Ayol, hiç horoz et yer mi) 
Sen de: 
- Canın isterse ye köpoğlu, ba

banın evinde bunu da bulamıyordun 
yal 

Der, yine aynı vaziyet ve minval 
ile yüriirsün ! Derken bin adım son
ra, yolda bir kaplumbağaya rastlar 
sın, 

Kaplumbağa sana selam verir: 
- Merhaba adem oğlu l 
sE"., de ona: 
_ Merhaba dedem oğlu! 
Dersin. Hayvan seninle biraz ya

renlik ten sonra sana nereden gelip 
nereye gittiğini sorar. O vakit sen 
bütün başından geçenleri birer birer 
anlatır ve: 

- Aman dc:s~n ka~lumbağa kar 
dC§, benim dendıme bır çare ı 

Kaplumbağa: 
_ Öyle ise der getir bana bir 

farcı 
Sen hemen elini sol cebine sokun

ca hikmetihüda oradan eline bir fa. 
re geçer, hemen onu kaplumbağaya 
uzatırsın 1 

Kaplumbağa fareyi kuyruğun· 
dan yakalayınca doğru tepedeki do
kuz katlı mağaranın ağzına gelir ve 
onu mağaranın a~ından aşağı sar· 
kıtır ve sarkıtmasıle beraber mağara 
nın içinden Üç, dör~, hatta beş renkli 
yüzlerce erkek kedı hep birden dışa· 
rıya fırlarlar. 

1 te o zaman bay Ahmed, sen, 
buradan giderken beraberinde götü· 
receğin sağını omuzundan indirir, 
bu sefer de yavaş sesle ve ferahnak· 
ten §U §arkıyı tutturursun: 
Çetit ç~f~t, elvan elvan kediler, 
Ne de ıınn, ne de civan kediler! 
GeGlin .hana yahşi, yaman kediler, 
Sizin içın yandım aman kediler! 

Gelin sizi alıp buradan kaçam, 
Yolda yeşil, ipek yelkeni açam 
Sizsiz benim doğrulmaz yakam, 

paçam 
Gelin size İ§kembc, ciğer saçam ! 

işte sazla birlikte bu türküyü 
dinliyen kediler tanrının izin \'e ke
remile hep birer birer senin dizinin 
dibine gelip aynklarına süriinmeğe 
başlarlnr. Sen de o zaman, azizim 
bay Ahmed bu i.iç dört, hatta bC§ 
renkli erkek kedilerden bir tane de-

Halayda 
kundakçıhk 

(Baş tarafı 1 incide) 
Suriye hilkumetinin kundakçı elemanla
nnın tahrikine uyan hristiyanlarla A
rapların Türklere karşı hazırladıkları 

müthiş ve şümullü bir suikast teşebbüsü 
meydana çıkarılmıştır. 

Bu hainane taarruz evvelce şehir dı
şındaki bahçelerin sarılması ve oradaki 
Türklerin imhasile başlıyacaktı. Bunu 
haber alan Türkler, tam zamanında im
datlarına yetişen Antakya şoförleri ta
rafından derhal şehre nak!cidilmiş1erdir. 

Halk miimessili Abdülgani Türkmen 
dün İstihbarat dairesine girerken havra 
nın önünde Arapların tecavüzüne uğra
mış, kendiı:ine silah çekilirken hlidise 
mahaliine koşup gelen Türkler kendisi· 
ni ölümden kurtarmışlatdrı. 

Türk ve Arap mahallelerini ayıran 

hattı fasıl muhafaza altına alınmıştır. 
Ti.irklere ait büyük benzin deposu 

yağma edilmiştir. 
Türklerin §ehir haricinde terkettikle

ri bahçeleri ve binaları kamilen yağma 
edilmiştir. Elli müsellah çapulcu bahçe
lerde dolaşmaktadrılar. 

Mahalli hükumet tamamen lakayt va
ziyette bulunduğundan ingiliz ve İtalya 
konsoloslan gelerek tetkikatta bulun
tiular. 

Suriye milisleri çarşılarda balkın şap
kalarını alenen yırtmaktadırlar. Hadise
ler biribirini takip' ediyor. 

Dün de bir sürü azılı Arap Yukarı 
Kusayrda (Karbeyaz) ismindeki 600 
evli Türk köyünü basarak caniyane te
cavüzlerde bulundular ve köyü yağma 
ettiler. Silahsız Türk halkı taşlar· 

la mukabelede bulundu. Dört Türk ya
ralandı ve Antakya hastanesine nakloun 
du .. Mütearrız Araplardan da iki kişi 
yaralanmışt:r. 

Araplar dükkanlarında ve Türk ma
halleleri aralarındaki evlerinde bulunan 
eşyalarını süratle harice taşıyorlar. Bu 
vaziyet halka, §ehrin kundaklanması 

korkusunu vermektedir. 
Arap milisler Türk nUfus katibini 

süngUlemişlerdir. Tilrk memurlar so· 
kak ortasında döğüldUğünden daireleri 
ne gidememektedirler. HükOmet mefl\iç 
vaziyettedir. 

Uluorta soygun ve cinayetler yapıl· 
dığı hal1!e delege Düryö müracaatlara 
lakayt kalmaktadır. Himayesiz kalan 
Türkler endişe içindedir. 

Yeni Ziraat 
Vekili 

Diln vazlfeslnt 
başladı 

Yeni ziraat vekili Şakir dün ma· 
kamına gelerek işe başlamıştır. 

Yeni vekil şu beyanatta bulun. 
muştur: 

"Büyük şeflerimin yüksek emi:-· 
)eriyle tayin edildiğim Ziraat Veka
leti vazifesine şimdi başladım. Bü. 
tün çalışmalarımızın hedefi ziraat 
hayatımızın bir an evvel inkişafa 
mazhar edilmesi olacaktır . ., 

Yeni bir siyast müsteşar 
Ziraat Veknleti ikinci siyasi mi.is 

teşarlığına Kastamonu mebusu T ah. 
sin Coşkan tayin edilmiştir. Halen 
lngilterede bulunan Tahsin Coş kan 
önümüzdeki hafta içinde şehrimize 
gelerek yeni vazifesine başlıyacak
tır. 

Bllbaoda yeni hUOmet 
tahtelbahlrleri 

Saint Jean de Luz, 11 (A.A.)
Bilbao radyosunun bildirdiğine göre 
yeni bir tahtelbahir muhribi filosu 
bask hükumetinde hizmete girmiş· 
tir. Bu filotilla en son sistem malze· 
me ile techiz edilmiş olup fevkalade 
müsellah bulunmaktadır. 

Bilbao miJli müdafaa nazırının 
radyoda ilave ettiğine göre bu filo
tillfı İspanyol sularında bulunan AI. 
man \'eya İtalyan denizaltı gemile· 
rini oralardan uzaklaştıracaktır. 

ğil, birkaç düzüne yakalayınca ana· 
dan doğma kösenin sandalına atlar 
ve gelir lstanbula, umduğundan faz
b murndına ~rersin. 

Lakin, bu bir sırdır haaaa .. Bunu 
kimseciklere söyleme, gizli olarak 
kendin derhal harekete geç! 

O. Cemal KA YGIU 
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Senin oğluna değil benim oğluma varacak d/ye 

Paylaşılamıyan bir 
kız yüz~nden kavga 
Tahtakalede altı kişinin ağır su
rette yaralanmasile neticelendi 

Dün Tahtakalede Devecioğlu yoku -
kuşunda kız yüzünden çok feci bir kav. 
ga olmuş ve altı kişi afır surette yara
lanmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre h&.dfoe • 
nin iç yüzü şudur: 

Devecioğlu yokuşunda oturan zur • 
nacı Ahmedin km Hatice, Hayri ismin. 
de bir gençle evişmeğe başlamış ve iki 
hafta evvel Hayri sevg:ıisi Haticeyi 
alıp kaçırmıştır. 

Genç kızın anne ve babası 
- Mademki kızımız Hayriyi sevı • 

yor, biz de mürüvvetini görelim. Gel. 
sinler ... 

Diye haber göndermişler ve bu iyi 
haber karşısında Hatice ile Hayri ev • 
lerine dönmüşlerdir. 

Dün Hatice için öteberi alınmış ve 
bugün iki aşığın nişanlarının yapılma. 

sına karar verilmiş. 
İşin buraya kadar olan tarafı yolun • 

da gitmiş, fakat bu nişana ayni evde o. 
turan Bursalı Ahmet müdahale edince 
iş değişmiştir. 

Bursalı Ahmed: 
- Haticeyi Hayri alamaz. Onu oğ • 

lum Yaşara vereceğim. 
Demit ve ayak diremiı. Hayrinin ba. 

bası kıza 30 füa para verecekmiş. Bur -
salı Ahmet bunu duyunca: 

- O 30 lira verecekse, ben 100 lira 
vereceğim, demi§. 

Zurnacı Ahmet, Bursalı .Aflmede söz 
vennit mi?. Burası belli değil. Yalnız 
Bursalı Ahmet, nişan günü yaklaşmış 

olduğundan işin önüne geçmek husu • 
sunda lhımgelen tedbiri bir an önce al-

maya karar ve::;m:ş ve söylendiğine gö. 
re, dün Haticenin nişanlısı Hayrinin 
evine, taraftarları ile gelerek hücum et 
mişlerdir. 

Bu hücum karşısında iki taraf biri • 
birlerine girmişlerdir. Kavgüyı duyan • 
lar: 

- İmdat .. Boğazlıyorlar. 
Diye bağırmağa başlamışlar, bu sefer 

komşuları da kavgaya girmişl~rdir. 

Evde bulunan kadınlar odaya ko • 
şuşmuşlar. Hayri ile kardeşi Faik te hft .. 
dise mahalline gelmiş ve iki taraf biri
birlerini yaralam:ığa başlamışlardır. Bu 
fsnada: 

- Kız nerede .. Evvela onu geberte • 
tim .. 

Diye bir ses duyulmuştur. Hatice • 
nin anası ile ?abası hemen kızı alıP. 

karyolanın altına saklamışlar ve kavga. 
ya mildahale için odaya inmişlerdir. 
Kavga, yumruk, sopa, bıçak, makas, 
mangal, ele ne geçti ise hepsi kullanıl • 
mak suretiyle devam etmiştir. Kimki • 
~vurmuş burası henUz malum değil· 
dir. Yalnız Bursalı Ahmet, zurnacı: 
Ahmet, Hayri, 'Faik, anneleri ve baba. 
larr, kavgaya müdahale etmek istiyen .. 
lerin hepsi yaralanmıştır. 

Ağır yaralılar derhal hastaneye kal • 
cmlmış, diğerlerinin isticvaplanna 
başlanmıştır • 1 

Bur;11r Ahmedin kızr vermek istedi • 
ği Yaşann, kendisinin öz evladı olma • 
dığı ve evli bulunduğu1 çocukları ol • 
ğu da komşulan tarafından söylenmek. 
tedir. 

Tütünlerimize yeni 
müşteriler bulundu 

, . . .. 

Tütün tarkuıı silrüWyorkcn 

Bütiin dünyada büyük bir şöhre· 
ti olan Türk tütünü gene dünyanın 
en çok cigara sarfetmekle, tütün iç
mekle maruf olan memleketi Hin
distanda şimdiye kadar tanınmıyor. 
du. Fakat Hindistan şimdi Türk 
tütününün bu en büyük mi.istehlik 
memleketinde satılması için teşeb· 
büslere ba§lamıştır. 

Bundan altı ay e\-vel Bombay· 
da ihdas olunan ticaret ataşeliğimiz 
bu memlekette ti.itünlerimizin rağ· 
bet bulacağını görerek Türkofisten 
nümuneler istem!ştir. Bunun üzeri· 
ne Türkofis hususi surette cioa-

"' 
ra imal ettirerek Bombaya gön-
dermiştir. Bu cigaralar Hindista
~m ~)eri gelen tütünci.ilerine gönde
rılmış, onlar tarafından çok beğe· 
nilmiş ve Bombaym en büyi.ik tÜ· 
ti.in ithal firmalarından biri Ti.irk 
tiitiinlerinin ve cigaralarmın Hin· 
distnn umumi acentalığını almağn 
talip olmuştur. 

Bu firma ile tiitün limitct şirke
ti Türkofis vasıtasiyle temasa gel· 
mişler ve tüti.in limitet şirketi ilk 
parti olarak Hindistana 60.0n::> ci
~aralık bir parti ihraç etmiştir. 
Bu numune ihracatından sonra Bom 
b:tyın en bi.iyük bir firmasivle İn· 
hisarlar ve ziraat banl;ası tarafından 
kurulmuş olan tütün limitet şirketi 
arasında bir anlaşma vuku bulmuş-

tur. Bu anlaşma ile Türk tütünleri• 
nin Hindistanda satışı hakkı Sarup• 
chand Prithirôg firmasına verilmiş .. 
tir. 

ilk defa olarak Hindistana husu
si olarak hazırlatılan 10.000 pc:.ket 
Türk cigarası gönderilmiş ve bunlar 
Bombaya vasıl olarak satışa çıkarıl· 
mı tır. ikinci parti cigaralar hazırlan 
maktadır. 

Bundan evvel Türkofis tarafın
dan Hindistana gönderilen Türk ci
garalan tammaen tevzi edilmiştir. 

~ larici tütün satı~ımız inki afa 
yüz tutmuştur. Bu sene; yeniden 
Çin ve Yeni Zeland mi."ştcrilcrimiz 

mcyımına girmişlerdir. Bilhasım Ye
ni Zeland ithalat kanunları bizim 
için çok müsait :;eldiğinc!en tütünle
rimize iyi bir mahreç teşbl etmekte· 
dir. 

1 lfık-ı Türk tiitününün siirüldü
ğü memleketler şunlardır: 

Danimarka, Filistin, Eicaz, Ho
landa, Irak, lsvcc, 1oryc~ lsvicre 
Belçika, Japonya: Avus·u~~a. Çc: 
koslovakya, F rans:ı, Lchi:;~an, Y cr.i 
Z eland ve Çin. 

Bu mahsul senesinin altı ayında 
hu memleketlere 13.972.703 adet 
cİ"";nra, 422 kilo mamul ve paket 
iı;inde tütün ve 5. 511 kilo yaprak 
tütiin gönderilmiştir ki bunların tu· 
tarı 66034 liralıktır. 
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Papas Osmanla beraber karanhk koridora 
girerken, ayaklarımıza nöbetçi rahibe taklldı. 

Bu, ~yuklayan bir acuze idi, üzerinden 
atlayıp geçtik. 

