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Suriye gazetelerinin yazdıklarından anlaşıldığına göre 

Çapulcuların tedibi başlıyor 
~ ... A .. t.ma .. t· ... a .... ~-·k......... Halayda köprüleri 
Şahsi servetini berhava ettiler 
Devlet hazinesine 

Hediye etti 
f Meclisin dünkii celsesinde Büyük Şefin bu ka.~ann~ 
i bildiren tezkeresi okundu ve Başvekil bir nutuk soyledı 

I "Atatürk b•zim 
ı en kıymetli 
1 h . . d. k.-ıi azınemız ır ,, 

~...-..;; ":• (Yazısı 7 incide) 
.ı 

~ 

. -
BÜtlfiik ônderimizin mil7ete hediyelerinden An1om'ıı Orman çiftliği 

lBüyük Şef buakşam 
Şehrimize geliyor 
Reisicumhurumuz tetkikle
rinden memnun kaldıklarını 

Meclise bildirdiler (Yaz,.,ı 6 ınetmı> 

Stcılirıin annesi Lmıinin 1.-;arısı 

Avrupada Sovyet 
Rusya muammasl! 

1Ectml<e!f2>ô ~azeteneıröne göıre 

Mevcut ittifakın kıymeti do,ayı
siyie Pariste endişe başlamış 

(Yazısı 8 ·iııcide) 

Suriye gazetelerinin yazdığı bir " haber,, : 

Adana ve Diyarbekir kıtalarının 
hududa hareketi emredildi 

Bu ordular icabında Antakyada asayişin muhafa
zasında Fransız kuvvetlerine yardım edecektir 1 

' Hatayda kanlı haldiseler cereyan et- cağın istiklaline karır yeniden harekete lan tahrikata devam etmekteldir· Me-' 
tiği ve müfrit Arapların Hataylı Türk- geçerek ihtilal çıkarmak ve gOya Hata- murlar, ailelerini Halebe gönderiyorlar · 
ler: saldırarak köprüleri berhava c~tik- y.ın müstakil bir m~mleket ola:_ak ~t~ Suriy.e hükumetinin 1skenderundaki ga! 
lcrı haber verilmektedir. Hataydakı ha rıtc tesisine muktedır olmadzgrnı ılan zetesı Elliva, (Sancak :Arapları bu bo-
sarat hakkında henüz fazla malumat a- etmek gayesilc teşkilat ve hazırlık yap yunduruktan kurtulmak için frısat bek· 
lrnamamıştrr. ınaktadrrlat. liyorlar) diyor. 

Antakya (hususi) _ Vataniler, San- Suriye gazetelerile buradaki memur- · (Devamı 8 incide) 

Haşmetlu BenzinHazretleri ! 
Bir '' ihtikar ,, deaiı 

· '' mleket r a 
hiyaneti,, 
vardır! 

Rejim köylünün traktörlerini işletecek 
mahruk mayii ucuzlatacağını vadederken 

Kurulan bu simsar 
ittihadı parçalanmah ,.,, 

Vali V sti1.ndtı4 
(Y tlftM 6 tnctda-) 



2 HABER - ~kşam postas1 

?ünün meselel:~n - . İ Ş K A N U N U 
Vındso D•Jku lngılte- işçilere ve iş verenlere 

rede vazife alacak mı? Neler-emrediyor? 
Vaızaını : Münir Evringol 

-News Chroniclc siyaset mulliar. 
riri-

Vindsor Dükünün vaziyetı ve smi 
makamların ona karsı tnkmdığı;tavrr 
ne olursa. olsun, aklı başında 1*r 1n_ 
giliz yurttnşı, dükün, kral ailesinin 
ölğer efradı ile veya devlr:tl'e olan 
münasebetini ihtila.tlı ibir ~ejtle sok_ 
mak tehlikesinden sakınmalsfur. 

Bu mesele ili.erinde 1ngilı7) halkmm 
lld taraf tutmasında ne gibL ibir f.ayda 
hasıl olabilir? 

Sekizinci Edvard sıfatiyle. Vindsor 
Dlik'ü tahttan çekilirken tahtı ebe. 
alyyen terketti. !ngilterede bir ''Ed
:vard Partisi" teşkil edilmesi mevzu. 
baha .olamaz. Kat'jyyen muhakkaktrr 
ki, 'Vindsor Dükilnün şimdi saltanat 
sürmekte olan !ngiliz kralı ile şahsi 
bir rekabet Vilcuda getirmes! meselesi 
ae yoktuı".. 

Vindsor DükünUn Prens dö Gal sı
fatiyle ke.za.nmış olduğu aşhst itibar. 
öan veya yanlış istikamet taltib eden 
birtalınn gayretler arasında. sükfıneti 
muhafaza. ederek kendisini romantik 
bir kahraman haline getirip krallığın 
haiz olduğu şlimulden istifade etmek. 
se, kral derecesinde halkın gözünde 
'.bulunmıya te3ebbüs etrniycceğinden 
emin bulunuyoruz. 

Adli bir karar olup olmedığmı biL 
miyonız ama, İngiliz film tevzi idare. 
sinin, Vindsor Dükünün e\·icnmesine 
ait filmleri İngilterede göstermemek 
yolundaki kararı ihtilfıflı bir heyecan 
tevlid etmemek veya bir ''rekabet" 
duygusu uyandnınama.k a.!'ZUsile alın. 
mı§tır, buna hiç Bfiphe yoktur. 

Daha bir milddet için resmı i:naksm
larm kullanacağr tabiye, Vir"dsor Du_ 
kilnü dıkkat ve alaka çevresi ar~mda 
tutmak olacağı bellidi.I'.. Bu tabiye ge. 

1k telsiz istasyonunda ve gerek bazı 
gazetelerde dikkatle takip edilecekti 
bu, makul bir noktai na?.ard!I' ve ciddi 
bir tenkide yol açmamalıdn-4 

Vindsor DükU, dünyanın :hangi ten. 
ha kö.5esine giderse gitsin, oranın res.. 
mi makamlan için dalma !]laşntıcı bir 
mer;guliyet mevzuudur. 

Dük, ihmal edilebilecek bir şahsi. 
yet değildlr. Gerçi kendisi, P.rtık yük
sek siyasi ehemmiyeti haiz ecğilse de, 
dünyadn en çok tanınan ve hakkında 

~uıSetlecimi~: ............. ._., ,... ..._..-, -- --

A. J. Cummings 
en ziyade konuşulan adam olduğu 

şüphesizdir. 

Kendisi, dUnyanm en büyük tahtım 
işgal ediyordu. Gayet dram&.tik bir §e. 

kilde o t.alltı terkclti. Milyonlarla ki f, 
h8.lıi onun "istikbali" hakkında talı. 

minler y;ürütüyor. 
h:divacmın hemen akah!:ıde, gayet 

bariz bir samimiyetle, kendisinin sil. 
kim ve istirahat üzere bır:ı.kılmasmı 
istedi. Bununla beraber, kendisile hu. 
sa.si bir §ahsiyet olarak mu:unele ede. 
oek çok az bir memleket vaxtır. Vınd
sor Dükü bir memlekete gitsin de, 
oranın gazeteleri tara!1ndar. tamamen 
serbest bırakılsın veya resmi ;makam. 
ları onun istirahat ve emııiyeti ne 
meşgul olmıyacak bir va ~}~tte bu. 
lunsun. Bu, kaç memlekette böylf! ola.. 
bilir? 

Vindsor Dükü ıre karısı iç:n, dünya.. 
nm herhangi yerinde başbka. kendi 
hallerinde yaşıyabilmek, gayrimüm. 
kün değı1sc de, pek güç oimıya ba§lı· 
yor. 

Fakat Dük, kendisinin rahat.sız e. 
dilmemesini söylediği zam::ı.'11, hayatını 
mümkUn olduğu kadar mü•la.haleden 
masun kılmağa niyet etmi~i. Halbukl 
Avrupa ve Amerika matbulltı, onun 
sükununu bile mükemmel bir ga.zete 
mevzuu edC{!eklerdir. • 

İngiltere matbuatı, iaterst", Vindsor 
DükünUn arzul.anna hürmet ederek VA 

ona dair yazılar ne§redecek sütunları. 
m takyid eyliye.rek onun ümid ettiği 
saadeti temine yardım edebı.iir. 

Muhtelif bakımlardan Vindsor Dü. 
kUnUn, evlenmesinin Uk senelerini İn.. 
giltere haricinde geçirmesi şayanı ta\•. 
siyedir. Zaten halkın hissiyatı adama· 
kıllı yatışıncaya kadar onun tnglltere. 
ye döneceğine dair bir emare ılıevcut 
değildir. 

Eğer DUk, içimizde bir yurttaş srfa. 
tiyle (tahttan çekildiği zaman meşhur 
nutkunda söylediği gibi) İngiliz mille
tine faydalı hizmette bulumnak ta.sav .. 
vurunu tahakkuk ettirmek istiyorsa, 
bir sükun ve ; .)cendi halinde yqa. 
mak" devri zaruridir. 

Onun için, İngiltere hül{umet ricali 
böyle mes'ut bir neticeyi imkansız kt· 
lacak herhangi bir vaziyet l.-'lkmmak. 
tan, onun cesaretini kıracak bir har~ 
kette bulunmaktan kaçmm:ılıdır.,, 

tekzip hastalığı 
Bir gazeteniz var. Bu gautcnin ku_ 

manda manivelalarını tutan elleriniz 
gayet temizdir. Arkadaşlarınızı gayet 
temiz maksatlı olanlar arn!:'mdan ·eeç.. 
mişsinizdir. Gtnç, fakat teclibeli ve 
hiç şüphesiz bilgilisiniz. Büt~ heye
canınızla memleketin menfa.::t.leri üze. 
r~nde titriyorsunuz. Engin h!r umman 
olan ve adına gazetecilik denilen 
GÜZEL SANATI tek 5iar ile hulasa 
etmişsinizdir: 

Hadiseleri gözden kaçırmamak, her 
hangi bir hildi~cyi bUyilk bJr süratle 
haber almak mümkün olduğu kadar 
vuzuhla, hiçbir çaprll.§ık yola sapma. 
dun cfkuı ı umumi yeye bildirmek. 

Ve coğrnfya "bilgin" }erinin bütün 
iddialarına. ,_rağmen, zamanımızdaki 
"muhabere ve mUnakalc" vasıtaların. 
daki tekamül ylizünden, hacmi bUyU. 
cek bir elmaya ve sathı otu~ kırk dö. 
nümlilk bir çiftliğe dönen dünyadan 
gözUnüzU ayırmıyorsunuz. EEniz bir 
doktor eli gibi haritanın ve hayatın 
nabızlarını sayıyor, burnuııuüa hava
yı kokluyorsunuz. Kulııklarmız daima 
kiriştedir. Vo bir yerde hn.fifçe bir gU. 
rültU, umumi ahengi bozan bir aksak. 
lık, bir falso sezdiniz mi, hemen bUtün 
dikkatinizi o tarafa çeviriyorsunuz ve 
ne varsa, ne olabilirse, me\•cudu, se. 
bepleri ve tnkib etmesi muntemel se. 
yirle hemen sayfalarınıza gcçiriyorsu. 
nuz. Yani sanatına candan bağlı, te· 
miz ve dUrllst gazetecinin vazifeshıi 
yapıyorsunuz. Bu sırada rüfeka bir 
Kefe§tatyoş uykusu içindedir. 