G~en kumılarm hülisuı 
Küçük Osman, bUyük bir pcıpas ola
rak yeti§tirilmek istenıyor. H1risti
yanlar1 onu, bir giln, Osmanlı tahtı. 
tlG oturtmak emelinde. Bunun için. 
dir ki, ona hiçbir memnu mıntaka 
yoktur. Hatta, kadınlar manastı"
ntn en mahrem köşelerine kadar so. 
kuluyor. Ben de onun hadım edil. 
m.4§ lalası sı/atiyle p6§inden aynl
mıyorum. 

• • • 
İki merdiven yan yanaydı. Bunların 

Uat ka.ta çıkılıyordu. Bu, yüksek ve 
enli bir merdivendi. lkinci merdiven
le, dardı. Ancak yarını kat derecesin. 
de ytlluellyor, sonra, dar, karanlık 
bir koridora giriyordu. 

İJte, bekçi rahibenin tarif ettiği gö. 
zetleme koridoru, burası olacaktı. 
Merdivenden bir iki adım ı;ıkmıştık 
ki, basamaklar üzerinde deminki acu. 
ı.elerden birini uyur gördük. 

Olman: 
- Bu dJL ne? .... dedi. 
- Buranın gözetleyicisi olacak. 
- Fakat uyuyor ... 
- ihtiyar da, ):orulınuş olacak. 
- Aman, yine o ihtiyarlara. mı çat. 

ak. 
- Hayır, oğlum Osman ... Anlaşılan 

ağ· tara.ltaki manastırın sakinleri da. 
ha itimatlı, daha tecrübeli oldukları 
i~in bunların başına gözcU diye onlar. 
dan konuluyor. Fakat bu pinpon da 
\'azifeei başında uyumu15. 

- İsabet... Yoksa o da ötekiler gi. 
bi mana.sız yere musallat olurdu. Ü. 
~rindcn atlıyalım. Gözetleme korido
runa yalnız başımıza girelim. 

- Peki.ti, nuıl istersen öyle olsun. 
Atladık. 

Merdivenleri gıcırdatmamağa çalışı 
ıorduk. 

Acuzeyi uyanclmnadan yukarıya 

çıktık. Şimdi dar, göz gözU görmez bir 
koridord&ydık. 

KulaimıJs& ilk çalman bir su sesi ol-
du. Sanki hamamdaymıeız gibi ... 

-Buda ne? 
- Vallahi bilmem ... 
- ılak, turadan bir qık ıızıyor. 

Gal~ gör.etleme penceresi olacak. A. 
pğıya bakalım .... 

Baktık. 

Bir de ne görelim ... Yirmi beş otuz 
yaşında iki kadın... İkisi de çırılçıp. 
lak. Vücutları da hayli gü?.el. Ukin, 
bir kusurları var. Müthiş bir kusurla. 
n. Saçtan• tamamiyle traş edilmiş. 
Başlan ışıl ışıl ışıldıyor ... 

Olman: 

- Bunlara, ne 'olmuı. böyle, - dedi. 
- Rahibeler ... - diye fısıldadım. Ma. 

lliın ya, kadınlıktan tecerrüd etmek 
için saçlannı keserler. 

- Aman, ne fena adet ... 
- Fena, iyi ... Fakat böyle. 
- Ne yapıyor bunlar? ... 
- Anlamadım. 

- Seyredelim ... 
İkisi de, eller~nde koskoca hortum. 

ıar tutuyorlardı. Hortumların ucunu 
biribirlerine çevirmişlerdi. Müthiş bir 
su akıyordu. 

Biribirlerini adamakıllı ıslatıyorlar-
dı. , 

Ve titriyorlardı. Biri: 
- Üşüyorum, donuyorum, hemşi. 

re! • dedL 
- Zarar yok ... Daha devam edelim. 
- Oldu. 
- Olmamıvtır. Daha sönmemiştir .. 
- Bu kadar suyla aönınez olur mu 

hiç? ... 
- Olur, olur sönmez. Ne atqtir o .. 

Sönmez, haydi, biraz daha sabret... 
Dişini sık ... Dayak yemektense ıslan
ma)( hayırlıdır. Hem de az günaha gir. 
miı oluruz. 

Olman yine fıaıldadı: 

- Bunlar ne lülar böyle? ... Bir şey ( 
anlıyamıyonım. 

- Ben de anlıyamıyorum. Az sab. 
ret, bakalım arkıun ne çıkacak?. 

Seyrettik. 
Kadınlar, biribirlerlne veriştiriyor

lardı suyu ... Bilhusa bellerine, kaba 
etlerine ... 

Daha şifmancası: 
- Söndü ... Söndü artık ... Elverir .. 

• dedi. 
- Emin misin? 
- Eminim ... Soğuk iliklerime işle. 

dl. BugUn artık uabım hiçbir arzu 
ile kıvranmıyacaktır. Bütün ihtiru. 
lar içimde ölniUştUr. Eminim. Rahnt 
rahat ve şeytan şerrinden halis ola
rak ibadetimi yapabileceğım. Melekler 
etrafımı alacaklar. Oh, memnunum. 
Günah çıkartırken de, göğsümü gere 
gere: "BabRyt, İsayı ve ruhulkuddusu 

Haber, okuyucuları ı&raaıncııı bir 

fıkra mll.sabakaaı açm~trl'. Gönden. 
ıecek fıkraların kıl8 ve hlc nımuu 
az tııtıımlş olmuı ıazımdıl'. 

P'tl<Tatu, gönderenl•rtD imzaları 

)'ahUt müstear adlarile neşredilecek 
ve her ay o ay tçttıde c;ıkacRkların 

en tyttertnden beşine muhtelif ve kıy. 
ml'tll hediyeler \•erllecektlr • 

Bize bildiğiniz ıüzel fıkraları 
gönderiniz. 

Daha borcu 
varmı• ı 

Açıkgözün biriıi kotarak giderken, 
camiden kocasını bekfiyen saf bir kadın 
sormuı: 

- Oilum nereden geliyonun? 

- Cehennemin dibinden .. 
- Cehennemde neler var?. 
- Babana sopa çekiyorlar, elli Ura 

borcu varmq ta ı ... 
- Ah. evlidım al ıu elli lirayı da 

babamı kurtar, demit ve parayı vermif. 
Camiden gelen kocasına hadiseyi an. 

latınca herif ktJplere binerek: 
- Çabuk benim atımı hazırlayın! 

demi~ ve yola çıkmış. . 
Kaçan bakmıı ki arkadan atlı geli • 

yor. ÖnUndeki değirmene dalmıı, de-1 

ğirmenciye : 
- Bak tu gelen atlı kelleri topluyor, 

sen de kelsin, çabuk elbiseni bana ver 

de arkın içine gir! demit ve savmıı. 
Atlı gelince de: 
- Şuraya bir adam girdi, onu mu a. 

nyonun? 
Adamcağız öfke ile attan inip arkaya 

dolanınca, ata atlıyarak sıvıımıı. 

Adam, elleri böğründe eve dönmüı. · 
karısı 90rmuı: 

- Efendi ne yaptın?. 

- Ne yapacaRım, babanın bir eterle 
bir at borcu daha varmıtı onu da vtr • 

dim, getdim. 
Vehbi Tek 

Gene içeriz 
Sarhoıun birine : 
- lç bakalım, koca bekri iç! demi~. 

ler. Yann ahrette bütün bunlar burnun 
dan gelecek. 

Herif tatlı bir tebeaalimle: 

- Eyvallah erenler, demlı. doldurur 
doldurur, ıene i5eri. 

Tevfik Tezcan 

düıündüm. Aklımdan delikanlı hayal. 
leri geçmedi ... ,. 

Diyeceğim... İhtiyar rahib, benim 
har.gi hayallerle taciz edildiğimi blli. 
yor. Bana soracak: .. Üç erkeğin seni 
samanlıkta yakaladıkları aklına gel
medi mi? •.. ., Ben, cevaben ''gelmedi!" 
diyeceğim ... 

Öteki rahibe: 
- Gelmedi mi sanki? ... Bu, gelmek 

d ğil
. .., e mı .... 

- Gelmedı... Gelmedi... Gelmedi •.. 
Akıt üı.erirne soğuk suyu ... Fena şey. 
ler, günah şeyler düşünmek istemiyo. 
rum ... Esasen, nişanlım varken üç 
yabancı erkek tarafından taarruza uğ. 
ramak yüzünden değil mi ki ben bu. 
raya geldim ... Çok büyük günah oldu 
idi iş ... Çok büyük günah. O gün:ılıı 
rahibelikle sileceğim ... Dök suyu .. 

(Devamı var) 

Bekri Mustafa bu 
Bir gün Bekri Mustafanın sofuluğu 

tutmuş ve camiye giderek viz dinle • 
miye karar vermiı .. 

Aksi bu ya o gün de hocanın işret 

hakkında söyliyeceği tutar. Ve: 
- Evlatlarım. sakın içki içmeyiniz. 

Yoksa yarın ruzu mahşerde bütün bu 
içtiğiniz içki şişeleri boynunuza asıla • 
cak, der. 

Bunun :izerine içki lafına dayanamı • 
yan Bekdi Mustafa: 

- Hocam, bu şişeler boş mu asıla • 
cak, dolu mu? diye sorar. 

Hoca büyük bir korku yaratabilmek 
için: 

- Oğlum, işin fenasına bak ki, dolu 
as:.hcak. dolu. 
Bunun üzerine keyfe gelen Bekri Mus
tafa: 

- Ya~a be hoca, desene orada da 
ya hey ha, der. 

Ankara'da CiM BOM 

Palan mı veririm 
Herifin biri daima yiğitlikten bahse • 

der, şöyle asarım, böyle keserim, der 
atar tutarmış. Bu kabadayı bir gün e
ıeğine binip, dağda gi.derken, karıısına 
birkaç eıkıya çıkmı§. Herifi tem!zce 
dövdükten sonra, parasını, eıeğini al • 
mııtar, elbiselerini soymuşlar, orta yer· 
de eşeğin bir eski palanı kalmış, onu da 
herife bağı§lamışlar. Bu palavracı adam 
palanı sırtlayıp köyüne dönerken ahbap 
larrndan birine rastlamış. Herif mer=ılc. 
la aormuı: 

- Yahu bu halin ne? 
Kabadayı vak'ayı §Öyle üstün körü 

anlatmı•; hemşer:si gülerek: 
- İyi ki demiş, palanı almamışlar ... 
Bu lif kabadayının erkekliğine do • 

kunmuş ve sonra elini sallıyarak: 
- Haydi oradan budala! .. demiş. Ben 

adama palan mı veririm. 
Mateı 

Oyle ıae ekip 
biçsinler 

B:r mahkemede uyuyan azadan biri • 
ne reis mahkemenin sonun<la: 

- Siz ne dersiniz? 
Derdemez, sersemlikle: 

- Assınlar l demi§ .. 
Reiı kemali hayretle: 
- Yok canım katil meselesi değıl, a

razi meselesi.. 
Demes· üzerine: 
- Öyle ise ekip, biçsinl:r. 

lbrahim KORA 
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- Sizin müesseseniz evvelce nere • 
deydi? 

- Sen Lui ıehrinde. 
- Şimdi niçin Torpotoya geldiniz? 
- Aslen Kana.dalıyım da ondan .. 
- Pekala. O halde size yardımım 

dokunabilir. laterseniz kütük bir tah • 
kikata girişeyim. 

- Teıekkür ederim. 
- O halde yarına. 

lki yeni ahbap ayrıldılar. Uç hatta 
90nra Cim, yeni bir ite batlamıştı. 
Noble ve Skarp Ltd. Şirketinin Cim 
yüzde 51 hissesini almıı. yeni ortakları 
tanr_imıştı. Cim hisselere mukabil 150 
bin dolar verecekti. 
Diğer ortaklar, Noble ve Skarp, onu 

yazıhanelerinde kabul ettiler. Mister 
Skarp, zayıf, batıkabak bir adamdı. 

Mister Noble de öyle idi. Yalnız. O-: 

nun batında tek, tük saç vardı. İkisi • 
nin de gözlükleri, ikisinin yeleklerinde, 
saat kordonları vardı. Pantalonların 

ütü çizgileri çoktan kaybolmuıtu. O 
kadar uzun senelredenberi beraber ça. 
lı§Iyorlardı ki, hareketleri biribirinin 
ayni idi ve biribirlerine ikiz kardC11er 
gibi benziyorlardı. Birinin söylediğini 

öteki aynen. fakat baıka kelimelerle tek 
rar ediyordu. Cim onlarla tanıtıp bazı 

hukuki bahisler etrafında gör\i9tükten 
sonra dedi ki: 

- lıimizi bitirdik. Ukin, ben!m bi • 
raz başka işlerim var. Onları hal için 
gideceğim. Bir müddet sonra dönerim. 

Mister Skarp sordu: 
- Biz eskisi gibi işe devam edelim ., 

mı .. 
Mister Noble de sordu: 

- Sizin avdetinize kadar idare eli. 
mizde mi kalsın? 

Cim cevap verdi: 
- Gayet tabii. Bir iki haftaya kadar 

dönmüş olacağım. Döndükten sonra da 
her gün yazıhaneye gelip, delaletinizle 
işin hususiyetlerini öğrenmiş olurum. 

Mukavele, masanın üzerinde duru • 
yordu. Noter her şeyi hazırlamıştı. Ma. 
saya yaklaştılar. Oçü de imzaladılar. 

Cim: 
- Şimdi, dedi, parayı vereyim, de • 

ğil mi?. 
Mister Noble: 
- Nasıl isterseniz .. 

Mister Skarp: 
- Lütfedersiniz. 

Dediler. Cim cebinden cüzdanını çı • 
kardı, paralan birer, birer sayınağa 

başladı. Herkesin gözleri Cimin eller:n. 
deydi. Bu para, membaı kurumu1 bir 
nehre yeniden hayat akıtacaktı. Para • 
ların ıayılması bittiği zaman. herkes, 
memnuniyetinden gülümsüyordu. İçle • 
rinden en memnun ıüpheı:z Cimdi. 

Cim Bleyk, daha doğrusu Fransis 
Karter ortaklarından müsaade alarak 
ayrıldı. Nereye gittiğini sorsalar, Mis • 
ter Skarp ve Mister Noble onun, ika • 
met etmiş olduğu Siyu Falı'a gittiiini 
söylerlerdi. Ukin aldanıyorlardı. 

BEkLENILMIYEN BiR ZIY ARET 

Karter doğruca Omahoya, dönmlittü. 
Şimdi teşei>L•1ıünün en güç kıaauai ya. 
pacaktı. Bu, c:m Bleyk ismiyle yap • 

mıt olan adamın imhaaı. katli. ortadan 
kaldırılması idi. Cim acele etmek lizım 
geldiğini anlıyordu. Zi~a, Nevyorktan 

uzak bulunduğu bu üç. dört aylık müc:L 
det içinde ,onun avdet etmemit olma • 
sından şüphe etmiı olab:lirlerdi. Vakia, 
zaman zaman, şu veya bu tehirden 
mevhu:n bir iJ pe§inde koştuğuna dair 
telgrafla haber veriyordu amma, ne l 
de olsa ,tedbirli olmak, bir an evvel her j 
ıeyi bitirmek liı:ımdı. 1 

Cim trende giderken düşüıüyordu. 1 
Acaba· ikt:aap ettiği bu yeni şahsiyet l 
yalnız onun şeklini. harici kısmını mı 1 

de ~i~··"mişti? Acaba ruhu <!a değ'şmi~ ı 

miydi? 1 

Hayır, ruhunu ve kalbini, doktorun J 

bıçağı değiştirememişti. likanın kert • 
diı'ni aldattığını öğrendiği zaman dıı1 
duğu istırap, Şarlotun kendinden ıı· 
zaklaştığı gün hissettiği kederi hali dll
yuyordu. Ş:ırlot, onu bili seviyord'1· 

Fakat bu kız sevilmağe değer miY • 
di?. Cim gibi ira.deli bir adam nasıl "' 
lur da böyle bir haki!:ate kendini koyıı
verebilirdi. Hem artık o, Karter de&I 
mi? Evet. O halde Karter hayatıııôl 
Şarlot isminde b"risini tanımıyor. O• 

un mevc:u.diyetinden bile haberdar de
ğil. lakin ... 

Cim hastaneye döndü ve son ameli • 
yatlar için kendini doktor Grimtovud 
eilerine tekrar tevdi etti. Doktor tekrar 
i;e başladı. 

Bir pazar günü, Cim ocağın içindi 
yanan odunların alevi karıısırıda düşU• 
nüyordu. İki gün sonra artık bu has~ 
neden ebediye ayrılacaktı. Cim elini U

zattı~ bir sigara alıp yaktı. Bu aralı~ 
kapı açıldı, doktor Grimtov heyecanü 
bir halde içeii girdi. İtinayla kapıyı ka• 
pa.dı ve : 

- Mister Karter, dedi, çok müıkUI 
bir vaziyetteyim. Aşağıda bir genç kJI 
var. 

- Nasıl bir genç kız? 
- Bir genç kız. C'm L. Bleyk ismin• 

"de birisinin peıinde olduğunu, onu ara
dığını söylüyor. Böyle birini tanıyor 

musunuz? 
- Bleyk?! 
Cim şaşırmıştı. Bir an sustu. Sonrı 

dedi ki: 

- Bunu benden ne diye soruyonu • 
nuz?. 

Doktor b'r sabıraızlık hareketi g-ös...' 
terdi: 

- Şu dakikada sizden, huıusi işlt ri• 
ni.z hakkında malumat iıtiyecek de • 
ğilim. Lakin bu genç kız Nevyorktart 
ıeldiğini söylüyor. ismi de Şarlot Hop 
imi, ... 

Cim kalbinin eridiiini hiaaetti. Şar • 
lot buraya gelm"şti. Nasıl gelmi;ti? 
Doktora, sığınacak yer arayan bir ka • 
çak gözüyle baktı. Sonra pencereye 
döndü. Bir m:.iddet durdu. Ve Fransis 
Karterin sesiyle: 

- Size, dedi, tekrar ediyorum. Bunu 
benden ne diye soruyorsunuz ? 

- Söyliyeyim. Genç kızın söylediği· 
ne nazaran, patronu ortadan kaybol • 
muı. Kend:si ı:ı.'ısen ona çok merbut • 
mut ve onu aramağa çıkmıı. Yazıhane· 
sinin çekmelerin.den birinde, bir kağıt 
bulmus. Ozerinde, benim ism'm yuı .. 
lıym:§. Bunu bir iz telakki Nierek bura. 
ya gelmiş. 

- Anlamıyorum. 

- Anlamıyacak bir şey yok Mister 
Karter. Ben Nevyorkta sizden başka 

kimse ile muhabere etmedim. Bu itibar• 
lar ... Yani demek istiyorum ki. belki 
bir unutkanlık neticesi olarak yazıha • 

nenizde bu kağıt parçasını bırakmıı. 

olabil:nıiniz. Maamafih, isterteniz gi. 
dipi kendisine böyle bir kimıe tanıma • 
dığımı söylerim. Sizden bahiı bile et• 
mem. 

Cim dü~ünüvordu. Nihayet: 
- Evet, ded:, gidip kendine bir şey· 

ler söyleyiniz, buradan uzaklattırmız. 
Doktor Grim1ov tek kelime söyleme. 

den kapıya yürüdü. Tam kapıyı aça • 
cağı sırada Cim haykırdı: 

- Durunuz. Farzede~•m ki ben Şar. 
lot denilen hu kızın aradığı kimseyim. 

- Evet. Öyle farze.del'm. Ne olacak? 
- Benim ıeklimi değiştirmek için ıiı 

hemen hemen btitün ameliyatl:ırı yap • 
trmz değil mi?. 

- Evet. Cö-:lerinize evvelce bahıet • 
t:ğim ince c:ım gözlükleri de koyduk • 
tan ıonra artık itim bi!ti. 

- O halde gidip bu )uıı ben göre • 
ceğim. Hem böylece birde tecrübe yap .. 
mıs olacağım. Eğer Miss Şarlot Hop 
beni tanımaT.Sa, artık Cim Bleykin ta .. 
mamen öldü~üne b:ikmedebiJ:rf.z. 

(Devamı var) 
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Orta Avrupa ve 
Balkanlarda 

~arpışan iki kuvvet 
Fransa ile lngilterenin karşısında 
4lmanga ile ltalganın manevraları 

[Orta Avrupa ı·c Balkanlarda son ?rt aydanbcri. deh§ctli bir siyasi 
aaliyct vardır. Birlcaç gün evvel, 
Al~nya ile ltalyamn el birliğiyle 
~rntc1~ istodiT.Zcri cntrikal.arı 
X' 1V.U'8fz göziiyle ortaya atan Le 
enıps'm ba.Jnuıkalcsini tcrciimc ct

t>ıigtilı..._ Bugün de ayııi nıcv:ııu Sov. 
~et Ru8Yanm go::üylc gören A. Sam 
ınızazı bir mülıim m.akaleıJi Mosk-0. 
"ada çı1ron Jurnal dJj J!oslm'dan ay. 
110>ı icrcilmc cdiyonız. J 

d Son üç ay içinde Balkanlar ve Tuna 
e\>)etJeri geniş bir siyasi faaliyete sah

~e Oldu. Avusturya Başvekilinin Avus
d~~~a Hariciye nazm ile birlikte Venc
ıçı ziyareti, General Göringle Alman

}'a h · · 
1 . arıcıye nazırı fon Noyratın seyahat 
crı Leh h · · · B""k · • cum urreısının u rcş zıya-

;etj, Yugoslavya krallık naibi prens Pol' 
a general Göringin mülakatı. Leh Ila· 
ticiye nazırı Bekin Bükreşi ziyareti ile 
b' ~rsok Romanya devlet adamlannııı bu 
~Y.arete mukabele icin Varşovaya gidiş

rı, Avusturya ve Çcl::rlovakya devlet 
~darnJarı arasındaki konuşmalar, İtalya 
talının Peşteye ldebdcbeli bir Sfyahcıt 

Yaprnası vesaire vesaire hep gösteri
>'.0r ki Balkanlaı ve Tuna havzası büyük 
81Yüsi oyunların büyük bir kısmın;ı sah· 
ile olrnaktadır. 

13u ziyaretler, konu~malar ve seyahat 
ler neticesinde ne~redilen resmi tebliğ 
!erin hakiki sebebleri izahtan ziyade 
anıa"ılmaz bir hale sokmak için yazıl· 
lllış olmalarına rağmen Tuna havzasm· 
da ve Balkanlarda Almanya ile İtalya
\ lt\ Balkanlı ve Tunalı devletleri "Ber-
~ ·Roma,, mihverine sokmak istedikle 

tı ... . 
1 

C bu devletlerin Almanya ve İtalya 
; c ilnlaşamamalanna sebep olan mesele
~rj halletmese çalıştıktan hiç kimse i-

Sın bir sır değildir. 
. !lir kaç gün evvel bazı Liberal lngi -

lıı gazeteleri Viyanadaki muhabirlerin
den aldıktan haberlere dayanarak Çe
koslovakya ve Avusturya ile diğer Tuna 
de.,.ıetlerinin istiklallerini muhafaza için 
giriştikleri siyasi faaliyetin birkaç haf

taya kadar yeni bir takım manialarla 
~arşıiaşacağını yazıyorlar. Ve "!talya 
ıle Almanyanın bu devletlere karşı pek 
ti:idi bir müşterek harekete geçmeğe 
hazrrlandıklımnı,. bildiriyorlardı. Şöyle 
ki: 

1 - Avusturya Başvekili Şuşnig ka
binesinde değişiklikler yapmağa mec
bur edilecek ve Avusturya kab:ne -
Sine birçok Alman taraftan Jiitlerci 
rıasyonal sosyalist nazır sokulacaktı. 

2 - Küçük hilaf devletlerini biri-
birinden ayırmağa, soğutmağa matuf o
lan siyasete daha Jwvvetle devam edi
lecekti. (Son zamanlarda imzalanan 
"Yugoslavya - İtalya., anlaşması bu si
Yasetin ne dereceye kadar muvaffak o
labildiğine bir delil olarak gösteril
l'tıektedir.) 

ingilterede efkarı umumiye, bu ha
berlere karşı büyük bir hassasiyet gös
terdi. Bütün gözler Avusturyaya çev
rildi. 

Avusturya hariciye nazıhnın Paris 
Ve Londral:fa Fransa ve İngiltere devlet 
ildaınlan ile temaslar ve konuşmalar 
"A. vusturya istiklalini tehdit eden tehli-
kenin hiç de hayali olmadığım,, meyda
na koydu. Tehlike o derecede elle tu· 
tulacak bir haHeydi ki Fransa ile İn
giltere ı 934 de olduğu gibi Avusturya· 
nın istiklalini muhafazaya karar vermiş 
hutunduklannı resmen ilan edemediler. 
Eğtr hakikaten Avusturya hariciye na· 
21rı Fransa ve fnailtercden memleketi· 

• o 

rıın istiklalini h!maye etmelerini iste· 
diyse ve eğer 1ngiltcre ile Fransa buna 
tesaret edemedilerse bundan müteca
vizlerin yeni bir şımarıklık için icap e
tlen cesareti alabileceklerini tahmin et
ll1ek mümkündiir. Bununla beraber 1n
Cİ1tere ile Fransa işi pek boş bırakma· 
dılar. İtalya ile Almanyayı işkillendir· 
rnı:rncğe, kışkırtmamağa çalışarak Av
rupanın cenubu şarkisinde ve Tuna hav 

zasındaki statükonun bozulmaması için 
bazı tedbirlere başvurdular. Avusturya
nın istiklalini resmen taahhüt etmemek 
le beraber Avrupanm bu hicetlerindcki 
siyasi vaziyetin değişmemesini istedik
lerini ihsas ettiler. Bugün Avusturya -
Macaristan ve Çekoslovakya arasınıdaki 
yakınlaşma ve anlaşma temayüllerinin 
İngiltere ve Fransa tarafından idare e
dildiği mıılı:ıkkaktır. Çekoslovakya ha· 
riciye nazırı Kırofta'nın Çek ayan mec
lisi ve parlamentosu hariciye enciimen
lcri huzurunda yaptığı son beyanat bu
nun bir delilidir. 

Kırofta "Prag ve Viyana arasındaki 
münasebatın son zamanlarda karşılıklı 
bir anlaşma ve itimada ıclayanmakta ol
duğunu ve Orta A\'rupa ,devletlerinin 
biribirlcrile iktisadi anlaşmalar yapma
ları bu devletlerin istikl<illerini muhafa· 
1a edecek en büyük istinat noktası gibi 
telakki edilcbileı.:eğini., söylemiş ve ila

ve etmiştir: 
"- Bu şartlar içinde Çekoslovakya, 

Avusturya ve Macaristan arasında bir 
dostluk müsellesi kurulması hiç kimseyi 
hayrete ı;liişürmemelidir.,, 

Cek Hariciye nazırının bu beyanatını 
Viyana gazeteleri ve bilhassa Reichs- 1 

post hararetle karşılamıştır. Buna mu
kabil İtalyan ve Alman gazeteleri A
vusturya hariciye nazırının Paris ve 
T.ondradaki temasları Çek hariciye na
zırının sözlerini pek ekşi bir dille tefsir 
etmiş bulunuyorlar. Bu da açıkça göste
ı iyor ki (Prag - Peşte - Viyana mü
sellesi) Almanya ve İtalyanın Tuna 
havzasıı~daki emelleri ve planlan için 
çok can sıkıcı bir mania teşkil etmekte
dir. Bu münasebetle Çekoslovakya ile 
Ma-:aristln arasındaki konuşmaların 

bilhassa ehemmiyetli olduğunu tebarüz 
ettirmek isteriz. 

Malümdur ki birkaç gün evvel, Ma
car devlet aı:iamları ''Triyanon muahe
desinin silahlanmayı meneden madde
lerinden Macaristanı yakında kurtul
muş görmek mümkün olacağını,, söyle
mi§lerdir. Bir müddet evvel Macaristan 
tarafın:dan böyle bir arzu ihsas edilince 
Küçük itilaf devletlerinde: dehşetli bir 
gürültü koptuğunu hatırlarız .. Halbuki 
bu sefer Çek har:ciye nazırı Macarista
nın silahlanma arzusunu büyük bir sü
kunetle kan;ılamış, yalnız şu sözleri söy 
!emiş bulunuyor : 

''- Ümit ederiz ki Macaristan bu si
lahlanma işini tek başına yapmağa kal
kışmıyacak, alakadar devletlerle konu
şarak haJletmeği doğru bulacaktır.,, 

Fransa ile 1ngilterenin orta Avrupa 
devletleri arasındaki iktisadi münasebet 
!eri tanzim etmek arzusunu göstermele· 
ri pek mühimi~ir. Tac giyme günlerinde 
Londrada İngiliz devlet adamlarile yap
tığı konuşmalar esnasında bu meseleyi 
ortava atmış olan Çek Başvekili Ilodza 
bu s~hada büyiik bir faaliyet göstermek· 
tedir. İngilterenin buna verdiği ehem
miyeti düşününüz ki Tuna !devletleri a· 
rasında iktisadi münasebetleri güçleş· 
tirmekte olan rüchanlı gümrük tarifele
ı i üzerinde düne kadar konuşulmasına 
tahammiil edemiyen İngiltere, Çek Baş
vekili Praga döner dönmez hemen "bu 
tarifelerin yeniden tetkik ei:lilcbileceği· 
ni •• bildirmiştir. Bununla beraber bu 
üç devlet arasındaki anlaşmayı güçleş- ı 
tiren bir nokta vardır. 