Aradan bir ay, iki ay geçiyor. Gü. 
nün birinde sezmiş olduğµnuz, vukuu 
ihtimalinden bahsettiğiniz hadife tam 
tahmin ettiğiniz §Ckilde meydana çıkı. 
veriyor. Tabii derhal en göıe vuracak 
tarzda bunu neşre kalkışıyorsunuz. 

lşte o zaman diğer gazeteJerde birta. 
kım dostane nasihatler belirive • 
riyor. Sizden hiçbir ayn gayrısı 

olmıyan, sizin renginizdc:-kl ve sizin 
kokunuzdaki arkadaşlar sizin üç ay 
evvel vermek çalı§kanl:ğını gös. 
terdiğiniz hadisedeki gecikmeleri. 
ni, yani bir sanat hatasını <likkatli bir 
çahşma ile tashih edeceklerı!' ~ sağdan, 
soldan gelen tekziplere ehemmiyet 

vermiglerdir. Ve sizin hakik·Atleıden 
değil, "muhayycM.t" tan bahsettiğini. 
zi söylemek dirayetinden c;cltinmezler. 

Netekim Sovyet Mareşah ile 7 gene. 

ralin kurşuna d:ziımcsi hadisc~inde 
de vaziyet aynen böyle oldı... Biz üç ay 
evvel İsveçli bir silah fabr:katörü nün 
if§a.atını garb gazetelerinde ('11 ) oku. 
duk. Bunu sarih bir ifade ile değil, 
bir şayia halinde verdik. Derken hi. 
diseler biribirini kovalamıy~ başlad •. 
Moskova tckzib etti. Biz ı~rar ettik. 
Zira Moskovanın tekzibine ~tbeb olan 
şey meydandaydı. Casus!ı1l:la ithıım 
edilmesi muhtemel olan Tubaç~vski 
bu sırada Baltık devletleri erkanı har. 

(Devamı 6 ıncıda) ------
, .) Ama sa{j cenah gC12e.tclerh1dc 

değil; gariptir J..i) sol ccı11.1.h gazct:!1c. 
rind.e 01."Uduk. 

lt kanununun tatbikine aym on beşinde ba.ilanıyor. Bu kanun lfç.llere ve iş verenl~re· 
bir takrm vazifeler vermekte, her iki zümre nln hukukunu koruyucu hUlı:ümler koymak· 
tadır .Biz, allkadarlar tarafından topluca aııl&fllmaaı için bwıları iki tlç gUnltik bir 

seri makale ballnd izah etmeğe karar verdik • .Afağıda işçilerin \~ iş \oerenlerin bu kanun 
muc1blnce yapmağa mecbur oldukları veya kendilerin~ yasak edllml:ı olan feyleri okU}'1l· 
caksınrz. Makale ıo haziran tarihli sayım1:zılıı başlamıştır. 

• işçiler 
!I Neler yapmağa 

mecburdur ve neleri mecburdur ve neleri 
yapmaları yasaktır ? T ııapma/aı ı yasaktır ? 

iş verenler 
Neleı yapmağa 

Dinlenmeler bir iş yerinin ayni şube. 
deki bütün işçileri hakkmda mukannen 
olarak ayni saatte tatbik olunur. 

Dinlenmde.r, çalışma müddeti içinde 
değildir. (Yani çalışma müddetinden 
sayılmaz.) 

Dinlenmeler hakkındaki bu kayıtlara 
riayet etmemenin eczası S liradan 50 

liraya kadar olup tekerrüründe cezalar 
artar. 

19 -48 saat esasının haftanın iş gün 
lerine taksiminden çıkan g-:.inlük ça -
lışma müddeti, bu taksimde bulunan 
saatten fazla hadlere ancak şu şartlar 
dahilinde çıkarılıp arttırılabilir: Mu • 
vakkat zamanlar için olmak, memlc • 
ketin ekonomik menfaatleri bakımın • 
dan ihtiyaç bulunmak, mahiyetleri iti· 
bariyle ve istihsal miktarını mutat olan 
seviyenin yukarısına çıkarmağa ihti • 
yaçları olmak ve arttırılmıya cevaz ve
rilecek işlere münhasır kalmak (ki bu 
işler bir nizamname ile tcsbit edilecek. 
tir.) 

Bunun tatbikinde de kanunun 37 in· 
ci maddesindeki altı ben.de uymak meş. 
ruttur. 

20 - İşçileri, 48 saat esası Uurin -
den veya yukarıdaki 19 numaradaki 
arttırma şekliyle tayin eden gilnltik ça. 
lııma müddetin.den fazla çalıştırmaf a 
da ancak şu nadir ve muvakkat haller 
de cevaz vardır : 

Gerek bir arıza vukuunda gerek 
bir arıza vuku bulma!l varid gö
rülmesi halinde makineler veya alet ve 
edevat için hemen yapılması lazım ve a. 
cele işlerde yahut mücbir seb~pler hu· 
duıunda. 

Bunda da bir kayıt vardır: !ş yerinin 
normal çalıımasına halel gelmemesinin 
teminini icap ettirecek dereceyi aşma -
mak. 

Bğyle hallerde işçilerin bir kısmı ve
ya hepsi fazla çalıştırılabilir. 

Bu suretle vaki olacak istisnai çalış. 
malardan yalnız bir saati giin):.ik iJ 
Ucreti içinde sayılır. 

Bir saatten fazla süren çalıştırmalar 
da geçecek saatlerin her biri için nor -
mal ücretin mukannen saatlere nisbeti 
miktarında ayrıca ücret verilir . 

Bu gibi haller vuku bulunca 24 saat 
içinde mahalli hükmetin alakadar ma • 
kamına hadisenin mahiyeti ile başladığı 
ve bittiği saatleri bildirmek mecburi -
dir. 

Böyle caiz olan istisnai fazla çalrıtır· 
mada ücretin bu ıekilde tesviyesine ri -
ayet etmemenin cezası 1 O liradan 7 5 
liraya kadardır, tekerrürlerinde ceza 
artar. 

Alakadar makama ke}•fiyeti bildirme. 
memenin cezası S liraya kadardır te • 
kerrürlcrde ceza artar. 

21 - En geç saat 20 de başlayıp en 
erken sabah saat altıda biten işler ge -
ce içidir. 

22 - Gece işini (bir saatlik dinlenme 
ile birlikte) 11 saati g~sirmemelidir. 

23 - Gece postaları çalı§tırırken iş
çileri, işin ortalama zamanındaki din • 
lenme müddeti sayılmadan, ıekiz saat • 
ten fazla çalıştırmamalı. 

24 - Gece ve gündüz işletilen ve nö 
betleşe işçi postaları kulanılan işlerde 

postaları bir sıraya koymalı.dır. Bir haf. 
ta gündüz işliyen posta gelecek haftaya 
gece, öbür hafta yine günci:.iz çalıştırıl. 
malıdır. 

En fazla iki iş haftası geceleyin ça
lııtırılmış olan işçiler ondan sonra ge • 
len iJ haftası gündüz çalııtmlmalıdır. 

Bu gündüz nöbetine, yani gündüz çalış· 
t ırılacak iki haftaya da gece nöbet i bit. 
tikten ıonra gelecek ilk iki İJ haftasın- ! 
da baılanmalıdır • 

Gebe ve emzikli kadınların da 19 nu. 
marada çalıştırılmıyacaklan devreleri 
gösterdik. 

25 - Genci bakımdan iş müddetinin 
haftada 48 saat olması esastır. Bu kırk 

sekiz saat haftanın çalışma günlerine 
taksim edilerek günde taç saat çalışı • 
lacağı bulunur. Fakat cumartesi g:inleri 
saat on üçte kapatmaları mecburi olan 
iş yerlerinde günde en çok 9 saati ve 
cumartesi gÜnlcri saat on üçten sonra 
dahi işlemek caiz olan iş yerlerinde 
günde en çok sekiz saati geçmemek 
şartiyle çalı§tırılabilir. 

Hafta.da 48 saat çahşma~a ba~Jamağı 
önceden İktısat V ckileti Genel emir1çr. 

le bildirir, sonra iı nizamnamelere bağ
lanır • 

26 - Sağlık kaideleri bakımından 

günde ancak sekiz &aat veya daha az 
çalışılması icap eden işler de vardır ki 
bu işler bir nizamname ile tesbit edile • 
cektir. İşçileri nizamnamesindcn fazla 
müdette çalıştıracak işverene ceza var • 
dır • 

27 - Cumartesi günleri saat 13 ten 
itibaren tatil etmek mecburi3'ttindeki 
işlerde gündelik Ucretlc çalışan işçiler 
cumartesi günü için haftarun öbür iş 
günlerinde olduğu gibi tam ücret ala • 

caklardır. Cumartesi günleri tatile tabi 
tutulmak mecburiyeti işçilerin günlük, 
haftalık, aylık ücretleri üzerinde eksilt· 
me yapılmasına sebep tutulamaz. 

Bunun hilafı hareket te bulunan iı • 
verene ceza vardır. 

28 - 16 yaşını doldurmamı§ çocuk 

lar herhangi bir işte olursa olsun günde 
8 saatten .tazia çalıştırılamaz. Bunlar 
dan ilk mektebe devam edenlerin iş 
saatleri mektep saatlerine mani olm1ya 
cak şekilde tanzim olunup ders saatled 
8 saatlik çalışma müddeti içinde sayılır, 
yani iş saatinden sayılır. Ve ücreti Ö· 

denir .. 

Bunlara aykırılık eden iş verene ce 
za vardır. · 
29 - Şu a ağıdaki vakitler de günlük 

kanuni çalışma müddetleri isinde sayı 
lır ve ücreti ödenir: 

A - Madenlerde, ta§ ocaklarında 
yahut her ne türlü olursa olsun yeral 
tın'.da '\Ceya su altında çahıacak i11erde 
işçilerin kuyulara, ld~hlizlere veya asıl 
çalışına yerlerine inmeleri veya girmcle 
ri ile bu yerlerden çıkmaları için geçen 
zamanlar. 

B - Demiryollarının veya sair yollar 
ve köprülerin yapılması, muhafazası, 
yahut tamiri veya tadili gibi i§lerde va 
ki olduğu veçhile iıçilerin ikamet ettik 
leri mevkilerden uzak bir mesafede bu 
lunan iı yerlerine hep birlikte nakledil 
meleri icap eden her türlü işlerde bun 
tarın toplu ve mukannen surette götU 
rülüp getirilmeleri esnasında geçen za 
mantar. 

C - işçinin; işinde ve iş verenin her 
an emrine hazır bir halde bulunmakla 
beraber çalı~tırılmaksızın ve çalıştmla 
cak işi bekliyerek boş geçirdiği zaman 
lar . 

Ç - Uhdeııindcki işin , asıl iş yerinde 
görülmesi icap ~:len işçinin. iş veren 
tarafından. ba~ka b'r yere göndc:ilmesi 
veya i~ verenin evinde meşgul eailmcsi 
surctile asıl işini yapmaksızın geçen za 
manlar. 

D - Emzikli kadın işçilere, çocuk 
larına süt vermek için tayin cdileccek 
olan zamanlar. 

Bu sayılan sebeplerıden dolayı işçi 

Ucrctle:ini eksiltmeye uğratan iş verene 
ceza vard•r. 1 

30 - Çalı ma saatler'nin ayar vr 
tayin edileceği saatler kanunun 41 inci 
maddesindedir. • J 

13 HAZİRAN - 1937 ~ 

dl.aı,µıta daic -Roman ve 
hakikat 

F RA.l'\SlZ romancıl:u mdr.n ;pJ. 
Francis Careo, gc.çcn yıl1 

Acadcm ıe'nin kızıp kendisini biç b.f 
zaman kabul etmemesini <lP. göze eJs· 
tak Paris "music-hall'' lerırım bıriı~de 
ınumara'ya çıkmıştı. HcrhanD'• bir f;81'• 
ikıcı, heı'bangi bir rakkase t;•bı .•. N• 
tık vazı;ççmış: 

- O zamanlar yazmakt;ı nlduğuıtl 
vomanda "music.hall" hayalını tas\•tr 
ediyordum, vesika edinmem lazınıdl· 
lnsan antak içinden gördiiğil şeyi ı)'İ 
ifade edcbi1ir. İnanmazsam'. Colrtte'e 
sorun, diyor. 
Meşhur Alman kadın rorr:.ancıl:ırın

dnn Vicki Baun da bir yazıı:,ında, ikİ 
üç hafta bir otelde hizmetçilık ettiğini 
anlatır: o da bu işi Grand.liôtcl adli 
kitabını yazdığı zaman yapmış (bll 

romanı Reşad N. Nuri Da.rago tü:k· 
çeye tercüme etmişti; Ulıı<1't~ tcfrikB 
edildikten sonra zannedcrito kitab ha· 
lindc de çıktı. Okuyun, E'~:encelidir: 

ihem de güzel tercüme edilmıştir.) 
İngiliz romancısı Arnold Bennett 

ise şunu anlatır: romanlar!: 'Ii birinde 
bir idam sahnesi tasvir emttş; o kitab· 
dan bahseden ba.5ka bir muharrir, 
yanılmıyorsam Frank Harriı:ı: ''Böyle 
idam mı olur? İnsanın kafası nasıl k~ 
sildiğini bir kere ben anbtayıın da 
görün:·· diyerek gerçekten tüyler ur. 
pertici bir levha kaleme almış. Arnold 
Bennett ona bir mektub y,ıL.ıp teşrk. 

ki.ir etmiş ve: "İtiraf edeyim ki Önl· 

rlimde idam görmemiştim; siz c;ok 
canlı bir surette anlatmışsı'l'Z, ben de 
görmüş gibi oldum. bundan sor..ra bir 
daha yazarsam sizin tasvım·ır.den is· 
tifade ederim,, demiş. Frank Herris 
cevabında: "Şımdiye kadar ben de hiç 
bir idam sahnesinde haur hulunma.. 
dım" demiş. 

Frank Hnrris ile Amold Bmnett"ın, 
Francls Cnrco ile Vicki Baun'dan 
haklı olduklarını sanıyorum. Bir ro. 
mancının bir h3.yatı iyi tasvır eacbil. 
mesi için onu iı,:indcn görnırsıne ıhtl. 
yac yoktur: onu içinden tasa,.vur ede
bilmesi yeter. O hayatı hayali ve ze. 
kfisı ile içinde yaratır ve 1 asav\-uru 
şiddet, intcıısitO mc&iyetin! haizse ka. 
rilerine de doğrunun ta kcr.dısl dıyc 

kabul ettirir. 
M. Carco'nun söylediği d~1ğru olsay. 

dı insanın, içinden görmed.ği h~yatı 
ifade etmesi kabil olamıyaca.ğı gibi 
kendinde duymadığı hislerı de tahlil 
edememesi lcab ederdi. Yar.ı kendisi 
korkaksa cesur adamı, kahramanı: ci. 
vanmerd bir insansa haini, r.lçağı en. 
latamazdı. Halbuki açın bilyl\k roman. 
cılarr: onların eserinde her türlü in-
ımn vardır. Nurullah AT AÇ 

Hırsız çoban 
Bir çiftçinin O dalrell bir 

nhırı \'ar ve orta daireyi ot 
için kullanmnktadır. 400 
koyununu lıarlct ııeklz da 
!reye eOylo takalm etmnk 
tedlr. 

Koyunları ahı:-n ııokmadan cvvcı ııırıt sır' 

ııaymak adcUndedlr. Ve her dıı.ı dairedeki u 
rada 101 koyun bulunmaktadır. Çifte! bir ay 
yirmi gün sürecek bir yolculuğa c;ıkmıııtır. 

yolculuğu esnasında da l§lerln nasıl ç1ttl)i 
nl görmek için zamnn znmıın çiftliğine uğTo 
mak niyetindedir • 

ÇICtçlnln l<oyunlarını nasıl saymnkta oldu 
ğunu btlcn çoban hergUn dört koyun çalıp 
sntma~a muvaffak olmaktadır. Böylece çift 

I çinin ara ıııra koyunları ııııymaaına rağmPn 
50 gUnlUk C'&ybubetı esnasında 200 koyunu 
ıatını,tır. 

Çoban bunu nasıl başardı? 

. 
Bu bllıneccmlz mUkA!atlıdır. Hallede:ıltır 

den iki kişiye hcdlve ' 'erllcccktlr. Ctıvapın,.,ı 
(19 hnzlrnnı tarihine kadar g6nderllmlt oı• 
mıısı ldzımdır. 

Ne söyledi? 
7 haziran tarihli ıueseıenln hal ıel<~I: 

Çocuk (beyazdır) demlotir .. )Çilnl<ü babn'll 
siyahsa yalnn sl!yliycceğl için <beyazı, be.} ııı 

sa do,,..ru soyll~eceğl için gene <beyazı diye 
eekUr .. 

Bu bllmecemlze yalnız Fatihte RE"hlee ~e 
mnı do,.ru tıalletlm:itlr. Mnllmamızn ge'lp tıe 
diyesin! alatılllr . 

13 HAZİRAN - 1937 
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~ <JÖCÜfÜIH: 
ı-arkçe kit'ap

ltlbarnnı 
flzanacak mı ? 

tiri Mektepler harıl harıl adam yeti1-
F' ~r .. Gazetelerin satı§ı artıyor. 
Belkit kitap olduğu yerde aayıyor. 
latı'- de daha geriliyor .. Satılmıyor, 

unıyor, vesselam 1 
J" !vta.tbuat umum müdürü Vedat 
:ar ~.n halk için kitaplar yazdır· 
lld k. uzere giri§tiği hayırlı tedbir, itin 
tiie}e.Y_ansıdır. Zira, bir de entellek
~ ıçın kitap meselesi var. Yalnız 
~roğlu". "Kerem ile Asli" tar
~t eserlerin ço~ okunması matlup 
~dır. Umumiyetle kitabın can 
deh· ası lazımdır. Ciddi eserden e· 
~mana kadar her nevi kitap sa. 

dır. 
ilk Hall?uki abur cubur, karmakarı· 
aat·nC§rıyat yapıla yapıla ve kariin 
l· 'Yeti suiistimal edile edile, artık, 
cij Urdk okuyucusunda herhangi bir 
. e kartı itimatsızlık doğdu. 
Jer Doğrusunu isterseniz, diğer dil
~ de de bu tarz itimatsızlık veren 

blplar yok değildir. Fakat onların 
~da bir de ciddi seriler vardır. 
vyle ki, insan, daha vitrinden kabı
~~kar bakmaz, "bir klasik eser", 
"<lllUt "yeni çıkmı§ bir taheser", 
~Ut ••ecnebi dahilerinden birinin 

rcürnesi" dir. 

J.. 

lstanbul konuşuyor! ( Süleymanlye: 2) 

Bir kurşun fabrikası, 

3 

TAN' da 

AtatUrk ve mlllet 
Türk milleti tabiate karşı büyük 

b~ ~ücadeleye başlamak üzeredir. 
Şımdıye kadar ziraatimiz ok devrinden 
kalmıştı. Şimdi makine silahını kuL 
lanmıya. hazırlanıyoruz. Bıı sayede 
memleketin fedakar ve '"" 'rka.n .. 
tahs'll l • ~ ~ mus. 

. •. er , la~k oldukları yaşayış se. 
vıyesıne az bır zamanda çıkabilecek
lerdir. 

.. Ata.türk ~lr toprak memleketınln 
onderı sıfatiyle bu mücadelevı sen -1 ~ e er 
~ e~el, tek başına açmıştı. Memleke. 
tın bırkaç yerindeki boş t..oprakl 
mak

. . arı 
ıne ve su kuvvetiyle az. zamanda 

~anıureye çevirmişti. Şimw tam Tür. 
kıye, makine sil8.hıyle tabiat kuvvet
lerine karşı umumi bir ı::ıticadeleye 

hazırlanırken, Ata.türkün bu gtizel ma. 
mureleri millete hediye ettiğini duyu. 
yoııız. 

BUyUk Şefimiz, feragat v~ fedaki.r. 
lı~ bususunc1a: daima. ernek olmuş, hiç 
bır zaman nullete faydalı olmaktan 
başka. hedef tanımamıştır. Kendi sıkı 
n~zaret ve alakası altında vilcut bulan 
güzel mamureleri mille~ vermesini 
t~pr~k i~~hsal hayatımızda. a.c;ılan ~ 
nı çıgır ıçın yüksek bir irşat sayıyo

ruz. 

hi Ye" emindir: Bu cilt içinde köt~ 
r uslup, fena bir tabı, berbat bır 

~evzu olamaz, mutlaka, mutlaka 
l}'icli r. 
h· Şimdiye kadar Türkçede bu tarz 

Ş~l~~maniyeyi zehirliyor 
Butun şıkayetler, kurşun fabrikasının bacasına 
birkaç ek yapllmasmdan başka netice vermemiş 

Yazan: Haberci 

AtatUrk bu hareketile millet.e bir 
defa daha göst.eriyor ki Türk ·ıı ti 
b' lik ' mı e 
~r . ve ahenk içinde yaşıyan mes'ut 

bır aıledir. AtatUrk te bu ailenin 
sevgide ve f edaklrlıkta daima en ön.. 
de yürüyen sevgili başı ve reisidir. 

ır anane kurulmamı§tı. Fakat son 
~anlarda tabilerin böyle ünifor· 
:: merakına düıtüklerini görüyo· 
~ Mesela, •'Dün ve Yarın,, serisi 
bir ~da kariin yavq yavq vazih 

fikri olrnağa bafladı. 
a·· Diğer tabilerde de ayni temayül 
~le çarpıyorRemzi kitaphanesinin 
~derdiği ayni çeıit beyaz kaba 
.ı_ ünmüı alb kitap elimin altında· 
""'· Bunlar, .. dünya muharrirleri
~ tercümeler serisi,. bqlığmı ta§ı· 
ee·~Nasuhi Baydann, Anatole Fran 
rif fi n tercüme ettiği ••Theis,, , Şe
~ ülusinin Andre Gide'den ··ım
~ra.list,, 1 Mustafa Nihadm Mak· 
% Gorkiden .. Stepte", Hüseyin 
te' 't Yalçmm gene Anatole Fran· 
~fden. ••ilahlar ausamı§laı:dı,, , ~1us
laç a Nıhadm Dostoyevski den Ne
tnı ka Nezvenova,. , Nasuhi Bayda. 
... Gabriel d'Annunzio'dan ··sı
~tı", Sabri Esaclm Andre Mau· 
~ıa'~en .. Cephe sohbetleri", Halit 
.. j!ı:ı Ozansoy'u~. Jul~.Re~ard'dan 
~ oıl de Carotte , Huseyın Cahit 
~çmm Pierre L,ti' den ••Jzlanqa 

kçmı,. 
h.LDiğer tabiler de bu standard me
·"l!Un:ı düımüılerdir. 