Orta Avrupa devletleri arasında her
hangi bir anlaşma ve birleşme yapıla· 
mamasını istiyen Almanya ve ftalya 
Prag - Viya - Pe~te müsellesinin kuru· 
ıamaması için başdöndürücü bir faaliye
te girişmişlerdir. İtalya Macaristanla 
olan eski !dostluğunu ve Yugoslavya i
le kurduğu yeni dostluğunu kullanarak 
Macaristanın Bertin - Roma mihverin 
den ayrılmamasını temin ve Yugoslav
yanın da Kiiçük itilaftaki müttcfiklerile 
bozuşmasına çalışıyor. 

Macar hariciye nazırı Kanyanın son 
günlerde ''Küçük itilaf He Macaristan 
arasında bir ademi tecavüz misakı yapı· 

ikinci beş yıllık pi A. 

an 
M ÜlilM bir sınai faaliyet devresine daha giriyoruz: 

Devlet ikinci beş yılhk sınai programın da 15 
Ağustostan itibaren tatbik ed:l:ues:ne :ı.:arar vermiş bulu
ııu,-or. Birıncı beş yıllık sana) i programının tatbik müd
detinin henüz ortalarındayken verilen bu karar, yapılan
c!a elde cdılcn ~uvaffakıyetin yapılacak için Türkiye 
Cumhuriyetine verdiği büyük giıveni bariz olarak göste. 
r yor. Muayyen vakitlerindtn çok daha hızlı yüniyen ve 
bıLiarılan b"rinci beş yıllık sanayi programının tathıkı bır 
taraftan devam ederken, sınai kalkınmamızın en mühim 
unsurlarını ihtiva eden ıkinci l.cş yıllık progrnmın tat
bikına başlanacaktır. 

lkincı beş yıllık programı ve onun var..ıcağı neticeleri 
tetkik etmek kadar birmci beş yıllık programın şimdiye 
kadar geçen kısmını ve bundan sonra yapılacak olanını 
gözden geçirmek faydalı olacaJ::tır. 

Birinci be§ yıllık plfuım gözcltıği tesislerden en mü. 
hım kısmı şimdiye kada:- geçm.~ olan üç yıl içinde büyük 
J:ıir muvaffakıyetle başarılmış veya başa.rılma yohma gır. 

r.iştir. Bırinci beş yıllık program 19:;4 '3C>.nesi mayısın. 
da. tatbık mevkiine konulmuş, ı;, sene içinde ilk hamlede 

lcurulması gereken fabr kalar üzerinde tetkikler tamam
lanmış \'e esas projeler hazırlanarak tnlbik saha.sına ko. 
r.ulmuştu. 

Birinci beş ~ılhk programdaıı şimdiye k&dar başarılan 
.şler şunlardır: 

Kayseri, Ereğli bez fabrikalariyle İzmit kağrt, Bakır 
töy pamuklu, Paşabahçe cam ve şiş"', Zonguldak -ömikok, 
Isparta gülyağı, Keçiborlu kükürt fabrikaları. 

1 nşa edilmekte olc.nlar: 

Bnrs:ı Merinos, Gemlik un'i ipek, Naz"lli ba-;mn. J{a. 
rabük demir, İzmit ikinci kağıt, lzmit s llüloz \'~ Malot
:} a bez fabrikaları. 

Yapılacak olanlar: 
Pors~len sanayii, kimya sanayii, l\nrabük dıncnto 

fabrikası, kendir snnayıi. 
Şimdi, b;rinci beş yıllık sam.yi programı He kurulan 

1 tırk sanayiinin kudretinı gôulc'l geçirelim: J{ayseri bez 
fa.brıkası 33000 iğ ve 1080 tezg5hhdır. İma.! kabiliyctı se. 

nede 30 milyon metre, yahut beş milyon kıJo bezdır. Se. 
nelık _pamuk sarfiyatı 5,5 milyon kiloyu aşacaktır. Şimdı 
:moo işçı çalışıyor; fakat tam kadrosu 4500 işçidir. 

Ereğli fabrikası :15,200 ig ve 300 dokuma tezgahı ile 
işe başlamıştır. Şimdi 700 amele ~alışıyor. Fakat i~i ad~ 
dı 1500 c çıkacaktır. Fabrika l,5 milyon kılo pam,ık har. 
cıyacak ve 4 ,5 mılyon metre bez ve 6.7 milyon kilo ıp!ık 
imal edecektir. 

Nazilli fabrikası; 29,500 iğ ve 768 tezgahla ı~lemeye 
J•uşlıyacak. 2400 işçi kullanacak, 2 mi~yon kilo pamuk 
kulianarak 20,000 metre bez imal edecektir. 

Bakırköy bez fabrıkası 1932 de genişletilmiş ""' ')n bin 
iğe çıkarılmıştır. Senede bir milyon kılo pamuk kulla-

V a zan: A. faik Güııeri 
naı-ak beş milyon metre bez ve bir mayon kilo pamuk 
ip)lği imal etmektedir. 

Malatyada kurulacak bez fabr ka..,.ı lü,000 iğ ve 430 
tczga~la çalışacak, 75a ışçi ve senede ı, ı m;lyon kilo pa
muic kullanarak yılda 65:.>,000 kılo pıynsa ıpliği \'C 792000 
kılo bez imal edecektir. 

Şu vaziyete göre !938 senesi sonunda beş dokuma fab. 
r!lmsının iğ mevcudu 100,000, tezgah adedi 2868, işçi ade. 
di 9960, pamuk istihlaki 11,400,000 kilo, iplik ımaliıtı 
J.,2ö6,000 kilo \'e beı imalatı mıktan 8,854,000 kiloyu bu. 
lacaktır. 

Sellüloz endüstrisinden lzrnit kağıt ve karton fabrika.. 
sı senevi 11,000 ton kağıt imal edecek kudrettedir. !mal 
kabiliyeti icabında 15000 tona çıkacaktır ki, bu, Türkiyo 
kağıt ihtiyacının yarısıdır. İkinci fabrikanın faall. 
yete geçmesinden sonra, 1938 senesi sonunda Türki.. 
~enin kağıt ve karton ihtiyacı dahilden tamamiyle temin 
edilmiş olacaktır. 

Gene sellüloz sanayiinden olan Gemlik sun'i 1pek fab
rikası bu sene zarfında faaliyete geçecektir. Fabrika, 
muhtelif cins ve numaralarda günde 1000 kilo slll.'·İ ipelC 
ipliği imal edecek ve J'temlekctin bu sahadaki ihtiyacı ta_ 
mamiyle karşılanacaktır. 

KarabUk demir ve çelik fabrika.~ı; 22,000,000 türk li. 
r asiyle kurulacak ye jki senede ikmal "edilerek 1U3S sene. 
s1 zarfında faaliyete geçecektir. Ham madde o1arak sene. 
de 450 000 ton mad"n cevheri ve yine takriben 400,000 
ton kömür istihlak edecektir. Senelik imalatı 180 ooo ~ 
200,000 ton mamul demirdir. Ayrıca tali madde ~larak 
kok, benzol, neft. kalın yağ, ince yağ, naftalin ve zift el. 
de edecektır. 

KcçıborJu kükürt fabrikası senede 4 bin ton saf kü
kürt imal etmektedir. 

!şte, kısa zamanda böyle \•erimli bir neti<'cye varan 
bırıncı beş yıllık programı, şimdi ikinci beş yıllık sanayi 
prvgranıı takib edecektir. 

lkincı beş yıllık programın tatbıkı için i/O 000 000 türk 
lirası sarf edilecek \'e memlekette 140,000 000 lira
lık bir para ve dö\·jz hareketi temin edilecekti~. 

İkinci beş yıllık sanayi programımızın esasları da şun. 
!ardır; 

ı - Maden sanayii. 
2 - Su mahsulleri sanayiı. 
3 - Elektrifikasyon işleri. 
4 - Toprak sanayiı. 
5 - Motör sanayiı. 
Göriilüyor ki; ikinci beş yıllık program çok nruMm 'fln.. 

ııayi subclcrini ihtiva etmektedir. Bu sanayi ~ut.deri bi • 
rınci beş yıllık programla kurulan sanayiin miitcmmimi 
nı:ıhiyetindc olacak ve Büyük Önderin: 

"Geçen zamana kıyasen, daha çok çalışacağız, daha 
."JZ zamanda daha büyUk işler başaracağız.,, 

Direktifi yerine ge~irilmiş olacaktır. 

F. Güncri 

lsfanbul konuşuyor İstanbul asliye ikinci ticaret mah
kemesinden: 

Türk bandırasını taşiyan Sami 
vapuru Karadeniz boğazından lstan 
bula müteveccihen seyrederken ltal
yan bandıralı Riva Ligora vapuriyle 
7-6·937 tarih saat 15, l 5 raddelerin
de müsademesi dolayısiyle tanzim 
kılınan deniz raporunun alınmasını 
mezkur Sami vapuru kaptanı Or
han tarafından istenilmiştir. Muha
keme günii olarak tayin kılınan 
14·6. 9 3 7 pazartesi sant 13 te vaka
dan zararlı herkesin rapor alınırken 
yukarıdn gösterilen gün v.e saatte 
mahkemede bizzat hazır bulunması 
veya vekil göndP-rmesi deniz ticaret 
kanununun 1065 inci maddesine 

(Ba§ tarafı S iincüde) 
nayet veya başka bir vak'a olsa, zabı • 
tayı haberdar etmek için uzun bir za • 
man geçiyor ve bu arada sıhhi imdat 
bekliyen, acele hastaneye kaldırılması 
icap eden bir yaralı varsa, bu geçikme 0 

biçarenin .de hayatına maloluyor . 
Nitekim geçenlerde, cami avlusunda bir 
çocuk ağaçtan düştü ve biçare, yardım 
geç kaldığı için öldü, gitti! .. 

Sonra burada, şimdi bize göstereee. 
ğimiz öyle sokaklar \'ardır ki, geceleri 
kıtır kıtır adam kesseler kimsenin ha • 
beri olamaz. Bir kere karanlık bastı mı 
genç olduğumuz halde bu sokaklardan 

lamıyacağmı,, beyan· etmiş olması da 
gösteriyor ki İtalya ile Almanyanın 
müşte:ek fırıldakları henüz .Fransız _ 
İngiliz diplomasi faaliyeti karşısında 
mağlup edilememiş bulunuyor. Küçük 
itilafın üçüncü azası olan Romanya da 
Alman nüfuzunun ilk mübeşşiri rolünü 
Leh hariciye vekili M. Bek oynamıştır. 
M. Bek her gittiği yerde "bitaraflık,, 
fikrini ortaya atmaktadır ki bu siyasetin 
biricik hedefi "Fransanrn ittifaklar sis
temini mahvetmek,, dir. 1talya kralının 
Budapeşteyi ziyareti, Leh siyaset adam 
!arının Bükreşi ziyaretleri ve Almanya 
harbiye nazırı mareşal Blombergin ya
kında Peşteye yapacağı ziyaret Avrupa 
nın bu noktaların'da sulh ve harp kuv
vetleri arasında cereyan eden mücadele 
ye İtalya ve Almanyanın menfaatlerine 
uygun bir istikamet verebilmek içindir. 
Eğer İngiltere ile Fransa derhal ha

rekete geçip orta Avrupada sulhün mu
hafazası ile şiddetle alakadar oldukları
nı ihsas etmezler ve sulhün menfaatle
rini korumağa baş\amazlarsa Avrupayı 
yeni bir umumi harbe tdoğru scvketmek 
için çevrilen siyasi entrikalar orta Av· 
rupada ve Balkanlardaki müsbet ~alış
maları felce ugratacaktır. 

hiç birimiz geçemiyoruz. Bu semt ka
rakoldan vazgeçti!<. Fakat cami civarın 
da eskiden bir nokta vardı, hiç olmazsa 
onu kaldırmasaydılar. 

Konuşa konuşa Süleymaniye camii 
etrafındaki sokaklarda yarım bir daire 
çizmiş ve kendi ismiyle anılan sokağın 
başındaki Mimar Sinan türbesine gel. 
miştik. 

Bu sokaktan içeriye doğru baktım; 
önümde uzun ve karanlık bir yol uza. 
yıp gidiyordu. Yanımdaki gençlere: 

- Ne kasvetli yol burası, deyccek . 
tim .... 

Fakat karanlık yolun muhtelif yer -
!erinde birdenbire dumanlar yükselme -
ğa başladı, şaşırmış kalmıştım, bu sıı a 
da Ali: 

- Yahu burada yangın var, diye fer· 

yadı bastı! 

Yanrnuzdaki gençler, bizlerin bu te
Hişını yalnız gülerek karşıladılar ve: 

- Merak etmeyin, diye tesk:n eder. 
ken vaziyeti anlattılar: 

- Bu yangın dumanı değil, dökme • 
cilerin dumandır. 