So Bu, iyi bir yoldur. Her halde, 
~ ~ ~;çmeden bu aerilerden birkaçı, 
~ U~nden tefrik edilecektir. Cid
~ mükemmeliyeti ıayi ola-

. Ve, Türk kairi: 
~ - Bizde de hamdolsun kitap 
oL- ağa baflamıı 1 - diye unuttuğu 
'utnağa yeniden baılıyacaktır. 

(VA·Ntl) 

lngiliz Hriciye 
Nazırı 

Ankaraya geliyor 
naı Gelecek hafta orta Avrupa ve 
tek kan memleketlerini ziyaret ede
tc) ~lan İngiliz hariciye nazın M. 
h enın memleketimize de geleceği 
l'aber verilmektedir. M. Edene lngi
~ hariciye nezareti müsteşarı Lord 
roınbom refakat edecektir. 

~· M. Edenle maiyeti memleketi· 
~e üç gün kalacaktır. 

Kaza ile çocuk 
ÖldOren bir ihtiyar 
k 

1
.! elefon idaresinin 7 5 yqmclaki 
~ orıfercisi Hasan dün akpm Sul
t · dalunet sulh ikinci ceza mahkeme· 
ın e tevkif edilin" tir' H ıt • 

11 
• asan, Edimekapıdaki bahçesi· 

ç~ gı~en 9 yqmdaki Ahmet adlı bir 
l'eriugud n batma sopasını atarak iki 
.... L . ~ en yarmlf, çocuk hastahanede 
"llllUttür • 

Bir an içinde biltUn 90kağı boğan du. 
man kal'JISında yanmı:r;dakilerin izalu
na rağmen bunun • yangın olınadığına 
inanamadık .• 

Hele bizim Ali elinde fotoğraf, var 
hıziyle dumanın çıktığı yere doğru 
ko§uyordu. Arkadatımın siyah bulut
lar arasında göze görünmez olması an • 
cak bir kaç saniye ıUrdU. 

Ben de dayanamayıp yerimden fır • 
ladım. Dumanın için.de daldım. Yanım
daki gençler de petimi bırakmamışlar • 
dr. Dumanın bir oluk halinde çıkıp 
bü1'Jn mahalleye yayıldığı yere geldiği
miz zaman kartımda bir dükkan bul -
dum. Etraf hayal meyal görülüyordu. 
Sonra duman yavat yavat hafifledi. Da
ha doğrusu göz gözü görür bir hale 
geldi. O zaman 3 - 4 metre ileride 
~a!kın p§kın duran Aliyi de görebil • 
dim. O da beni görmilt olacak ki, he • 
men vaziyeti kavradı· Makinesini kal • 
dırdığı gibi, Ustüste bir kaç poz aldı. 

Bu sırada dükkina baktım. Elleri, 
:rJzleri, gözleri kömürden simsiyah 
4-5 insan, bu botucu dumanın arasın
da bir teyler yapıyorlardı. 

Daha dikkat edince, bunlardan biri· 
sinin bir maniveliyı çevirerek ateıi ya • 
kan körüğü çalıttırdığı, karıısnda du
ran arkadatının aa ateıin üzerinde eri
mekte olan mayile meııul olduğunu, 
diğer ikisinin de kapmın yanın.da büyük 
bir demir kahbr diiıeltmekle uğraştığını 
gördüm. 

Burası bir dökümcü dükkanı idi. tı 
bitip dö~:lm yapıldıktan ıonra, duman 

da durdu. 
Hep beraber yürüdük, yürüdükçe hep 

dökümcU dUkkinlariyle kar1ıla1tık. 
Kötcyi dönüp te, yine baıtan bap 

ayni dakklntarla dolu olan Dökmeciler 
caddesine aapacağnnı:r; zaman, tam kar· 
ıırıw:a bir baınam çıktı· Uzerinde (Dök 

meciler hamamı) yazıyordu. Bu kadar 
münasip bir yerde ve bu kadar münasip 
isim almıt bir hamam olamazdı. Çünkü 
diSkUm itleriyle uğrapn insanların 
mesleği, o kadar kirli ve piı bir itti ki, 
o civarda gördüğüm 50 kilıur ölikkln 
içinde yUzil gözü ve her tarafı kömür 

tozundan, kirden ıirnsiyah olmamı§. 
akçapakça denecek bir tek adama nıt· 

geldim. 
Bu. çarıının en eski ustalanndan Rem 

zi usta idi. Dllkklıu diğerlerinden pek 
farklı değildi.Fakat biraz ıldaha temiz gö 
rJnUyordu. Kendisiyle konuıtum- Ba -
na ıunlan söyledi: 

- Mesleğimiz hakikaten zor ve ezi· 
yetlidir. Renmo tath bir meslektir de, ••. 
Şimdi bizim yeglne derdimiz, bu çarp. 
da elektrik bulunmaması ve bu yüzden 
dUkklnlarmuzda mot8r kuramamamız· 
dır. 20-30 metre ilerimizde elektrik var. 

sül.eymaniycdeki kur§'Un JabriloclMnın 
l>aOOM 

Fakat buraya uzatmak için ıirket yüz -
lerce lira istiyor. 

Remzi uıta burada sustu, eliyle dük
kanının köıesinde duran büyük hlr di • 
namoyu gösterdi ve devam etti: 

- İtte motörümüZ':.i filin aldık, fa
kat bir türlil elektrik vermiyorlar. 

Remzi ustadan sonra çarşıda bir kaç 
batka esnafla da konuıtum. Hemen hep 
si elektri' işinden bahsettiler. Sonra da 
bu kadar işçi çalıpn koca çarııda 
bir tek umumi aptesa.ne bulunmama -
masından tiki.yet ettiler. 

Civardaki yan sokaklann köşe buca. 
ğında göze çarpan pislikler de bu şikl
yetin en kadar haklı olduğunu ispat e

diyordu. 
Ben dokiımcülerle konuşurken. ya • 

. . 
orlGZt.ğı kaplı.ytın dumanlar 

nındaki gençlerldcn birisi ıöze 

tı: 

karış-

- Şimdi, dedi, ıize asıl buranın ze • 
hir membaı olan kurıun eritme fabrika. 
ıından bahsedeceğiz. 

"- Şurada rengarenk bir bacam olan 
binayı görUyor musunuz? İfte oruı 
kurıun eritme fabrikasıdır. Çabpldığı 
zaman, bacadan ne müthit bir zehir tüt 
tüğünü bilemezsiniz. Bu duman biltiln 
mahalleye yayıldıktan batka, alll tahri 
batım, yanımızdaki yedinci ilk mektep 
talebeleri üzerinde gösterir. Eriyen kur 

ıundan çıkan büt\in zehir, minimini 
yavrulann ciğerlerine dolar. Bu yüz -
den, küçüklerin tenefüıe çıkamadıktan 
ve pencereleri aımııkı kapayıp mektep. 
te kapalı kaldıktan zamanlar çoktur. 

- Peki amma. bu milthit bir ıey, 
nasıl olur da, ıimdiye kadar tiklyet et· 
mezsiniz7 diye ıözünil kestim. 

Karıımdaki genç ıUldU. Elini kaldır 
dı. Şahadet parmağiyle fabrikanın ba • 
casını gösterdi : 

- İtte, dedi, tikiyetlerimizin neti • 
cesi !.. Bacayı görüyorsunuz, renk 
renktir. Bu baca eskiden kısa bir ıeydi. 

(Devamı~ üncüde) 
HABERCi 

Dikkat! 
Mahallelerinizde görcf;ijünüz 

bütün ekaildilderi, bütün fikiyet-
1 • • • "" :..a-.l:Jr.:-:ennızı, yap~·am• ~m:. 
feyleri, canmm sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve asteneniz matbeamn.a gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları • 
mız ayaimıza kadar gelip aöy
led!~rinizi inceliyecek, tiki~t . 
lenn~e veya temennilerinize ga. 
:r.etemız tercüman olacaktır. 

(Ahmet Emm Yalman) 
CUMHURIYET'te: . 

Eler Fransa acizse ... 
~.il kardegler dediğimiz ve ya. 
~ ~ oyle olrn&lannı istediğimiz Su
nyeliler, kendi)erile iyi münue!>etler 
tesis etmekliğimize imkan bırakmaz. 
larsa bu onların bileceği bir geydir. Bu 
takdirde muvafık ve muhalif bütün 
Suriyelilerin bilmeleri llzmı tki haki. 
kat vardır: 
1-Ha.tayda kargaşalıklar yaparak 

ırktqlanınıza getirecekleri ziyanları 
behemehal kendilerine ve rığır surette 
tazmin ettiririz. .. 

2 - Hataya. k&r§I yara.ttıklan em. 
niyetsizliği tamam.ile berta.ra! etmek 
için hududu Suriyenin neresıne kadar 
lizmısa orasına kadar götürürüz. 
Eğer akılsızlık etmeltte devam eder

lerse Suriyelileri bu ak~betltre uğra. 
maktan yalnız bir tek mandater dev. 
let değil, bütün dünya bir a.rs.ya gelse 
kurtaramaz. Akılsızlığın bu derecesi 
terbiyesizliktir doğnısu. 

Metropol Fra.nsasmm hüsnüııiye

tinden eminiz. Fakat igte ilk adımda 
k&r§mııza gene Fra.n,ız mUatemleke 
memurlan çıktılar. Onlar Franaanm 
teklifile hareket.e gelen ){illetler Ce. 
miyeti kararına rağmen bir takım ca. 
bil ve şirret Suriyelileri taşkınlık yap. 
mağa sevkediyorlar. 

Amelt olarak Hataym emniyet ve 
uayi§inden bugUn Fransa m68'uldilt, 
Suriyelileri bu meselede ne yaptıklan• 
nı bllmlyen gayrimes'ul ya~amaz ço.. 
cuklara benzetebiliriz. Gerçi bu yara. 
mazlıklar cezasız kalmaz. Fakat i§hı 
maddt ve manevi bütün mes'uliyeti 
Fransanın omuzlarındadır. 

Eğer Fransa vazifesini ifa etmekten 
lcizse biz Hatayı üç beş Arab çapul· 
cusuna karşı muhafaza etmekten iciz 
kalamayız. 

Hükftmetimizden rica ederiz, vazi. 
yetin tam bu hadde gelmiş "otan ha.kikt 
ve ciddi icablarmı g6zönünde tutsun. 

:Milletler Cemiye~ln kararını yeri. 
ne getimıeğe bugün biz Fransa.dan zı. 
yade borçluyuz. Onun -Surıyedeki ali.
kası lrızt, bizim Ha.taydaki vazifemiz 
candandır da onun için. 

(Yunu8 Nodl) 

•~ başında iki kaza 
. o.ün gene iki iıçi yaralanml§tır. 

Cıbalıde Yitalinin demir deposunda 
çallf8ll Ahmet demir delerken maki. 
~e kaparak sol elinin tchadet perma. 
gmı kopannı§ ve lzmire hareket e· 
den Ankara vapurunu çeken Kad• 
riye romorkörü tayfası Nusret de 
halatı çeken kancanın kurtulması 
neticesi befmdan yanhıuıtır. -
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jlstanbul konuşuyor 

Yazan: Naciye lzzef 
Ser hakkı ablası Radtye"ye alttlr. Ka.ruıer kurbanı: 

-42-
Açılmamı§ mektupları çekmece· 

ye koyup kilitledikten sonra ruhun~ 
daki hi.ı.lerin tatlı bir hülya, bir ümit 
olabilmesine imkan yoktu. Çekmece 
nin kilitlenirken çıkardığı kuru ses 
onun için kapanan bir mezarın çı
kardığı ses kadar acı ve yürek yakıcı 
idi. 

İçini .çekti. Kabaran göğsünden 
çıkan bu iç çekmesi daha ziyade hıç
kmğa benziyordu. 

Nedanın küçük, zarif elleri şu 
çekmeceyi açmadan evvel daha bir 
kaç günler geçecekti? Ve şimdi göz
lerinde bir kefen mahiyetini alan bu 
kağıtların arasındaki aşk kelimeleri
ni karıştırmadan evvel daha birkaç 
aylar geçecekti} ... 

Necla ... Nerelerde olduğunu bile 
mediğim güzel Necla ... Senin kıyme. 
tini bilemiyen benim bir çılğm gibi 
seni istediğimi acaba bulunduğun 
yerlerden hissetmiyormusun ! 

"' " ~ 
Lem'i ile Hayri arasında uzun bir 

münakaşa geçti. Lem'i bu işin çok u. 
zadığmı söyliyerek memnuniyetsiz
lik göstermesi üzerine öteki kendisi
ni mazur göstermeye uğraşıyordu. 

- Beyefendi size yemin ederim 
ki bu işi yapmak hususunda ne vak
time ve ne de çektiğim zahmetlere 
acımadım .•. 

Fakat bütün hunlara rağmen ne 
yapayım ki hiç bir iz elde edemedim. 
Bütün aramam ve gayretim bir neti
ce vermedi ise de ben yine işin arka· 
smı bırakmış değilim. Henüz ümi
dim vardır. Aynı gayretle çalrşaca· 
ğtm ... 

.......... iki senede hiç bir şey elde ede 
mediniz : Nasıl olur 'da sözlerinize 
inanabilirim? 

- Hata ediyorsunuz beyefendi .• 
Her ne kadar hiç bir iz bulamadım. 
sa da bu gün sizi başka hususlarda 
müsterih etmek için ne derecelere ka 
dar uğraştığımı allah bilir! 

O zamandan beri hiç bir cinayet 
hiç bir intihar vakası olmamı§tır ki 
kim oldu iunu iyice tesbit etmemiş 
olayım t lstanbulda, hatta hanımefen 
'elinin gitmesi çok muhtemel olan A
nadolu da bile, bu hususta evvelcede 
bulunduğum polisteki memuriye
timd~n. istifade ederek h"er yere girip 
ç~k~bı1ı":orum. Bu gün hiç olmazsa 
sızı temın edebilirim ki zevceniz ya
şıyor ... intihar etmemiştir. Ve biç 
bir kazaya kurban olmamıştır ... Şu 
'halde onu günün birinde muhakkak 
bulacağımız ümidini taşımaktayım. 

- Şimdi bunu çok §Üplieli görü. 
yorum! 

"'· - İlk günlerde olduğu kadar de. 
~I.:· Zaten hunun iyice uzun sürece. 
gını evvelceden de söylemiştim. 

n· :-- .Bu kadar da uzun süreceğini 
ıç umıt etmemiştim. 

• •>#·- ~a~a: size önceden de söyle
digım gıbı eger hanrrnef endi başka 
bir isim kullanıyorsa onu ancak bir 
tesadüfle bulabileceğiz. Bunu siz de 
teslim edersiniz beyefendi ... 

Sonra işin çok mahrem tutulması
nı istediniz. Tabiidir ki açıkça hare
ket edemiyorum. Bu hususta bana 
yardım eden yalnız kardeşim vardır. 

Oldukça cesareti kınlan Lem'i 
susmu§tu. Memur tekrar izahatlı de· 
vam ctrneğe başladı. Üç seneden 
hF:ri geçen en miihinı şeyleri anlattı. 

Genç adam kıpırdamıyordu·. yü
zü sertleşmişti. T avru kapanıktı. 
Hayri onun bu susmasmdan endişe
ye düşerek kendini mazur göstermek 
için bir çok deliller gösteriyordu. 
Neclanm bulunmasına yardım ede
cek kendisince en iyi bir çare husu
sunda Lem 'iyi ikna etmeğe uğra
,ayordu. Bunu zaten daha evvelce 
de söylemişse de Lem'i kabul etme
mi~ti. 

- Size söylediğim gibi en mü
kemmel bir yol hanımefendinin dik
katini çekmektir. Belki böylece o-

nun nerede olduğunu öğrenebilece
ğiz. 

Lem'i yorğun bir tavurla mÜp· 
hem bir hareket yaparak: 

- Artık hiç bir ümidim kalmadı 
dedi. 

- Hayir beyefendi ben sizin fik 
rinizde değilim. Ümidimizi kayıp et· 
meyelim. Çünkü daha her şeyi tec
rübe etmiş değiliz... Siz lstanbulda 
yoktunuz. Fikrinizi almadan birşey 
yapamazdım ... Şimdi size söylediğim 
vasıtaya ha§ vurmanızın çok makul 
olacağını sanıyorum. Sonra güç bir 
şey de değil... Size söyledim ya: Ço
cuğu yanınıza getirtiniz. Her ne va· 
sıta ile olursa olsun. Bazı gazetelerde 
çocuktan bahsettiriniz. Hatta resmi
ni de çıkartınız. 

Genç adam omuzlannı silkti: 
- Bunun nasıl mümkün olabile 

ceğini anlamiyorum dedi. 
Heyecansızdı. Kalbinde en ufa

cık bir baba şefkati uye.nmamıştı. Ta 
nımadrğı ve kendisine çok fena ha
tıralar uyandıracak olem bu çocuğu 
görmekten, yanma getirmekten ha
kiki bir korku duyuyordu. 

Hayri tekrar etti : 
- Çok kolay. Çocuğunuzu ge· 

tirteceksiniz her zaman onunla bir. 
liktc çıkacaksmiz. Her yere onu kra 
her götürceksinz. 

Lem'i yerinden sıçrayarak: 
- Ne söylüyorsunuz! Oç yaşın· 

daki bir çocukla ben nasıl cıkabili-
rim t Dadılık yapacak değilim a ! Her 
kese gülünç vaziyete de düşemem. 

Memur genç adamın Istanbula 
geldikten sonra mutadı olan eski 
parlak hayatına döndüğünü hiç na· 
zan itibara almıyordu. Her gittiği ye 
re bu çocuğu götürmek onun gibi 
yüksek, kibar ve centilmen bir adam 
için hakikaten çok gi.ilünç bir: şeydi. 

Fakat Hayri israr ediyordu. Sö
zünden emin bir eda ile yine tekrar 
etti. 

- Beyefendi öyle yerler var ki 
en şık ve yüksek bir adam pek ala 
oraya çocuklarla beraber gidebilir. 

Çocuk bahçeleri .. Plajlar .. Stad
yumlar .... 

Buralarda arada bir gÖrünmek 
sizin için kafi gelecek ..• Eğer müm 
künse biraz muntazaman ... İstanbu. 
lun çok tanınmış bir şahsiyetisini:z. 
Ben bir kaç gazetenin muhabiri bu. 
lunuyorum. Ve ecnebi bir gazete ve 
ya bir mecmua fotoğrafçılarından 
birisine hiç bir §ey belli etmiyerek si. 
zin resmimizi aldırmağı taahhüt edi
yorum. 

Hindistandan dönen büyük tüc
carlardan ( .... oğlu) Lem'inin ha. 
reketleri ve jestleri onlar için pek gü. 
zel bir mevzu olabilir . 

Lem'i gittikçe fazlalaşan bezgin 
bir tavurla başını salladı: 

- Bunların hepsi çok tatsız şey
ler ... Adeta gülünç haller ... Hiç bir 
şeye yaramiyacak ! 

- Ha.yır Lem'i beyefendi bed
bin olmayınız: Ümitsizliğe düşmek 
hiç bir :zaman doğm değildir ... 

- Eğer karım gelmek isteseydi 
şimdiye kadar gelirdi! 

- Ha vır beyefendi: arada çok 
büyük bif fark var! Zevce kendisini 
göstermek istemedi. Fakat iyice e
minim ki anne çocuğunu görmek ar. 
zusuna mukavemet edemiyecektir ... 
Bizim yapacağımtz bir şey kalıyor: 
O da bu fırsatı kendisine verebilmek. 

Genç adam biraz kani olmuş gİ· 
bi idi. Çok şüpheli: diye mırıldandı. 
Sonra ilave etti: 

- Bu meseleyi düşiineceğim ... 
Belki bir karar veririm .... Fakat şim
di değil. Bir keç...gün için dişan gide-
ceğim ... Döndüğüm vakit sizi görür 
bu mesele hakkında göriişürüz. 

(Dovanıı var) 

imparatoru 
ltalya HUktimetlnl 

dava etti 
1 

(B~ tarafı 3 'iincii.de) - Buran, dediler, bol hol ıak1T1~1ğı 
. • . hal k ' • N olur, Yapılan her §ikayttte bacaya yenı ıçın, ma le sı mtı çexıyor. e 

parçalar eklenir ve biraz uzatılır bu çeşmeyi bir tamir etseler. 

Habeş imparatoru Haile Selasiye 
ltalya hükumetin\ F ransada dava 
etmiştir. Bu davaya sebep impara· 
torun elinde bulunan 30.000.000 
franklık Cibuti - Adisababa demiryo 
luna ait hisse senedinin satılmasına 
halya hükumetinin mani olmasıdır. 
İtalya bu hisse senetlerinin hukuku
nm ise el'an kendisini m~şru hü
tor ise hisse senetlerinin bir Fransız 
kumpanyasına ait olması ve Fransa
nm ise elaan kendisini meşru hü
kiimdar tanıması itibariyle kendisi
ne ait olacağı iddasındadrr. 

'rayyare piyango
sunda kazananlar 

Tayyare piyangosu·nun son ke
şidesinin en büyük ikramiyesi olan 
kırk bin lirayı Aksarayda Lange. 
caddesinde fırıncı çırağı Kamil ile 
Cihangirde Süzan sokağında 92 nu-
me.rada oturan Şahap kazanmışlar-
dır. ' · 

Kalyoncu kolluğunda Ermis bakka
liye mağazasınaa Koço, Harbiyede 
bakkal Rıza, Yemiş vapur iskele
sinde yağcı Mehmet on beş bin lira, 
Vasi!, Aydın otelinde, Hacı Alinin 
Asmaaltında beş numarada bakkal 
kızı sabahat on ikişer bin lira kazan
mışlardır. Paşa bahçede Şişe fahri· 
kasında amele Veli, Postahane arka
sında Besler pisküvi fabrikasında a-
mele Asım ve Marke, Balatta Fran· 
ko onar bin !ita kazanmışlardır. 