HABERCi 
Yarına: Süleymaniyenin dökmecileri 

ve bfü•:.in semti zehirliyen bir fabrika. 

tevfikan ilan olunur. (8778) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

. Metrukôtma el konulan mefsuh" 
lıman tahmil tahliye cemiyetine ait 
v~ G~!ata~a Yolcu salonu yanında 
ş;?umruk bınası dahilinde amele şef
liğinde bulunan ve mahkemece tes
b.it edilen eşyalar açık arttırma sure· 
tıyle 17-6-937 perşembe günü saat 
l O da yukanda gösterilen gün ve 
saatte satılacağından isteklilerin 
mezkur mahalde hazır bulunmalan 
ilan olunur. (V. P. 1551 )' 

Satılık asri ucuz yalı r--------·'-
Çubuklu iskele caddesinde 23 Birkaç giinc kadar 

No. lu 7 oda banyo elektrik ve suyu Tur k çe - M 8 n zum 
bulunan 3 kargir dükkanlı yalı satı· M .--. 
lıktır. Galata Ada han 8-9 No. da e V 1 ana 
Telefon: 43837 (522) 

rubaileri TASHİH 
10.VI.37 tarıhli nüshamızda Mer. Sadi ve Hafız gibi Fars büyük 

kez bankasının 5.6.37 tarihli vaziyet şairlerinden elli kadannm rubai 
cetveli pasif umumi yekunu tercümeleri de kitabın sonuna 
(33G.741.682.2~) olması Iazımgelirkcn ilave edilerek yakında çıkacaktır. 
sehven (334.741.682 29) şeklinde dizil- J' Mütercimi: Hüseyin R ifat 

miştir. 'l'ashih olunur. - - ------------·· 
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Herkes hatip 
olabilir, fakat ... 
Esaslı ve metot dahilinde 

ciddi çahşmak şartile 
Ç<e~D ırefiil : Ertuğrul Muhsin 

Bu ti&lôp ibUyar ve tecrübeli kimselerde giltercde bı; Us!Qp nlsbcten azdır. ~ım ol-
tabii görülür ve affedilebilir. ÇUnkU bu us- duğu kadar kullanılmaz. Halbuki lngtlteredc 
l~bun kendim de kelli, fcJll, tesirli ve muk- böyle hisli konuşmak cesaretini göstPren bir 
ııfdlr. kaç hatip çok meıhur ve tesirli olmuştur. 
Eğer bu lliıJQp hitabet mertebesine ytll.ue- Halk ıarlolarnıın çoğu hisstdir. Ve bunun 

lirse o zaman (büyUk UsHlp) adını alır. YUz gibi tllmler, komediler, operalar romanlar ve 
s~nc en·cı bu Uslfıp bemen her büyUk batıp hikıl~·cıcr de hissf olarak yazılmıştır. 
ten ~tenlyordu. Mlltonun dıı kullandığı bu Şu muhakkak ki pratrk çalışan herhangi 
tarz nutuk usınbu aşağı yukarı artık tama bir kimse değişiklik arar, çok defa ya hlsst 
mile hıkiraz bulmu§tur. bir kitabı yakalar veya bir Uyatroya kendini 
Şimdi bu ilslQba yalnız arada sırada fhtl· atar • 

ylµ"larda raatııyoruz. BugUn a.srl ve pratllt llattA en çok mUnckkit ve gayri kabil' 
"bir baUp bu UsJQbu kullanmaya kalkınca tatmin din!eYicilerln bulunduğu İngiliz ml• 
sözleri gayet manasız akscdfyor. Söz söyllyen busanuıda 1018 de Smallvood tarafından sö) , 
hatip nekadar fevkala.de olursa olsun böyle lenen ve iki oğlunun muharebede n1181l öldU
le§rifath ve tomturaklı konu§mak hiç doğru ğUnden bah::edcn tesirli nutuk !§le bu tıslôı 
deflldlr. ta slJylenmlşUr. 

Hiç klmııenin, ııekadar bUyUk \"8 mühim Eğer hisleri ve heyecanları ifade edecek 
adam olurjıa olsun (cüceler arasmda Gulil· kalbiniz istidatlınız vanıa buna teşekkür el· 1 
ver) gibi konuşmaya hakkı yoktur. melisiniz. Hialerin lcarııı durulmaz ltUV\'ctleı1 I 

NOKTA 77: - Delil t)'sJQbu... ne hürmet ediniz. Hisler dUnyayı idare edn. 
Bu Us!Qbu en çok avukatlar, Biyast adam BUtun mantık ve sta.Uıtık buna karşı koya

lar, amele rehberleri kullanırlar,. Çünkü bu mazlar. Her bü,vük nutukta hissi bir an o'· 
f.lslOp, makul, mantıki, kuvveUI, mücadeleye malıdır. 
hazır ye itham edicidir. NOJ\TA 82: - Ke'lliln UıılOp. 

Bu üslôpla konuşanlar; dfnleyfcUerf !Afla Bu; kütle toplantılarında halkı galeyanıı. 
aıtetmek değil, onları ikna ederek bil.kim 01. r;cUrmek fstiyenlerln, halk hatiplerinin inkı 
mak isterler. ÇUnkU bu Usl(lp balkı zorlar, IA.pçılarm tabii UsH.ıbudur. Bu üsl(lp '!)azan 
tahrik eder, istediği tıırafa çeker. birdenbire patlar. bağırtır, ~ğırtır. B&zan 

Bu JmdreUl bir Usli'ıp olduğu için daima da çekingen ve azametli olur. Fakat dalma 
muktedJr haUpler tarafından kullanılmalıdır. altında Jteıkln bir hiddet ve gazap ııııklıdır. 

Bu UıılOp her me1J1lekettc kullanılır, hattl\ 
bu, umumt toplantılarda al!ylenen nutuklarc)11 
en çok rastlanan üs!Oplur. 

Bu tlsIOp adt ve ebemlyomtslz meVZularda 
\'O alelAde haUp taratmdan kullanılmamalı· 
dır. E~er bir a\'Ukat ehemmiyetsiz bir hır
sızlıktan dolayı ınaznun olan birini bu ilslQp 
ıa müdafaaya knlkarsa G1llUnC olur. Fakat 
memlekette umuınt bir kargqtı.Iık olur d& bir 
millet büyük ve muhteris bir mücadeleyle i
kiye bölUnmü§ olursa, ancak o zaman içle
rinden üstad bir hatip çıkar, halka. bu Uaı;lnp 
ıa itiraz edilmlyen ve hiç bir cevap verllml· 
yen bir nutuk söyler. Böyle b1r nutuk tıpkı 
kazanılmış bir meydan muharebesi glbl tari 
hl bir ehemmiyet ve kıymet kazanır. ~m 
bir çcll~e fiCl:ll veren ı;ek!ç gibi, bu nutuk da 
mim !!kirlere bir veçhe verir. 

NOKTA: 78 - ~zille, ayrık taIOp 
Sinirli, çekingen kimselerin tabil konuo

m& tarzıdır. Bu UslOp b!r yerden blr yere 
atJJr, ı;ol~ df!fa mantıksız, ekseriya da can. 
aı~ı:ıdır. Bu üslQp lllı;blr zaman tesir etmez 
Şayet bu tlslup gayet dikkaW haımlanır ve 
ıurada, burada bl.fkaç hiciv saçarsa o zaman 
belki tesirli olabilir. 

Böyle ç!SzUk ve aynk uampıa konuşan ha• 
ttp; bu oraya buraya atıa~a, yllk!ek 
.esle okumakla. çok konU§IIlakla, ve bu ld• 
tapta g!Satertlen tcerUbelerl sık sılt tekrarla~ 
makta mani olmalıdır. 

~ NOKTA: 79 - \'ntz füılflbu. 
Bu; rahiplerin, vaizlerin hemen her ~man 

kullandıkları monoton ve şarkı söylllror g!· 
b1 uzata uzata blr makam tutturdukları UB
~aptur. :Minberlerde belki buuna. tabammlll 
edilebilir, fakat baeka yerlerde hiç kulla.n
tı.ıı.malıdır. Bu Us!Qp hatibi~, pratik bir mu· 
vattaldyet k~aııına :ı;ıant olaçak lq~dar 
kolunu kanadını kırar. 

.Bu Os!Qbun menşei, kUlselerde dalma mı· 
rıldanarak ve hep bir makamda okun~ 

dualar ve 1Ul.hllerdfr. 
Ancak dini bir Ayinde, meraıılme uy~n 

diye kullanırlar. Fakat blltıaaıııı vaizler ve 
ralılpler bunun bir meslek batası olduğlmu 
bllerek bu Uslôptan çoldnmclidirler. Bu 015" 
~ptakl hataların da, kltaptıı yazılı olf!.ll ter• 
:ıilbe ve UBullerl tckrnrlıımaklıı, önüne geç-
1nek bblldir. 

NOKTA 80 - StatJstlk li"'lfJb:ı 
Statlstlk sıfatı; yalnız bir nutuktn me\'ZUU 

olarak değil, aynı zamanda bu slatlsUklerin 
a<lyleniı tarzında. bir Usl4p olarak da kulla· 
nılablllr. Bu ıtatıatlk U&löbunds. konuıaıı ha• 
tlbl herkes tanır. l{uru, ııOsııUz, bıımen l~e 
aft konUfur, gazeteden kestiği parçalıırt kc· 
kellyerek okur ve bir takını rakamlı:n, ba§lı 
ba§uıa. eulp ve allkııdar edici bir §eymiş 
J'ibf, ortaya koyar. Böyle hııtibtn tantezısı, 
muhayyeleal yoktur, hayatın ı;UrUllUlerlle 

allke.dar değildir. :ijelki i§le, Uen.rctte etli'-, 
filr, !akat söz s!Sylemek hakkında pek bc::r
rikslzdlr. I 

J3'5;;1elerlne derim kl: statlstık başlı ba~ı ' 
n& ktlli değildir, bunlar umumt halk toplantı 
lan tı:tn IUrumıruzdur, belki mecllal idare 
azalarmın topltuıhlarıoa veya müraklpler 
fçtıro.aında l;Je yarar. 

Bir halk toplımtıınnda atattaUk sadece ham 
madde gibidir. Bu hanı madde taavlrlerle ve 
kuvvetli izahatla beraber olursa ortaya ko
na bilir. Onun fçln statistiklerl ayırarak, par 

ı;alıyarak hoşa gicler bir bale ııokunuz. Etra• 
!mıza uıuorta hemen rakam serplı=-tırmeyf' 

kalkmayınız. Mesela. (bu sene §imdiye kadnr 
beobin 1!1ll.3 oldu) demeltlenac (ltı ~ununun 
her yıı.rım saatinde, yeni bir ticarethanenin 
lnkırazma şabtt oluyoruz) demek daha tesir 

Ji ol ili'. 
NOKTA fil: - msı.i Us1Cır. 
Bu llsJO.ba bllh"r:sa Yahudllerde, Ruslarda 

~cı &:; ızı.lktr.rc!ıı Fransızlarda rasUanır. t.n. 

Bu tlılQp teııirlldir. Bu Uslnp hilkQmı?tleri 
ve krallıkları dr.vlrmloUr. çUnkU bu UslQpta 
bir lnkıIA.bm ve bir ihti!Alln seel duyulur. 
Siyasi ve sair halk toplantılarında en cok sc• 

· vilen UslQptur. Her memleketin yarıdan fazla 
mebusları bu U!ıl~bun yardımlle mevkilerini 
elde etml§lcrdir. Her dinleyici kUtıcsl, tazyik 
gördüğünü anla.tan hatlbl dinlemekten hoşla 1 
nır. Halk; kendisini idare eden bir kuvvett'lQ 
veya. bir 1ahıstan şlklyeU pek sever. Bllhar. 
sa ııerbest allz al5yleme hakkının en çok tak 
dlr edil~lğl 1ngilterede nutuk ha'klanı sulis
Umal ederek, btitun nezaket vo tahanımUl 

hudutıarınr aşarak, olmadık §eyler söyllyPn 
bir haUbl bile dinlemekten zevk duyar. 

;NOKTA SS: - Ziyafet \lııılQbu. 
J3u tıs!up ken•füiğln4cn ve husuRi lılr şekil 

de o kadar lnkioat etti kl bugün bir çok kim 
seler :r.lya!et hatibi diye meşhur oldular. Bir 
ziyafet nutku eğlenceli, naılk ve orijinal ol 
malıdır. Bu Usltlp ağır ba.Şlr, azametli, atatli 
Ukll veya keskin, biddetll olmamalıdır. Böy 
le bir nutuk ne gergin, ıı.e de çok cJddl olma
lıdır. Böyle bir nutlm dinlemek; bir Yllk ol• 
mamalı, gergin sinirleri geçve§tmc!l. ı 

Bu ~aldelere riayet etmeksizin, yalnız ı;el~ 
Ilnde Jıaflf 1'alarak, ıuım olduğu kartar tr· 
slrli ve öğretici bir Usjtlp yaratmnl< dıı l<al'Jll 
dlr. Bir fikir etrı!ınd:ı. oakalar ve lıtifl! nUk 
teler toplan{l.hillr. Arada makul ınu:e tesiri 
yapan hicivler söylenebilir. En ciddi hakikat I 
Jerin kolaylılda, ıtıtlteymtıı g-ibl, söylcnebile- 1 

ceğinl göı:önünde tutmalıdır. \ 
NOKTA H - ~lfıkAlcme Usl(ıbu. 
Bu UslQbu diğer Usll\plardan daha !a7.ht 

tavsiye ederim ,'\'l bu Uslüb; zemin ve znma. 
nrn lbtıyaçlanna daha lrnlaylılda uyduğu iç n 
diğer Usltlpl:ırdan daha fazla yayıtmıııtır. 

Mazinin büyük nutu1,ıanndaki Uıliıp bıı· 
gUn artık ı:amanıınızıı. uymamaktadır. Hat. 
tA. 1ngUtercde bile Burke, Pit, yahut Gladtı· 
tonne'u takllde ı,:alı~memalıdır. 

Biz bUııhütun batıka zamanda yaşıyoruz. 
Bugün doğruca flllyııt, kısa cümle \'e Iusa 
kelimeler hoşa gidiyor. Macaulayım ldl.apla 
rında ...-asatt olarak bir cilmlcde yirmi Uç 
kelime vardıT .. Halbuki b\lgUn lıer~eydcn !az 
la bilhassa nutul:t.a tabii olmak lizımdır. 
Hiç ltimsc ekmel olamaz. Fakat k<'ndi tiz 
ku~urlaı·ımızla kalmak, başkalarının bize uy 
maya::ı hataıarım taklitle üzerimize almak· 
tan (.;Jıa iyidir. 
E~cr muhteris bir yaradılışta iseniz öyle 

ihtiraslı konu§unuz ve kendf kusurlarınızı 
kendiniz tenkit ediniz. 
Eğer hisli yaradılışta ls~niz, peklll\ ol111ın 

o ?.aman hl11l konuşunuz. Fal{at buna ral\'
men arada. nuUtunuıun flllyatıa, mııntıkln 
bezenmesine çalı,-ınız. Kuıacası mizacınıza 

uygun konU§Unuz .. Ancak taavlrll, e~lencell 
uyı;un evza ve hart'kltla, l<uvvetıı i!a6e!erle 
blrlblrlne mcr!:ı.ıt filılrleri iyi sıra.lıyaralc Ol· 

.sun. 
~Oli.T.\. 85: - Uiltün dlnleylellcrln, ani). 

mın "" ün ııral.ırmda oturmalarını temin e. 
diniz. 

Bir topalntımn muvatfaklyetl için ön eı. 

radakl boı ;;·erler cok zararlıdır. ÇQnkU; bun 
lar hatibi dinlcylcllordcn ayırır. Önde her 
boş koltuk bir muva.ttakiyetalzllk ı:iblrlir. 

lCUı;Uk bir 681o:ı kiralamayı, IUzumund~n 
fazla bUyUk bir saıwı tutmaya tercih ediniz. 
Dlnleyfcllerln salonu do!dunıp tnşıracalt ka
dar çok olmaları lyldlr. Dlnleylc\\crln bir Jca. 
c:ı yer butamazlaraa no ıuaı ... Yer bulıımıyan 
!arın adedi yUzU Goı;crse o hele dahn Aln. .• 

Gariptir; dinleyiciler ne kadar ı;ıkıvık, o 
muz omuza otururlarsa, o niııbctto muvat!a 
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Biocel. .. Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösteriı 
Cildinizin genç, terütaze ve pembe kalması rçln onu 

besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadt. 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz. kıymetli Bio 
::elini kaybctmeğe baş· 
tar. Eğer hemen bes
lenip ihya eodilmez:se 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

50 ya~larında mil
yonlarca kadınların 

karakterleri genç ola
bilir. Fakat, ihtiyar
lamrı gibi göründük
leri cihetle erkeklerin 
yüzünde hiçbir itibar
ları yoktur. Son za
manlarda büyük bir 

unsurunda cildil"'izin • 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cildini-
ıi a5hktan öldürme • 
yiniz. Onu Bioccl ile 
besleyiniz ve y3~lan -
drğınız zamanlarda 
bile cildinizi:ı rtaima 
taze ve cazip gönrün· 
mesini temin ediniz. 