Bir s·abıkalı 
arkadaşını 
yaraladı 

Kaçan carlh aranıyor 
Bu sabah saat sekizde Uzun çar. 

şı başında bir cinayet olmuş ve meŞ: 
hur sabıkalılardan Ali Osman gene 
birisini yaralamıştır. 

Ali Osman Uzunçarşı başında 
Cemalle konuşurken her neden.Je 
kızmı~ ve uzun boylu kavga etmek
tense işi tabancasiyle halle karar 
vermiştir. Bu kararla tabancasına 
asılan Ali Osmn arkdşıana iki el ateş 
etmiş ve onun kanlar içinde yere vu 
varlanması üzerine üzerinden atlıya. 
rak kaçmıştır. 

Hastahaneye kaldırılan Cemalin 
yarasının kolunda olduğu anlaşılmış 
tır. ikinci kurşun Cemale isabet et
memiştir. 

Firar eden Ali Osman §ehrin her 
tarafında zabıta tarafından s.ranmak 
tadır. 

IÇERID'E: 
• Eski Surly<ı cumhurrelst .Abid Bey blr 

ikl güne kadar ~ııhrlmize gelecektir . 
:.\ Zllbıta l2 ile 19 Y3§ arasında. bulunaıı 

birçok çocuklardan mürekkep bir hırsız 
çete.si yakalamış ve adliyeye vermiştir. Ye-

dJnci sorgu h!klmliği çocukların hepsini tev 
k1! etmiştir. 

.Y. !ş dairesi Kadıköy su ~frketinln tş k:ı. 
nunundan kaçınmak için bazt eski memurla 
rm dünden itibaren !rıkrine nihayet verdiğini 
tesb!t etmiş ve \'azlyct Nafıa ve 1ktısa.t ve
ka.letlcrlne bUdlrilml'ştir . 

lf. 2'.femnu mıntaka dahlllndekl köylere 
hiçbir ecneb1 glr<-mlyı>cektır. 

• tstlı.t~ı caddestle Divansoıu belediyenin 
ye:ıı bUtçesl Uuıdlkten gelince a&alt olarak 
yapılmağa başlanacaktır. 

ılı Emln6nU halkevl binasının BPyazrttan 1 
yaptırılmasına kat•ı olnrak karıı.r verllmi~

Ur. 

* DrUltsclde bulunan Elektrik ~i.rlteti mü~ 
dürU hu sabah :ehrlml:ı:e gelml~tir. Şirk-'t 

mUdUrll merkezden aldığı talimatla Anka.re.. 
ya ı;U~Cl"kUr. 

• Fazla yolcu aİdığı lddiaeile mahkemeye 

verilen Tıışyar vapuru süvarisi Zeki kaptan 
dlin beraat ctmı~r. 

işte o kadar! Gördü!ünüz üç Tekrar yürüdtik 'Mimar Sinantn 'ti!f" 
renk, üç tikiyet neticetıinde yapılan üç bcs!ne geçince dökmecilerle dola ıo • 
eki göstermektedir. ~imdi işi siz yazar· \ kağı artık arkamızda brrakrp eski .ı;r 
sanız, olsa, olsa buraya bir dördüncü bı Meşihatın önüne gclmiştik. Bur..oı 
parça daha eklenecektir. 'l'abii bu da harap yangın yuinde şimdi muaııJlSI 
öbür ekler gibi bir fayda vermiyec.ek bir bina yükseliyor.du. Bu; Bioloji er.S-
fakat hiç blmazsa Süleymarıiye semala.. titfüü idi. 
ntıda (HABER) in bit hatırası yük • Eski vaziyeti dcğişmiyen k2pıd111 

selmiş olacakhr !·. enstitünün bahç:!sine tirdiğimiz ~a~ 
Gencin sözleri hCJ olduğ-u kadar da sağımızda tamam~n asri tarzı mimll'·11 

acı idi. Ekli bacanın aclU'flsında gülmek ile en51:itünUn güzel binası so1da ~ 
mi, ağlamak mt iJl%1m, anlayamadım. cıı.mlan kıtrk, harap, yıkık, dökük 

Bu sıra.da )'anmızdakilerdon ba~ka ahşap bina 'görUnüy-ordu. 

bir genç şunları ıanlattı~ Bahçesinin zemini bile asfalt döşet' • 
- Bu :fabt'ikaCla çalışan amelelerin miş. beton enst:tür_ün yanında, iki ıtl-

de hali çok fecidir. İş arasında günde şap ve kö!me ev 0 kadar çirkin, o kaaar 
5-6 kere, canlan ist~in istem~sin ki- fena göze batan bir manzara t~ln1 tt· 
lo kilo yoğurt yerler. Bu onlar için pan. mişti l:i: 
zehirdir. Erimiş kurıunun kendilerini _ Nasıl bıraktılar bunları, diyl! 111f• 
zehirlemesinin önünü ancak böy1e alır· .1 • 

retirni i.ı:har etmekten kendimi alaır"" 
h~ d 
Yüzlerce insanın tahamn:ı:.ilsüz bir ha. 

ım. 

Gençler acı acı güldüler: yat geçirdikleri bu sokaktan bir an ev-
- Görünen harap b:nalar İstanbıl' vcl çıkmak istiyordum. Onun için daha 

müftülüg~ i.i.dür. Buraları yıkıp, müft:i • fazla beklemeden arkada~larimla bera • 
1 üg~ ü başka bir yere taşıy:ıca klarclı. Sol' her tersyüzü dönüp Dökmeciler soka - 11 

S ra nedense vazgeçildi. Ve burası da ~ 
ğrnrn köşesinden Mimar inan yoluna kalemun bir halde ka~:h. Şimdi bizletıll 
doğru yürüdük . 

istediği it<dur 
-Yolun sol tarafına ~iulen dökmeci ıı 

Enstitünün !.:ütün güzelliğini boza 
dükkanları bittikten sonra, cami av • 
lusu duvannın alt kısmında birçok kü • 
çük odacıklar, daha doğrusu mağaral::ı:· 
vardr. Bunların bir kaçı dı:.tkk8.n, fakat 
ekserisi ev 1 olarak kullamlc!ığını hay. 
retle gördüm. 

Bu evlerden 1 çoğunun kapısı kapalı 
idi. Tektük açık olan kapılardan birisine 
yaklaştım. Bodrumun önünde r;özlerin
den başka bütün yüzünü örtmüş, genç 
mi, ihtiyar mı? anl<ı§rlmaz bir kadrn o. 
turuyordu. Benimle garip bir şark şive 
siyle lronuştu, yan anlaşılır, yan anla
şılmaz sözleri arkasından şunları kavra 
ya bildim. 

"Kocasr hamallrk yaparmış, bu bod • 
ruma 2 lira ayltk verirlermiş. Ya~ayış 
tarzlaonm bana pek kötü görunmüş ol. 
masına rağmen hayatların.dan mrm • 
nunmuşlar.,, 

Yolu muza devam ederek bu pis so • 
kaktan kurtulmak üzereyd~k ki, yanım 
daki gençler, soldaki bir çeşmeyi gös • 
terip: 

eski binalar mutlak yıkılmalı, müftü ' 
lük b:r ba§ka yere nakledilmeli. Vahı.it 
ta yine burada müftülük için yeni ve 
asri bir bina yapılmalıdır! 

HABERcl 

Varın: SUleymanlye ~ 

Haplsbaneden çıktığı 
gtın yakelanen 

sabıkalı 
Dün sabah hapishaneden çık:t.1' 

bir sabıkalı öğleden sonra ;pilisçe 
tekrar yakalanmı§tır. 

Kamil isimli bu sabıkalı hapisha· 
neden çıkar çıkmaz doğru Beyoğlu? 
da Papasköprüde oturan topal Yanı• 
nin evine gitmiş ve Yaninin kızı A"n• 
nayı çağırmıştır. Evden bir cevap s' 
lamıyan Kamil eline geçirdiği tat' 
}arla evin camını, çerçevesini indir· 
miştir. 

Knmil yakalanmıştır. 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT: 

Boğaziçinin Karadenizden gelen eı temiz, en sıhhi havaıile r.ıeşlıur 
"Altmkum Plajı,, pazar günündeı. ···- .• v.ı açtaııtCır. 
Köprüden hareket saatleri : 7,30 • 9,30 - 11,20 · 13,30 - 14,30 

16,30 - 18,30 dur. 
Altınkumdan dönüş gaatleri : 16,40 · 17,55 - 18,3.ı; • 19,05 - 20,25 
dir. 
Albnkum plajı . Rumeli Kavağında sahil teneızüh mahalli ile 
civan mesire yerleri ve Sütlüce plajı Türkiye Cumhuriyeti vatan
cbşlanna münhasa olmak üzere bilaiatiana serbest bulunduiu 

ilin olunur. 

.f. Denizyolları idaresinin 'l&lllll.l'ladıfı va 
purlardan ilkine "Hatay .. ismi verıımeıi ta
lrarrUr etmiştir. 

* P.elediyenln satın aıacağr Yerebatan sa 
ta.yuıın 1.abında bir mğmak haline getlrilece 
ğf anl&§Llmaktadır. 

1flWl!Wi" TA~i 

ı 13 111 

c;;'o 
fror>C 

C 'C 2,26 12,14 l6,ıt 19,43 21,U 2,08 
tu rJ. > 

GEÇEN SEmıJ BUGUN llıı'I: Ol.DO T 
K:ı.ııunu l',!18.Sinln değişmeslle Bolşevikler 

mUlkiyeti resmen tanıdılar. 

~ Hamiuiye ırneJ{~p getnittı.lz dün öğledeıı 
sonra Kor!udan merasim)e ayrıl~trr. HB" 
midlyo Yı.ıgoelav llmanlarmı ziyaret ıedece1' 
tir. 
~ Anııwutklly sahillerinde evelkl gUn bil 

ıuııan c-e~ıt s:ı rqlarm.l1a Anam 1.ıımindl 
bhine &it olduğu anlaştlmıştır. Tahkik•~. 
benilz lknıal edllmemieUr • 

DIŞARIDA: 
~ Yeni Lôkanı<ı :rtdsakınm istinat ı~ct:l 

esas~ar hakkında Fra.naa. lngiitereye Hr not• 
vermlotir. 

"' 'Belçika ba,veklll bu ayın 28 Unde vıı.-
§lngtonda bulunacak ve nuzveitle görUit"' 
cektlr. 
~ l<'ransız maliye encUmenl iFransıtda. ınsil 

va.ziyeUn fena olmadtft kanaatindedir. 
• Fransrn gazeteleri Almlı.n hariciye na:ııJ 

nnm eon fK'yahatloo'!n sonra Fraıaaıım 13et 
gra.d \'e BOkre~u rnağlflblyete u.ğradıııııt 
yazmaktadırlar. 

• Sovyetler §imal kutbu U.urlnden Ruf 
ya. - Amerika lıava hattını kılracaklatdrr" 

• 32,3000 ton'uk blr A.ııımka12 zırht•.51 
SanfrAnll.skoda karaya otunn11Ştur. 
~ Amcıikada yeniden 15000 amele gre'f 

yapmı~t·r. 