BJOl1 EL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edeblllrlz 
Biocel'i zengin bir cilde 

ınalik olan 50 yaşl;,rında 
bir kadın 30 ve 30 yaşla

rmda bir kadın 24 yaşında 

görünebilir. Genç kızlar da 
hiçbir vakit göremivcctk
lcri şayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

alim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- f 
rü tarafından ke§fedilen bu yer.i cild rengindeki (yağsız) Tokalon krc: .. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
cdilmiJ genç hayvanlarda gizlenmiş binde ''Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi
edilmiş saf Biocel vardır· Bu cev- rinıden daha beyaz üç levin tizere 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde . cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa ba§layrnız. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Mt--'llnuniyetbahş neticesinden aon 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL 'li TOKAL ON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

: 

,------811---·-----=-:J~----------~~-, Binlerce T okalon müfterisinden müesseıemize mektup yazanla· 
nn müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalan kreminizden bihl1kkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 

...... • """. : ... :., ~ ~· •• ' l-' • 

Tokalon kreminin benim cildimin neşeinc çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir \'azifc bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalan 
siirdiikten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tanıamile zail 

olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. E§i.. Tü. Konya 

Mektupların aaıllan doayel;ınmızda &aklıdır. 

~~mmmm---=----~-----------------~ 
ldyet l>olayıaııır. onları coşturmak imkdnr 
olur. Dinleyicilerin \'Ucullarr, ne karlıı.r biri
birine bill;lk olursn onlarr ruhen l;ıtrıe,Urmck 
de o ninbctte ko!n}Iaııır. Bu da nutul\ söyJ!. 
yen hatibin yeı;O.nc gayeudir. 

.SOl\TA 83: - ll.iyllk blr <Unl<'ylei ltlHl<'&I 
nln şahslyl'tl bnıdt \ 'O iptidaidir. 

:cır dinleyici kUtıealnin ruhi ,·azlyctl hak-
1.ında hUkUrn \•crmelt için teker tçltrr muhtc 
ııt di.\ııl.ı.nUa derecelerini cemederek onların 

heptindcn bir fikir edinmek ltııbll değildir. 
Bu bllsbtltUn başka bir şeydir. Cemetmeyı. 

nlz. Tıtrlıedlniz. Şahsi hususi, a;,neı vası!ln
rın hepsini tıırdcdlnlz. 

Tıı•ıı ynlnız bUtün dinleyicilerin hep inde 
mll~terelten hulunaı:ı ana hunuıılyetıcr, hhıl"r, 
!ıldrler lrnlıncıu·a !tadar. Bunun haricinde 
ne \'arsa hepsini tarhedinlz. 

Bunu 8Uylemesi l'olay, fakat yapması zor 
dur. Ama bunu 1lğrenmtk ltı.zımdtr. Uu tur~t 
1 bllttın mlllct!c:ln ku\'vetıl lııttlplerinln f'n 
mllhlm sırlarmdnn birin\ öğrımm!ş nlur
sunu:":. BUyl.lk bir dinleyici kUtıeBI en barlt 
bir lt..U!cyc gUler, En adi hicivleri ıı.lln.für, 

~-J~--Dr. IHSAN SAM1--•r11! 

1
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Satmalma J{omlsyonu Uanlan ' Belsoğuklr.ğu ve ihtilatlarına karşı 
-~üteahlüt nc;,m ve hesabına :300 a. pek tesirli ve te.ıe a3ıdır. Divanyo

lu Sultan Mahmut tür~si. No. 113. det kıl yem 4.rbası 14 Hıu:irnn 1937 
Pazartesi gilnü saat 14,:;o da Topha-
nede satına•m:ı komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bede. 
li 300 liradır. tık tcmina tı 22 buçuk 
lira.dır. Şar~ame ve nümunesi komis.. 
yanda göı·ı.ilebll"r. İsteklilerin bt"lli 
suatte lrnmisynna gelmel".!ri. (460) 

çocultça, kaba bir f:\kaya hayran olur, tepi 
nlr, b•ı bir hıı.kikattlr ve b{ltlln bUyük hatip 
ter bunu bilirler. Bllyf;.:.· bir dinleyici kUtıcııl 
rıln al'.şiyeU, o l~iitıeyi tc§ldl eden kimselerin 
"llh l:retıcrlndcn c;:ılt daha bal'llt ve daha ipti 
d:l!dir. 

Devamı pazartesiye 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her cün ıabahtan akşa• 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cıdd~ 
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadat 

parasız muayene eder. 

.. 



... , 
o 

... 

i 

PARDAYANINoCLU 

--·------------------~ 
212 

reddtdilirlt, bbinı düıüncmediiimb 
baıka bir ıatruim aranacaktır. 

- Siıçe ne yapıpb1 
- Meraıiml kabul etmek. Öyle lrL 

kralın hUsnU niyetinden hiç kimse ıtıp
be ede1llffln. Mayıınn orta.mdayıa. Kral 

merasim tarihi olarak, eylCtl ortasını 

tayin edebilir. Tam d8rt ay ediyor. Böy 

le ehemmiyetli bir merasimin hasrrbkta
rw itrmıl i~in çok bir raman det•t .. Di· 

fer tanftan krat da d6rt ay mUddctJe, 
her tUrlO caniyane teıebbü•teıı uade 
bulunur. 
. - '.Evet ama, ıonra? 

- Bundan ıonra, milnaıip bir ıebep 
bulur menılml ilkbahara tekir eder•· 

niı. 

- Ya bundan 10nra? 
- Aziıim mösyCS, ban• fula aorma· 

yın. Canım bir ıencye yakın bir saman 
kazanıyorsunuz. Bu auun blr zanwıdrr· 
Bir sene zarfında öyle 1eyler cereyan 
-edebilir kt! Bu kadar insan 810yot, ya 
kayboluyor .. Veya fikir lı!ellttlriyor. 

'Me!hur fal belki de artık, tehlike tqkil 
etınez. 

Pırdayan bütün aöyliyec:etderini tay 
lemit gibi ayağa kalkarak mUuade ilte· 
idi. 

Sülli onun iki elini tuttu ve e.ıerceai-
ne sıkarak müteheyyiç blr ıcsle: 

- Bana bir iyilikte ve yardımda bu· 
lunmak için geldijinizt ıaten biliyor· 

dum. dedi. Siıin meydana çıktıtıruz 
görülünce mühim bir tehlikenin vuku 

buldujuna, onu bertaraf etmek içi.il ıel
diğinbe muhakkak nuarilt bakılabilir. 

Pardayan ıUlilmliyerek cevap verdi: 
- Ama yaptınız bı I Biru mllballğa 

tltliyorıunuı. Sizi sadece ikaı ettim: 
ftnUnUıde birkaç ayhk bir ıükCln dcvre
al var. Bu hayli bii)'iik bir vakittir bu 

vakitten istifade edeblleceğinl.e eaıi· 

niD 
Bu söıleri, eheınmiyctıb bir ,eyndı 

cfbi, lllrayt bir tavırla söylüyordu. Fa· 

kat el aıkıtında, Süllinln çok iyl anlıdı· 
fı derin bir ifade vart!ı. 

Sülli büyük bir aamiaıf yct 've tahH· 

ıUıle: 
I 

- Site bütün bunları nuıl ödemelii 
dedi. S~ her zaınaq yefİ)'On&ınUI VI 

ıi.ıe kimse hiçbir ıey wremiror. 
Pardayan uınimi "' pkrak bir kah· 

Pha atarak: 
- Pekala, dedi. Birgiln ben de ailden 

birttY ittiycceğim... o aınan. belki f ız
la iıtedijimi söyliyecekıiniı. 

Bu ıon ısöılct4de belki "' bir ıey var· 
dı, fakat, 1Wılcaba ve söylenlt tar11 bu· 
nu kapattı. 

Sülli büyük bir sauı\miyetle: 
- Öyle zannetmeyin. • 
Dedi ve Pardayanı tqyi etmek lçın 

ayıla kalktı; ayni ıaıııanda. bir se•~ 
tabiiyle, elini maunm 0nrindt duran 
" ıil vazilelini ıören ~~e uıtarak 
çınırraiıı vurd~. Bu, kendisile ıarUt· 
snek latiyen ve 1upbeıiz iaaıinl evvel~e 
söylemiı olduğu siyas-.t~ln. lç~rlye 
abnabileceiine dair verilen -anırdı. 

Pardayan kapıya doitu iki adım 4ttı 
ve birdenbire durarak elini a1nma vur· 

du ve bajırclı : _ 

- Buldum! 
Sülli hayretle ıorau: 
- Neyi? 
Pardayan. ciddiyet mi. yoba .•~Y 

mı ifade cttiil belli olınayan, kendiııne 
baı o ıarip tavrilc: 

- Azizim mösyö di> Sülli, dedi, bana 
ne suretle tetekkilr edeceğinizi ıormuı
tunuz, ılı:e bulduğumu ıöylUyorum. 

Sülli aamimt bir sevinçle batırdı: 

... 
"' .. 

< 
o 
N ... 
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ncek dererede sadeydi. 

Hl~ bir ıcyin farkında olmayan asil· 
ude, kalabalık l~iıtde cldip celiyordu. 

Pardayan blr beklfta elbiseyi tetkik 
ettikten .onn, adımın yilsUne 1-ktı ve 
dudaklannda hafif bir tebessüm belir· 
di. Sonra tebeuilm r:aU oldu ve Parda
yan hafııuııu yoklayan bir adam tavrı 
talwll.tı. PUhakika. kendi kendine fiSyle 
diyorduı 

• - Btı ı&ılcri nerede ıördüm, yarab
bim ? .. Sonra bu yUrUyilf?.. Elbiaeaine 
ve halindeki gurura relmen bu adam bir 
aıilzade delildir. Sonra bu ıive? ... Mu

balçkak ki. ttaıyandıı .. Nercıdo cördUm 
bu ıdaıoı? .. Nerede? .. Ne ıaman? .. 

Tqrifat memuru. onu dUftisıcclcrin· 
den u,.adırdı. Pardayan onu takip ede· 
rek, kladialal biran lçin meraka dütü
rcn adamı unuttu .. 

EUl yqlarmda. ~k ve genit bir a
hn. itinayla taranmq pr ve hafif bir 
..at. Kalın katJar. Ke•kin gözler. 
Çehresi sert. hareketleri seri ve hatin: 
Majeste di>rdüncü Hanrinin nazırı Dük 
dö Sulli, Baron dö Rozni itte böyle bir 
adamdı. 

Pardayan doıtça bir tekilde, du
daklannda sevinçli bir bir tebe11üm, el
lerini uıatmıt bir tekilde karııladL Bu 
ziyaret onu hayrete diltürmüttU fakat 
bunu ıöıterınemeic çalııu. Bundan son 
derece meınnwı olmuıtu ve yalnız bunu 
ıöıteriyordu. 

tpreti Uzcrine, odacı, ıeniı bir koltu· 
iu, efendisinin yazı maaa11na doğru yak 
lattırdı. Dilk d6 Sulli emir verdi: 

- Zili çalrncca, mösyö Guido Lupini 

yi çağınnmıı. 

Sillli keskin e8zlerini Pardayanın mavi 
g8ıleri içine dikti ve içinde hafif bir 
endişe sezUen bir sesle: 

- Mösy8 dö Pardayan, dedi, ıizinl• 
bUtlln mı1Qm kaide ve formUUeri altUıt 
etmek lbımdır. Bunun için, ıizdcn size 
ne suretle fıydalr olabilecejiml delil, 
bana ıene hangi iyililcte bulumaala 
geldifiniai soruyorum. 

Pardayan en tablt tavrDe cevap ver-

di: 
- Size blçblr hlsmette bulunmala 

celaıiyorum rnaıy5 di5 SWti, billlds sis 
bana bir l,Uikte butunacıbnuz. 

SGUI samimi bir seıte: 
- Size f aydab olmak 11adetine ni

hayet nail olabilecek mlvim? 
Diye sordu ve ciddi bir tavırla ilive 

etti: 
- Eler hakikaten böyle bir 1cy var· 

sa s8yleyin. Mösyö biliyonunua ki. 
ıizc, bir hizmette bulunmak benim için 
yalnız bir saadet delil ayni samanda 
şükran borcudur da. 

Pardayan bir tebenüınle te,ekkür et• 
ti ve ayni clddt tavırla: 

- DU1Unlinils ki, mösyö. dedi. Vah· 
şi bir adam gibi, mtinzevt yapya yap· 
ya ntık, etraf ta neler cereyan ettiğini 
bilemez bir bale ıetdim. Emin olunuz 
ki, mi5syö Pranıız 11rayındaki havadis 
ve haber hususunda kara cahil oldum. 
Bundan Adeta hicap duydum ve kendi 
kendime ıöyle dedim: Gidip mösyö dCS 
SUlliyi gi>relim. o, mevkii itibarile, ı•· 
yet tııbit olarak vniydten lubcrdar 
dır. Bana izahat verir. 

Odacı eğildi ve dıprıya çıktı. 
tki doıt karşı kar§ıya oturdular. Mu- '( 

tat neıaket -.özleri söylendikten ıoıua, 

Bu aöıler nus hayrette bıraktıyl& 
da bunu da ıöatermedi. Paıdayam iJI 
tanıyor ve onun bc4 ıevuelik için, 1mı 
diıine vakit kaybettirecek bir adam ol
madığını biliyordu. Ytı.iindcii hatif 
endite blru c1aba vöıe 
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210 PARDAYA!\JIN OCLU 
Fakat Pardayarun, ancak münasip bir 

zamanda dü§üncclcrini ıöyliyeceğini bil 
diği için, onun istediği tekilde konuı
mağa karar verdi ve ıordu: 

- Şu halde, ne öğrenmek istiyorsu
nuz? 

- Cereyan eden her§eyi. Kraldan ... 
Kratiçddcn ... Majestenin takdis merasi
minden bahsedin... Hakikaten bu meı
hur takdis merasimi ne zaman oluyor? .• 

Sülli, kraliçenin bütün ıararlanna 

rağmen, kralın aldmnadığınr anlatma
ğa ba§ladr. 