• Almanyada bir askert tayyare fena bav• 
vuiyetınden dU~mU11 ve altı kişi ölmtlftür. 

1 
h ... 
su 
bu 
~b 
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ürk 

h ?\e galan çocuk. .. Ne kibar delikan. 1 

8 
••• Bana bir kürk hediye etti. Doğru-

b
\l centilmen mi centilmen ... Hem de, 
\l • 

Jesti nasıl bir tavırla yaptı. Parası 
CCbind k "b' en çı mıyormuş gı ı. .. 
~Ütün bir kış onun yadiginnı giy. 
t· •· Fakat sonra, azıcık moda değiş. 

1 
ı. kollarında ve yakasında değişik. 
~ler yapmak Jazımgeliyordu, Ah, Sa
~ld! Şayet hala sc.1inle dost olsaydık, 
bette bunu bana sen yaptlrırdın. Ya 

ltt ne ettim de seninle darıldım? 
lster istemez, kilrkçüye yalnız git. 

:eın !azım.geldi. l<'akat hangisine gi. 
ecekum? En iyisi mantonun alındığı 
tlıağaza değil mi?. Çünkü nasıl olsa 
01llar yapmışlar. 
lılantoyu sardım. sarmaladım. Doğ-

lı.ı., ''Şe~ma,, dükkanına. .. 
- Bonjur madam! 
- Bonjur madam! 
- Bir emriniz mi var? 
- Kürküm tamir olacak ... 
- Oristi? ... 
Oturdum. 

. ~traf ımda pervane gibi dönüyorlar. 
\11. 

.. Paket açıldı. Hele kürkün cinsi gö. 
~nünce iltüat büsbütün arttı. Ah, 

U kürklere rağbet.. Nasrettin hoca 
ı:trııanındanbcrl d~vam ediyor. 

Birdenbire, içime merak oldu: 
Acaba. benim Sar:it buna kaç para 

"etmiş? ... 
Tandığım §Uh meşreb bir kadın 

d.erdi ki: "Bir kadınm kı~'Illeti ona ve. 
~en hediyenin yükı:ekliği ile ölçülür!,. 
. n <le sanki değerimi öğrenmek iste-

dıın. 

l<ürkçüler malı muayene edip: 
- Bir.den alınmış .... diyorlardr. 
- Evet, ... Sizden .. 

Malfıın ya: bunlar, piyasa gibi iner, çı 
kar ... 

Defterde numarasiyle aradılar: 
işte o zaman 'buyurun 'kürküm,, 

vaziyeti değişti. • 
Müessesenin müJürü, elini beli üze. 

rine koyarak .kıu'§!ma dikildi: 
- Bunun parasını soruyorsunuz ha? 

- Öyle ya ... 
- Bizimle alay etmeye geldiniz ga. 

liba ? .. 
- Ne münasebet?! 
- Bu kürk bcda\·aya alınmış ... 

- ? ... 
_ Sacid bey sizin neniz? .. Kocanız 

mı? 

- Hayır ... Şey ... 
- Anla.,ıhyor, anlaşılıyor •.. Agav-

ni! Kaldır o kürkü oradan .. Bari mü •. 
nasib bir mü~eri bulup müstameldir 1 
diye salarız. .. Böv:elikle bedelinin bir 
kısmını olsun çıkarırız. Sacit beyi ne 1 
zanıandanberi arayıp duruyorduk. 
Kendini de kefilim de bulamamıştım. 

' -lyi olacak hastanın doktor ayagma 
gidermiş. Kaybolmıyacak mal da işte, 
böyle, vurulmu§ hayvan şckli~de -~ile 
olsa, kendiliğinden tıpış tıpış dilkkana 
gelir. Ne kadar olsa helU maldı. 

- Şımdi ne olarak? • diye kekele
dim. 

- Daha soruvorsı1nuz. .. 
- Bizim kü;k gitti mi? .. • 
- Niçin siı.in olsun. Parası verilme. 

mişti ki... Bizim.. kürkil bUtün bir 
mevs·m giydiğinizi yanınıza kar sayın. 

Birkaç mllştcri vardı. Onlar da işle. 
rini bırakr.l'flar, bana bakıyorlardı. 
Artık fazla hif söy!cmiyerek, süklüm 
pükülm mağazadan dışarı fırladım ... 
Şu Sacidin kendine de Iamt ettim, kür 
kilne de, centilmenl:ğine de, galanlığı. 
na öa ... .... ~aerinde ne gibi değişiklikler yap. 

d lazmıg,,.ldiğinl anlatıyordum. Bir
erıbirc sordum: (Bu, şchrimir.de hakikaten olmuş 
'Kuzum, bu kaça alınını§ vaktile? bir hikayedir. Yalnız isimler değişti. 
'-Bakalım efendim. Şurada numa. rilmi§tİr.) 

~ya.zıh. Defterde k_·a_y_a_ı_v_·a_r_d.ı_r_ .. _. ----------1/cıticc ~iiTC1J1Ja 

Kutbun servetleri 
Ayda iki gram radyom çıkarıhyor 

Sovyetler şimal kutbu mıntakası • 
21.tn giılemckte olduğu hesapsız zen • 
tİnlikleri işletmek için hararetli bir 

f~liyete girişmiş bulunmaktadır. Bir 

taraftan da Kanadalılar bu maksat için 
durınadan çalışıyorlar. 

kutup mıntakalannda dütünülemi • 
}'tcek kadar zengin maden kaynaklan • 

?!ın bulunması, büyük hırslar uyandır • 
lbaktadır. 

Kanadanrn kutup mıntıkası etekle 
tindeki yerlerde §İmdi her ay iki gram 
radyom istihsal edilmekf edir. 

İçinde bulunduğumuz sene zarfında 
bu istihsalatın iki misline çıkarılacağı 
\inıit olunmaktadır. 