Nazır konuştuğu müddetçe Pardayan 
masaya yaslanmış bulunuyordu. Gözle
ri gayri ihtiyari açık dosya arasında 
duran bir kağıda ilişti. 

Uç kelime ve bir imza nazarı dikkati
ni celbc.tti: "Define, on milyon, Guido 
Lupini,, 

Pardayan, Süllinin anlattıklarını dik
katle dinlerken Guido Lupininin ken
disinden sonra içeriye alınacak adam ol 

duğunu anladı ve meçhlıl bir sebebten 
dolayı, içeriye girerken, kendisine çarp
mış olduğu adam tekrar aklına geldi. 
Ve içeriye alınacak olan adamın bu a
dam oHuğunu tahmin etti. 

Pardayanda şayanı hayret derecede 
kuvetli bir hissikablelvuku vardı. Ve 
bunlardan derhal bir netice çıkarması
nı herkesten daha iyi biliyordu. Bu üç 
kelime : Define, on milyon, bin bir muh
telif mevzua temas edebilitıdi. Bu isim 
Guido Lupini, bekleme salonunu doldu
ran birçok insanların herhangi birisine 
de ait olabilirdi. 

J<'akat carptığı aôam onöa zaten, an
layamadığı bazı hatıraları canlandırmış

tı. Ondaki İtalyan şivesinin de farkına 
yarmış ve kıyafet ve haline rağmen 

bu adam asilzade değil, demişti. Ve ni 
hayct, bu on milyon ve define sözlerini, 

bu adam gibi İtalyan olan Konçiniyle 
karısı tarafından telaffuz edildiğini de, 
o esnalda tekrar duyar gibi olmuıtu. Ay. 
ni kelimeleri, akşam üzeri okumuş ol
duğu kiğıdda da görmüştü. 

Bütün bunlar zihninde karıştı ve 
bunlardan, aklından bir yıldınm süratile 
geçen şu neticeyi çıkardı.: 

- Lupininin çarptığım ve bir türlü 
kime benzediğini anlayamadığım a'dam 

olduğuna eminim. Ve eminim ki, bu on 
milyon oğlumun milyonlarıdır. 

Ve ayni zamanda şu düşünce de bi
rincisini tamamladı: 

- Bu Lupininin, mösyö dö Sülliye ne 
söylemek istediğini bilmeliyim. 

Ve bu düşünceler, henüz kafasınıda 

tamamlanmamıştı ki bulunduğu odayı 
tetkike başladı. Bir şeyler arıyordu, fa. 
kat ne? .. Bunu henüz kendisi de bilmi
yordu. Sadece arıyordu, işte ~u kac!a~~ 

Uzun bir izahata mütevakkıf olan bu 
düşünceler onda bir yıldırım süratile 
belirmişti. Buna rağmen, Siill;yle konuş 
makta devam ediyor ve ona hiçbir şey 
göstermiyordu. 

Nazırın izahatına cevap olarak: 

- Kraliçe her zamankinden daha bü
yük bir şiddetle ısrar edecektir, !dedi. 

Sülli onun gözleri içine bakarak sor
du: 

- Bunu nereden biliyorsunuz? Yok
sa b!r şey mi öğrendiniz? 

Pardayan en tabii sesile: 

- Hiçbir şey öğrenmedim, bu sadece 
bir faraziyedir. 

• Diye cevap ver:li ve lakayt bir tavırla 
ilave etti: 

- Kraliçenin takdis merasimi dola
yısile, kral için hiç de hoş olmayan bazı 
şayialar mı dolaşıyor? 

Stilli omuzlarım silkerek cevap verdi: 
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- Evet ve kral da, bence lüzumun
dan fazla endişe ediyor. Söz ar::mız:da, 
size şunu söyliyeyim ki, kral sırf bu 
halden 'dolayı kraliçenin arzularına mu
kavemet ediyor. 

Pardayan da onun gözleri içine bak
tı ve ani bir ciddiyetle: 

- Hakkı var, dedi. 
Sülli ürperdi ve endişesini gizleme

den sordu: 
- Demek ki, bu şekilde batıl itikat

lara inanıyorsunuz, öyle mi? 
- Umumiyetle inanmam. Fakat bu 

fala inanıyorum. Hem de çok inanıyo

rum. 

Pardayan bilhassa bu son kelimeler 
üzerinde ısrar ederek daha manalı bir 
nazarla muhatabının gözleri içine baktı. 

Sülli hafifçe sarardı. Koltuğunu yak
laştırdı ve sesini alçalttı. 

- Tanrı aşkına söyleyin mösyö. Siz
de bir şeyler var. 

- Ama yaptınız ha' mösyö. Size söy
ledim ya. Bir şey b:lmiyorum ... Yalnız 
şunu biliyorum ki, kral büyük bir mera
simi müteakip - mesela kraliçenin.tak

dis merasiminden sonra - arabasında 
katledilecektir .•. Bunu ben söylemiyo
rum, fal haber veriyor. 

Bu defa Sülli anladı. Zaten sararmış 
b1an vüzü, bu defa morlaştı ve boğuk 
bir sesle: 

- Zannediyor musunuz ki, knliçe ... 
Pardayan sözünü kesti. 1 
- Tanrı aşkına. azizim mösyö dö 

.,ülli, aklıma gelmiycn şeyleri bana söy
letmeyin ... Kraliçe kadındır: Şuhtur, 

bc;;enilmekten ho lanır. Bu merasim sa
yc;inde. büyük bir muhabbet. takdir ve 

hayranlı!< kazanmak istiyor. Bunun için 
net:Cesini clfüünmc~c:ı. r.crcısimiıı ya
pılması için ısrar ediyor. Bundan başka, 

bu merasimin, falın kasdettiği merasim 
oldu~unu şüphesiz bilmiyor. 

Sülli birdt"nbire ayağa kalktı. Par<lan 
onu kolundan yakaladı ve sakin bir ta
vırla: 

- Nereye gidiyorsunuz, mösyö, diye 
sordu. 

- Kralı görüp, ona ... 

Pardayan, omuzlarım kaldırarak: 
- Mükemmel bir fikir! Fakat rr.ösyö. 

eğer ben kralın içine böyle bir korku ve 
endişe sokmak isteseydim, sizi görmeğc 
gelmezdim ı .. 

Stilli kendisini koltuğuna atarak l:"-
keledi: · 

- Doğru! Doğru 1 hakkınız var! 
Pardayan sakin sesile devam etti: 
- Sonra, mösyö. ~aşırmak hiç bir 

fayda etmez. Ani bir tehlike yoktur. Si· 
ze söylüyorum ya, kral ancak merasim· 

den sonra ö!dürülccektir. O zamana ka· 
dar rahat rahat oturabilir. 

Yavaş yavaş kendisini toplayan Sülli: 
- Bunda da haklısınız, mösyö dedi. 

Fakat bu defa iyi söylediniz kral öldü
rülecektir. 

Pardayan saf ve masum bir tavırla: 
- Ben öyle bir şey mi söyledim? Ben 

faldan oohsetmek istiyordum. 
Sülli ısrar etmedi. Pardayanın gayet 

• 
iyi tanıyordu ve ondan, söylemek iste-
diği şeyden fazla bir tek kelime öğrene
miyeccğini biliyordu. Bundan başka, a• 
çıkça ikaz edilmiş bulunuyordu. 

- Merasimi kat'iyyen yaptırmaması. 
nı krala tavsiye edeceğim • 

Bunları söylerken. fikrini almak isti• 
yormuş gibi Pardayana bakıyot'du. 

Şövalye. emin bir tavırla: 
- Fena bir çare. dedi. 
- Niçin? 
- Çünkü, kraliçenin takdis merasimi 

·-c ~ 
'i:: 
c:.ı ..... 



..._ADyo SIN llJIA L~B 

~ IE'tOCLU ıa,ao ll&lda elamı mUllJıılll. U,IO Jııımfeo 
~ ... .Almıet tanfmdu (lltm&) Ma&'I' t Jlrop'lmml ~. 

- ..,.., IO,IO Omeır .... ---
'l'b& • IMdeto ,..,,... =---.,...,, .... tud .. ı..,.u. <• .... .~ ................ 

! cıaıd-a-la eı.n), 21.U ora.tra. 22,11 ~ w 'bor ... l ......... t.ıiiwlJlll'! ~et. 'Ye ert ... ptba prosraar. 21.9' • • il OOCd Jmıllllail .... lllolar, opera ft .,..c-,..ıan. • 
ll&SU'I'.& t N• ile. Bts dl ta.mm 

"'4.41 DUllZ 1 .. .,pq ...... 
•Om 1 Tarulıallllo .......... 

lT.-~ ,.,_, ıt Ol n m...n.111 ... oetMI 
........... 1 ... opera~ Dle V&lld.. ' "real .Bm,J. leftll9lo. &ULUAll 
le, at.Ol llüeder, 2',10 mua4ollD kODlllt. TAN 'I -~ ..,.,. Afk .. 
...... ı llOllİ 

ır...-llnlllld. ıt.oe ., .... ...ıar ~ .. ·~· .... .~. 
......... llda a1dlled, ıo,211 oda •uaahdel, ·- ....... ~-... .. """'-· 11,11 fll'alar, 23,0I ba'llllter, ... Jrüramulan. 

• ... elamı lllUlllJdel. 
M.llOQ • JCA.1llllUS ...... Bbı DdD ..... (Rtd ... "81 .... ('11Plill ...... 

--~- arır.tra IEcıuel, u.- 1aıattQaa, una ı ~ ~ 
Jlelk ........ 11,11 r8port&J. bntlı (llald Cuıaurl,.t) n. AlaJID km. 

:::-. llaberler, baw, 11,U ....... taJamı. 
-... •bllrur. ı.ıo - llabedtr. ISTANBUL 

""""- aenmıer la'lıb il U'QW 

Nlbetçl Eczaneler 
na&ll • (TUrkOI llllıllQ) " lıtUılr 

~ aır.a- fe1Dill muhtelif llllltlerlDde na 
.. ......... ı aomeo .,. JuJJet. Rba· 

.. MMMltr pnlantll':.. tlD. tin 
~llWI ........ : uu . ~·.,. .... 
....... bde (Jlw-et Dma), JllJultta cete 

:.;;p:c)', Jmallqıl•rda ı(M..U .ümit), BiLAL 1 J(adDe1ll. ıarmm --
(HWıtafa Allf), febr= .... ,. (Bam 

........ 
' ............. (Arif),......,..,., (Rld 

... ,.... ~ lllfPIJUr ....... Vl,yiaa ............ "->, ..,,_._,..,_... (Hamdi), .U.U.16 llALa 1 votıa &tet1er tcfd&, Ja• 
<lelw;, l'lllndl (Jl'lpnectdbl), Al-darda (l:lld KeinalbiJ) ......... tanaNo hıllt• 
~ .. ,. Büırkl)dl .(Jltllıım). .. 1llalmJa iMi 

........ pll1or (TllrJcve .., .. ~ Nutıbps .... ) ı..w •llz*dl (J)llla lada), Tepeı.- IJ&I'• 
lllda OCIQall), ~ (JIU.le;vln BO. KADI KOiY .. >. Tabılm4e (LlmcıGclJall), tlfll4e {.A. 
.... ,, Jre .... 11d• fllllen'll), Buk01de 

llALll .~-u..... ~) •• ,,........ (...,.... ... 
OSKUDAR "t>, ....,. .. (Jl'arl), ..... .............. 
BAKIRltOY 

-...U.&81 t BDdlammllllr • 

Kendi kendine 1000 kellm• He 

ransızca dersi 
Resim: 16 

Au bord de la mer 
(Deniz KıJumda) 

1-Le bord ele la mer: ~ 2- Le la&iıuur: b.,a ,.... {er

losTc). 3 - ı., plage: pWJ, ı.m..ı. 4-Un h&tel: bir oteı :5 - Une penaion 
C. faınDll: MI' •te ~ 8 .,. La mel': dettW. 'I - La .,., .Ht. 
1-L& clame: ,,.,..... 9 - LelDcı#r-: ıaq. 10.- la entuta: ~· 
!! -17ne tente: Mr ~r.12 - V- aabiu· bir -.,O ,_ıewn. 13 -
u... ~pofN: Wr lıM,o ......... 14: - ~ lame,, le flot: dalga. 
11-IA altle: ıu.. ıe- Le cJaUeau: fQto. l'I - Li. fortenue: 11.INr, 
- 18 - Le eaul: ~ 19 - L&jetee: (,.,.,., t&ldNatl) -.ıe. 

Dünkü ke ided kazanan numaral r 
Jfoı 

::-ı 
No: 

:ı 
lfoı U..I Noı U..ı Noı 

;ı 
Noa 

:;ı 
.... 

49 148 - 3000 1.a 100. 817 20S .. IO 
122. 30 - &O 179 IO I01 30 lal 214 .. IO 
432 IOO 190 30 - 30 173 IO 96 50 29J IOO a... 30 
134 IO 118 30 4.11 100 193 300 111 60 - .. na 30 .. • 171 - - &O 283 30 237 30 311 • - IO 
814 30 381 200 818 30 384 IO W1 100 Dl 30 - 30 
'121 IO 428 &O 913 IO 388 100 318 100 421 30 m 30 4G 30 13088 200 as - 30 

IO 355 30 ... 100 - 30 
730 IO 447 - 148 IO 181 30 287 30 447 30 m 200 
112 ip 817 100 171 30 sn IO sz1 IO .. .. .. 30 
M3 30 ..... ., lM 30 - 30 532 30 .... t• - &o 
MI IOO - IO •14 IO .. 30 533 30 - 30 .,.. . 30 
981 IO - IO - 30 - 30 134 30 - • .,. 30 ... 100 711 30 IOI 50 708 30 &67 50 708 30 .., 30 
31 IO - IOO - 30 735 IO - 30 - IO -·· 200 
53 IO 7081 30 731 30 801 30 700 60 938 • • 30 
81 60 111 30 773 30 828 38 ili 60 .. • • 50 

130 30 2f1I • Ml 30 877 30 832 200 29184 • 114 60 
163 600 ... 50 t19 30 8M 30 963 50 1• 100 l• IO 
1• IO 138 30 - 30 934 IOO 24118 100 379 • 281 - 30 ... IO 14139 50 938 500 430 30 387 

30 
IO a. &o 

249 IO - 30 - &o 965 30 446 30 408 50 405 100 
117 30 881 30 324 30 931 30 +19 30 547 30 111 30 
83S 100 - 30 330 50 19009 30 480 100 829 30 638 so 
745 30 741 &o - 30 21 30 488 30 838 30 813 30 
776 30 791 30 117 • 68 IO 116 30 - 50 931 .. 
•1 .. - IO 113 • 71 - .,. • 949 - - • - - - • 118 30 88 100 - • - • ., • •1 • - • 188 30 ta IO 115 ., ... • 3- • .. IO 311 IO 617 100 188 200 15149 30 • 100 - 30 

890 30 - 30 164 &O IO 30 452 108 IO - 30 so 
111 • 30 117 IO 743 30 319 IO - 30 8Z 50 497 so 
227 IO m 30 754 30 383 30 286 30 129 100 525 &O - 30 711 - 843 30 441 30 - 30 tıs IO 134 &O 
317 30 .,.., 30 MI 30 492 30 304 200 201 30 601 30 
434 30 810 IO 1ICM2 50 IOt IO - 30 - &O sıa 30 

100 437 890 30 104 100 Sil 30 451 80Z 30 141 30 30 
498 30 9083 50 205 &o 6Z3 30 499 100 641 30 859 30 
727 30 134 30 213 30 87S 30 810 30 894 30 •1 ıeeo 
739 30 - 30 - 30 784 200 628 30 704 30 899 30 
842 30 414 &O 304 50 

.,., 100 ... 30 7G IO 970 30 
887 100 143 30 463 500 •• • .. .. - • 37043 500 
900 200 S'78 30 509 IO .. .. - • ... • 243 &00 
961 &o 811 100 611 30 ..... • - .. 

sıez: • 319 • 991 3000 ., IO 680 IO 111 • •11 30 • -3038 50 738 100 68Z • lil • - 30 111 30 -80 30 789 50 681 l• - IO 311 30 111 • -117 30 819 50 789 • 324 30 397 IO 231 IOO IOI 
189 30 - 50 790 100 ~1 P:'l llO 30 - IOO .. 
24A IO ., 30 724 IO 420 30 801 30 37o 30 "' 284 30 - 30 111 IO 4S4 30 671 30 131 100 911 
463 IO 10129 30 - IO - 30 679 .. 173 • ~ 814 - 114 30 .. IO - 30 684 IO - IO n • 672 100 311 IO 180IO IO 717 30 708 30 711 30 • 700 30 430 IO 107 30 aıoao 30 789 &O 718 100 .. ı• 717 IO IOl IO 211 IO 40 100 834 30 770 - - • .,.. IO - 100 291 100 'it IO 860 30 m IO - • 881 100 '703 IO - &O 182 IO 871 30 913 30 334 30 .. IOO 711 IO 471 100 1• IO 814 .. .. • .. 

4002 30 - IO - 100 - IO ... 30 SIDIO • ..,. 
17 &O 913 IO - IO 419 30 ... 200 • 30 .,. • 77 30 ıt• IO m 30 114 IO 270P IO - 30 ..,. • 121 &o 13 100 707 30 871 100 177 100 30I IO - IO 

29"1 200 173 30 719 30 •1 30 221 50 334 IO ., • 344 30 111 IO 772 30 711 ~ - 50 311 30 - -- 30 Z04 200 791 200 711 50 - IO 3'11 30 - .. 
411 IO 331 IO .,. 30 771 30 312 IO 412. 50 38014 • - IO m IO - 30 711 &o ~"' IO 691 IO 13 • .,.., 30 418 IO - 30 .,. 30 - 30 aıı • 111 • 772 • .. IO - 180 - RO AA4 2fwt 30 311 • .,. 30 - 30 17148 30 909 30 Mt 

828 
30 875 50 380 30 ... 30 494 100 

129 30 616 30 
2ıı 30 730 so - 30 m • 341 30 111 30 ., IO u1 30 
111 30 931 100 
518 50 141 IOO 
838 30 12020 30 
181 30 il IO - IO 112 200 .., 30 197 30 
100 30 233 30 

'Dtrekealne mahkemece el konulan 
ölt1 Rntmln 48 de 14 hlıaeıine u.hip 
oldutu BeJollunda Kamer hatun 111a.. 
haJJemnln Kalyoncu kulluğu ve Çak. 
mak mokalmda Mki 73, 73, ve 73 / 2 
ndUlerrer yeni 2, 4. 8, 81 numaralı a. 
partun.uım 48 ele ıo hiueai açık ut
tınna llUfttile 20.7 ·937 tarihine mL 
mdJf ~i gtıııtl uat ı• de abla. 
caktJr. Umum kıymeti 17381 Uta eG 
Jml'llltur. Yüzde 2,5 l'elml delW1J9 De 
ihale pulu mtlfterjaine aittir. Aittir. 
maya firebllmek lcin yüzde yedi bu. 
cuk nispetinde ,.,, akoeel yatırmak 

J.bmldır. 

Taf8ilit: Bir yil:!fl Kalyoncu kullu
fu ve diler yi1&i1 Tarlabqı caddesin. 
de bulunu köte bqmdachr. Apartı. 
.-u altmda Uç dükkln ve bodrumu 
oı.n altı kattan ib6rettir. Bet katı al. 
tıp.r oda mutfak ve heWan vardır. 
Son kat Uç oda ile bel&dan ibarettir. 
Bu katta ÇUD1.3U'lık ile pmıl8" ku. 
rubu maballl ftl'dJr. 

180 
224 
239 
392 
4CJI 
414 -199 
'732 
'110 
'718 
900 
928 

30 U07A 30 - M 88S 30 549 30 
30 W1 soo 1n AA 218 &O 613 30 
30 113 il) 'r.'!IC 50 999 800 554 IO 

500 204 50 m '"" 33008 30 &15 IO 
30 m 30 "" 

5Q • .. aı 30 
&O m 5n - ~ 11? 30 837 50 
30 312 50 Ml "" 113 IO - IO 
30 472 30 .. ICQ 1"1 &O 687 30 
30 847 30 ~:-7 P:O 432 100 841 IO 
IO , .. 'M 2tnn~ M 621 30 - -3Q = 30 1:W !IO 743 .. .. 
30 "° lM f;"'t 754 - -100 802 3G 180 30 1 819 .. 111 

Deniz Leva z ı n1 s d tına ı rn a 
Komisyonu ııanları 

30 
30 
30 

Tahmin edilen bedeli "4818" Ura ...,... karat oaln "453&" kilo ekmek, 18 
Huira.n 937 ~ ruhyaa cuma rOntı 1a&t 14 de kapalı zarf uaulilt alma. 
l'.aktır. 

Muvakkat .tenüıaatı "885" lln "tt•• kunıt olup tartnameıi kom.iayonds hor 
sUa puulZ \Willr. 

tatelrlUerin, 2490 1ayılı kanunun hrltab dahUinde tanzim edecekleri kapalı 
tekJi( mektuplanm • pç belli ıt1n ve uatten bir saat evveline kadar Kuım
p11ıda bulunan komllJOD bqkanhfma makbuz mukab'.linde vermeleri. 

(3Ui6) 

M. M. V. Deniz Levazım MildürJUiiinden: 
Gölcükte Deniz Fabrikalarma 98 lira Ocretle bir hekim ıtınacakttr. Talip 

olanlann ıel'llti öirenmek Uzere Ankarada. Denls Levuım Şubesine müracaat 
etmeleri. (3311) 

lstanbuı Belediyesi ilanları 

Bunal kllnden a7lık a1uı .emekli öğretmen ve nıemur'ara ve ökaUzleri
nbı.Huirua l8f it •Ybklan 11 hazlran 937 Cuma gilnündf!n itibaren Ziraat 
Buılrumduı ftl'lleoektlr. l:mekll ve ök IUz1erin nüfus ve :ıylık cibdanlarile 
birlikte banka.ya draca&tlan Ub olunur. (8) (3333) · 

1, 2, S numaralı dairelerde bavapzi -===========:========::z:== 
ve umum da1relmfe elektrik, IU teaL dası ve bir de hell -ıardır. Satıı bedeli 
•ti vardır. s~ı mntörle lelemektedir. dörtte ilçUnQ baldutu takdirde en oçk 
Bodrum katmda her daireye maheua 1 arttır&DIJl ilzerJne ihale edilecektir. 
odunluk vardır. Aynca bir lupıcı o. l Müterakim vergiler terekeye ait olup 

lateldl1erin yukarda l&lterlJtn gUn ve 
saatte BeYollu döı4Uncll 111lh hukuk 
amhkemeabıe bqvurmalari ilin olu· 
nur. (V. P. 1~28) 
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Güzel Yüz 

kullanmaktır. 

için tik şart 
güzel diş. 

jGüzel Diş 
İçin ilk ve en 
esaslı şart ta 

RADYOLiN 

• 
1 

Mikroplan %100 öldürür, elifleri fırçanın giremediği yerleı .. 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

En Mükemmel en 
hoş en iktisadi 

- BAYANLARIN Her akşanı 
Doğumdan evvelki 
siyah lekelerini T A K S İ M 

ve but.Un çlllerl~~ YJlnız 

Belediye 

Bahçesinde 

Fazıl Çil 
llAcı giderir. ......................... 

- Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFER TAYYARI 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 

estetik - ''Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 1 

Muayene: Sabahları M e c c B nen 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefon: 44086 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

33. cü Tümen birlikleri için 18,UUU 
kilo sığır eti kapalı zarfla satmalma
caktır. İhalesi 18 Haziran 937 Cumn. 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muha.ırı.. 
men tutarı 6480 liradır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerinin 486 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde.. 
lerinde yazılı vesaikle beraber en rız 
ihaleden bir saat evveline kadar te.ll'.. 
lif mektuplarının Fındıklıda l{omutan 
lık Satmalma Komisyonuna verme~e-
ri. (3159J 

33. cU Tümen Birliklerile Haydcı.r
paşa hastanesi için 5000 kilo koyur. 
eti açık eksiltme ile satınalmacaktır. 
!halesi 18 Haziran 937 Cuma günü sa
at 15.30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 2250 liradır. Şartnamesi t\{'r 
gün öğleden evvel komisyonda görille. 
bilir. İsteklilerinin 169 liralık ilk :.e. 
minat makbuz veya mektuplarile be. 

· raber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık Satmalma lrn· 
misyonuna gelmeleri. (3160) 

33. cü Tümene bağlı 16 Alay !çin 
1200 kilo koyun eti açık eksiltme Ue 
satınalınacaktır. İhalesi 18 Haziran 
937 cuma günü saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 552 liradlr. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. !stekHJerinin 41 
liralık ilk teminat makbuz veya rnP.k. 
tuplarile beraber ihale günü vakti rr.u. 
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Sa. 
tmalma Komisyonuna gelmeleri. 

(3161i 

33. eti Tilmene bağlı 16 cı alay için 
5000 kilo sığır eti açık eksiltme iiP
satmalınacaktır. İhalesi 18 Haziran 
937 Cuma günü saat 15,30 da yapıia
caktır. Muhammen tutan 1875 lira
dır. Şartnamesi her gün öğelden evv~l 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
141 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber ihale günü vak. 
ti muayyeninde Fındıklıda l{omutan. 
lık Satınalma Komisyonuna gelmele. 
ri. (3162) 

Gümii§suyu hastanesi için 12000 
kilo francala açık eksiltme ile satına. 
lmacaktır. İhalesi 21 Haziran 937 Pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 1920 liradır. Şartna 
mesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görülebilir. !steklilerinin 144 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile beraber Fındıklıda Komu • 
tanlık Satm.alına komisyonuna gelme. 
leri. (3163) 

33. cü Tümen Selimiye fırını için 
230000 kilo fırın odunu açık eksiltme 
ile satmalmacaktır. İhalesi 21 Hazl.. 
ran 937 Pazartesi günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 2944 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. !stekli~ 
lerinin 221 liralık ilk teminat mali· 
buz veya mektuplariie beraber ihale 
günü vakti muayyenlrıde Fındıklıd::ı. 

Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ,(3164). 
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Bestekar tanburi Salahattin 
Bayanlar Okuyucular 

Süz an Yaşar 

Nermin İbrahim 

Melahat Yahya 

K. Melahat 

• Saz heyeti 

NecatiTokyay 
Şefik 
Hasan 
Hasan 
Şükrü 
Nihat 

Keman 
Piyano 
Kanun 
Panço 
Klarnet 
Ney 

Parasko 
Bayan LOTFlYE tarafından milli oyunlar 

Kemençe 
ve Ak"robatik numaralı:ır 

- Telefon : 43703 

~-- Her ak şanı 

Harbiyede Bahçesi 

Çağlıyan saz heyetinin memlekette çok tanmmıt musiki sanatkar 

"" 
lanveBayan M nın 

... İştirakiyle devam ediyor ... 
aynca: S. ATJ LLA yeni revüsünün fevl<aladelikleri. ............................. 

12 Haziran Cumartesi aksamından itibaren 

Memleketimizin hakikaten en yüksek ve en kıymetli sanatkarı 

·r N e i 
ve arkadafları Kemani SADi, Tanburi REFiK 

Sesi pek çok 
sevllen Bayan A i ET 

Saz heyeti: Keman: Cevdet, Kemnçe: Sotiri, Piyano: feyzi, U~: 
Mısrrlı İbrahim, Kanun: Ahmet, Klarnet: Ramazan, Ney: Emin 

Artistler: Radife, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye 
Muazzez, 

Okuyucular: Hamit, Artaki, Solist Mustafa 
Pek yakında başka hakiki ıürprizler, bu fedakarlığa rağmen 

fiyatlarda hiç bir değişiklik yoktur. Tel. 41065 __ _. 

at 

• .. 
1 
ve ondan mütevellit ba§ ağrılannı de
feder. MiDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup MÜMASİL MÜSTAHZAR
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM
~ZLIGI, MlDE EKŞ1L1K ve YAN· 
MALARINI giderir. MiDE ve BAR· 
SAKLAR! ALIŞTIRMAZ .. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe· 
~er. MAZON isim ve HOROS mar
kasına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat hü- ı 
yük şişesi ekonomiktir. 1 

uu u 
Kuvvetsiz, kansız, zayıf ve müzmin artma olanlara FERRA T. 

~ŞURUBU istimali tavsiye olunur. 

-· Galata Mefruşat P zan 
Fuzuli Berkmen ve 

Y. Kilitis 
Mu§UDba ve laciverd. storl~ en iyi ~insleri. son 
moda perdelik re~ mark!zet, e~ın ve filele

rin her çeıidi, otomatik zarif komış takunla
mnız gelmiıtir. 

1 Mefrutata aid mail~ ~~ğazamızda 
görüp tetkik edinız. 

1 7 ediyatta kolaylık g(jsterilir 
1- Galata, Tünel cad. No. 24 Tle.: 43957 -

KLRUN . doktoru 
Necaettln Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulclide Tayyare apartrmanlannda daire 

2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 

muayene parasızdır. 

O TOR 

Kemal Özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mUtehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: Tel: 41235 

! 

i 

1 