bünyarun en zengin ve belki de en 
~~~~~~-~~~ 

Almanca dersleri 
liABER'in lisan derslernii ter-~~ 

tden heyetten bir muallim hususi at. 

lnanca ersleri vermektedir. Bilha~sa 
lltnıaı imtihanlarına pek kısa zam"-n. 
da Yeti§tirir. Şerait ehvendir. HalJ!'T 

ele "Almanca hocası" rilmuıuna mek· 

iyi bir parçası olan bu kutup rnıntakasr 
eteğindeki topraklar son yedi sene için. 
de istikbal için tükenme:ı: vaatlerde bu 
lunan bir maden sahasına çevrilmiştir. 

İçinde radyom zerreleri ihtiva ettiği 
için çok kıymetli zifle gümüş her g-:in 
tayyarelerle cenuba gön.derilmektcdır. 

Büyük Ayı gölü mıntakaıının madeh 
ocaklarını işleten makineler için mah • 

rukat dünyanın en ~imalindeki Nor • 
man gazkuyularından temin edilmek 

tedir. 

Yapılan sondajlar Makenzi dağlaın 
da zengin altın damarlariylcı kaya tu. 

zu, alçı taşı, madeni yağlar ve kurıunla 
çinko izlerni meydana çıkarmıştır. 

Yalnız maden değil hayvan bakımın
dan da Kana.danın kutup mıntakası çok 

zengindir. 
Bu sene Kanadanın yalnnız şarki kutup 
mıntaka1tndan 23.000 beyaz tilki derisi 
ile çok kıymetli olan kutup ay111, kun • 
duz, şimal gelinciği ve renkli tilki de •. 
rileri ihraç cdiltı1İ~tir · 

Kanada hükumeti §İmal kutbuna 

doğru olan akına büyük alaka gösttr • 

mektedir. tupıa müracaat. 
..______:::__~~~~~~~__.::.---~----......... ------"""--'-_............--
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ltalyada Fransız - Avusturya 
ordusu çarpışmağa başlada!at· 
Napolgonun ordusu dağılıgoı da, mağlup 
olmuştu. 1 am bu esnada Deze gt>llşl; ue 

sekiz saatte vet ilen yeı leı i bir Naalle 
geı i aldı /ah at •.• 

Fransız artlulan Alp dağlarının\ 1 Bütün bu muvaffakiyetl ri temin 
cümudiyclcri arasından ftansanın eden Dete harp ederken yaralannı.s 
gü~el 'Ovalanna inince herkes hayret \'e ülmü§tU. Bona):xırt bu acı haber· 
te kaldı. Ahali, Fransız ordusunu den eon derece müteessir oldu 'e · 
büyük bir coşkunlukla karşılıyordu. - Alı .. Muharebeden sonra De· 
Bonabatt mevkiinin ve nüfuzunun zeyi kucaklıyabilseydim. Ru ıı.ün ım 
kat kat arttığım görerek gunuunu kadar güzel olacaktı .. dedi. 
mümkün olduğu kadar a~ametle iz· ıl\hrengo muharebe~i. ı~te l1tı 
har ediyordu. sureti~ kazanılmıştı. Ayın on besin-

ihtilal tarihi, bu sefer için ''Bo- de iki taraf nrasında Alı?ksandr nı"u·,. 
nnbart bir kum:ırbaz gibi Fıransanın hedesi imzalanarak muhasamat beş 
saadet veya felaketini bir muharebe- ny mi.iddetle tatil edileli ve Avustu • 
nin neticesine bırakıyordu.,, diyôr. ya oduııu Minçiyoya kadar hütü·1 

Fransız ordusu muhtelif cep· ltalyayı tahliye etti. 
b • ,,. lf. 

helere dağılıyor ve Avusturya aş· 
kumandanı Melanın etrafı sarılıyor· l:f arbin yegane galibi Deze içi·1 
du. FakM Bonapartın emrinde )~ bir hansız tarihçisi şoyle divoı: 
bih kişilik bir kuvvet vardı. Halbukı "O'F ransız ordusunun can; idi, 
general Mela muhtelif cephelerden korkusuz ve lekesiz bir fedakar mu· 
50.000 kişilik kuvvet toplamağa mu hnripti.,, 

Deze bir glin sari hastalığa tu-
vaffak olmuştu. tulmuş bir askerin Mayans lıestalrn· 

Avusturva generali Ot 20.000 . k b 1 '"1'1 il 
J 11 . er nesıne a u eoı meaiğini ğÖrmii§ '~ 

kişilik bir kuvvetle Strade a geçı ın askeri dethal kendi evine kaldırttı· 
den geçmek üzere ~ücu.m etti. Fakat rak tedavisini yaptırmıştır. 
Fran•ız piştarları şıdet\ı ateşle mu- D .. l d . 

~ l eze şoy e ermış: 

kabele ettiler. Bu esnada genera A k 1 . b d M - s er ~rım eni sev ikçe 
Lan, 8.000 kişilik bir kuvvetle 1 on düşmanı mağltıp ederim ... 
tebclloda harbe tutuşarak Avustur- Generalin na~i Sttat.burg'tla gö· 
yalıları umulmadık bir mağlubiyete mültniİ§tÜ. 1870 yılına kadar mezarı 
duçar etti. başında mütekait bir nııker nobet 

1800 yılı 13 hazittm günü, 136 bekledi. 
5ene evvel bugün1 Mıuengo mm· 
takasında kati ve tidetli harbe ba§· 
landı. 

Avusturyalılar, gördükleri mu· 
kavnmeli kökünden kırmak, kati ZA 

ferini elde etmek için hazırlanmış· 
!ardı. General Lan, general Viktor 
.,,.e bizzat Bonapınt iistüste üç defa 
rical ettiler. Napolyon hiddetleniyor, 
bağmyotclu. Fakat yapılacak bir şey 
yoktu. Avusturya bnş kumandanı 
Mela, bu muvafakıyetleri kati za
ferle neticeleneceğini değil kati birer 
zafer olduğunu kabul ediyordu. Her 
tarafa zaf ernameler bile gönderme· 
ğe ba~lamı§tı. 

Bonapartın bütiin limitleri kırıl
mı§tı. Muvaffak olmak için, mağ· 
lüp olmAmak için ancak bir mucize 
beklentbilirdi. 

işte bu mucize vuku buldu. Mu· 
harcbenin en şiddetli anı idi. Avus· 
turynlıler ilerliyor ve miitemadiyen 
muvaffak oluyorlardı. Maneviyntı 
bozulan Fransız ordusu ~imdi yalnıt. 
kurtulabilmek yollarını arıyordu. 
Tam bu esnnda Mı~ırdan dönmüş o
lan general Deze top sesleri duyunca 
vakit geçirmeden ba§ktımnnd1tnın 
yardımına koştu. . 

Bunapart Dezcyi görünce ~e· 
vincinden ne yapacağını şaşırdı ve: 

- Birinci muharebeyi kaybet· 
tik. Fakat ikincisini kazanmağa daha 
vaktimiz var ... dedi. 

Harp meydanı Avusturyalılar 
tarafından tamamiyle z.aptedilmişti. 
Dczettin kuvvetleri hücuma geçtik
ten sonra sekiz saat dinmeden de-
vam eden muharebe ile elden çıkarı

l lan yerler tarnamiyle geri alınmıştı. 
----------------~----~-=-~ 
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Ilu kız Almanyanın bUtÜh a"kert 
kudretinin esrarını bilmektedir. 

Almanya harbiye naıırı Von Blom • 
bcrg'in en küçük kızı Doroti Vön Blom 
bcrg. mektepten çıkar çıkmaz, dosdoğ • 
ru Avrupa ,siyaset aleminin kucağına a. 
tılmıştır. iJhakika genç kız babasiylc 
birlikte İtalyaya giderek Mosolininin 
misafiri olmuştur. 

Dul kalan mareşallh bu kız, daimi re· 
fikidir. Doroti m:.ikcmtne1 bir yüzücü, 
tenisçi ve süvaridir. 
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Samsun l 3 (Hususi} - Ata· 
türkü hamil bulunan İzmir vapuru 
bu sabah Samsun açığından geçti. 

Ar.kara 13 (Hususi} - Ata· 
türkün doğruca lstanbula gitmekte 
olduğu ve bu ak§am lstanbulda bu· 
lunacağı anla§ılıyor. 

Öğrendiğimize göre Trabzon· 
dan dönmekte olan Büyük Önder 
:Atatürk Samsundan sonra Karade· 
niz limanlanndan herhangi birine 
çıkmazlarsa bu ak§am saat 19 da 
şehrimize §eref vereceklerdir. 

Ulu Şefin bu akşam Ankaraya 
liareketleri de muhtemeldir. 

Ankaradan gelen bir habe· 
re göre Büyük Önder Atatürk 
Kamutayın yarınki toplantısında bu 
lunacaklardır. Malum olduğu üzere 
bu celsede Hatay için yapılan anlaş· 
malar görüşülecek ve Başbak'an Is· 
met İnönü bir nutuk söyliyecektir. 

Hatay anlB§malan müzakere e· 
dilirken meclisin coşkun tezahürata 
sahne olması tabii bulunmaktadır. 
1şte bu mühim celsede Hatay zaferi· 
ni yaratan Büyük Önderin, hazır . 
T:mlunmak üzere Ankarnya gittiği an 
)aşılmaktadır. 

Reisicumhurun seyahat 
intibaları 

'Ankara, 1 2 (A.A. )' - Büyük 
Millet Meclisinin bugü,;kü toplantı· 
smda Atatürkün son seyanati inti· 
balarına dair Başvekil ismet İnönü· 
ne gönderdiği aşağıdaki telgraf 
okunmuştur: 
BAŞVEKiL iSMET lNONONE 

Üçüncü umumi müfettiş ifıilisin 
Uzerin vuku Öulmuı olan 'daveti ·u. 
zerine Şarl{ vilayetlerini gönneK 
üzere haziranın sekizinci salı günü 
lst:mbuldan T rabzona hareket et • 
tim. Trabzon - Erzurum yolu 
üzerinde bu yolu daha mükemmel 
bir hale ifrağ maksadile başlamış 
olan yer yer inşaatın henüz ikmal 
edilmemiş olduğunu gören ve bu 
mani sebebile bütün müfettişlik 
mmtakasmda seyahatimin müşküla· 
tını takdir eden umumi müfettiş 
T ı:ıhsin Uzer, benim bu seyahatim· 
de yolumun üstünde bulunmıyan 
yerlerin askeri, mülki mahalli Par· 
ti ve kültür mümessillerini dolgun 
heyetler halinde Trabzona toplaya 
bilmek zeka ve inceliğini göstermiş 
bulundu. Perşembe günü Polatha· 
ne karşısında o civarın enerjik ve 
temiz halkı tarafından bir filotilla 
ile karşılaştık, selamlaştık'. Onu 
müteakip Trabzondan karşımıza çı· 
Kan bir filotilla, başta umumi mü· 
fettiş Tahsin Uzer ve ordu umumi 
müfettişi kıymetli Kaznn Orbay ve 
lier ikisinin arkadaşları bulunduğu 
lialde beni karşıladı ve birleştik'. 
iT rabzona gelişim, bundan evvelki 
iki gelişime nisbetle müstesna bir 
tertib ve intizam gösteriyordu. Rıh· 
tunda evvela bütün umumi mü • 
,Ietti~lik içindeki yukarda işaret et· 
tiğim bütün valiler ve yakın vila • 
yetlerin kaymakamları ve her vila· ' 
.yet merkezinin belediye reisleri ve 
halle mümessilleri ile karşılaştım. 
Bütün bunlar Şark vilayetleri hal . 
Knmzm gönülden gelen selam, sev· 
gi ve saygılarım bana sunarken ne 
kad"r mütehassis olduğumu ifade 
için kelime bulamadığımdan bunu 
~fAde etmeksizin geçiyorum. Ondan 
eonrfo kllhraman ordumuzun vatan 
•• ıı t' h . h • c mı •• ~ ın er emrıne er an ama· 
o~ gnyet çevik, cesur ve iyi bakım· 
f? l>ir kuvveti tarafından selamlan· 
drm. Bundan duyduğum zevki ay· 
rıc1ı knydetmeliyim. Askerimizin 
old_ukça uzun cephesi önünden geç· 
tik ten sonra ancak büyük kuman· 
danm iltizamı üzerine otomobilime 
binebildim. Ondan sonra Trabzon, 
yalnız benim geçtiğim yol üzerinde 
değil, o yola kavuşan bütün yollar 
görünebildikleri uzunluklarmca halk 
tarafından kadın erkek dolu bir 
ınanzara ve heyecan ve alkı§ tufa. 
nı halinde görülmekte idi. Bu ka
dar saygı ve sevgi ve bağlılık if a~e 
eden milli heyecan karşısm8a hır 
naçiz kalbin durmaması yine o ı;tilli 
heyecanın yerdiği kuvvet saY.esınde 

ancak mümkün olabilmiştir. Trab
zon hususi idaresinin bana kıymetli 
bir hediyesi olan köşküme geldim. 
Orada da beni yalnız bırakmadılar. 
Her türlü yüksek misafirperverlik 
timsali ile karşılaştım. Çok rahat 
ve huzur içinde geceyi geçirdim. Bu· 
günkü cuma günü umumi müfettiş 
Tahsin Uzerin tertib ettiği muvafık 
programı takib ettim. Vilayet ma· 
kamını, Cumhuriyet Halk Partisi 
merkezini, umumi müfettişlik ma· 
kamını, Halkevini, belediyeyi, ku· 
mandanlık makamını, askeri ga;r· 
nizonu ziyaret ettim. Bu makam • 
lann her birinde karşılaştığım he· 
yetler bana, sana, Cumhuriyet hü
kumetine ve bütün Türk milletine 
ister istemez gurur ve azamet, kuv· 
vet ve heyecan verecek yüksek kıy· 
mette ve fazilette idiler. Belediye 
dairesinde, kendi muhabbetkar ar· 
zularile halk içine girmiş olan dev· 
!etler konsolosları da bulunuyordu. 
Onları da görmekle ayrıca memnun 
olduğumu zikretmeliyim. Beni tek· 
rar bir daha heyecana düşüren §ey 
kumandanlık dairesinden aynlrrken 
halkın heyecan ve tezahürünün o· 
radan sonra gitti~im yere kadar de· 
vam edi~idir. Son ziyaretgahım 
Trabzonun askeri garnizonu oldu. 
Garnizonda kıymetli kumandanlar 
tarafından bana takdim edilen T rab
zon askeri kuvvetlerimizle açık a· 
landa karşı karşıya bulunduğumuz 
dakikada duyduğum zevki tarif ede· 
mem. O kadar ki derhal askerlik 
duygularım uyandı ve onlara bulun
dukları dar alanda benim ve benim· 
le beraoer bulunan zatların memnu· 
niyetlerini mucib olacak göste • 
ren ufacık bir tatbikat yapmaktan 
kendimi alamadım. Orada gördük
lerimden çok memnun oldum. Ku. 
mandanlan tebrik ettim. İstanbul-
daki görüşümü de bildirmiştim. Q. 
nun gibi, Şarkın bu önemli ve ge· 
niş bölgesinde yüksek kumandayı 
elinde tutan kıymetli Orgeneral Ka
zım Orbaydan ve kendisi ile bera· 
her burada bulunan Korgeneral Mu
zaffer Ergüderden ve kendisine fi. 
len tatbikat yaptırmış olduğum '.Al
bay Nuri Berközden ve bütün Şark 
ordusu komutan, subay ve eratm· 
dan çok memnun kaldığımı Mare· 
şala bildirmenizi ve Mareşahn da 
kendilerini tebrik ve takdir etmele
rini arzu ettiğimi bildiririm. 

Şimdi bu dakikada Trabzon Ata
türk köşkünde bulunurken bütün 
Şark vilayetleri Türk mümessiller 
heyetleriyle beraber geçirmekte ol· 
duğumuz samimi hayatın devlet, 
hükumet ve millet iştirakinin en 
yüksek enmuzecini görmekte oldu
ğumu söylersem buna ne kadar se
vineceğinizi ve benim bu derin se
vincimi bütün memleket ve millete 
senin ağzından ne kadar iyi söy
lenebileceğini takdir ederek gözle
rinden muhabbetle öperim. 

Başvekilin nutku 
:Ankara, 12 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü toplantı· 
sında Reisicumhur Atatürkün seya· 
hatleri intibalarına dair Başvekil İs· 
met lnönüne göndermiş oldukları 
telgraf sürekli alkışlar arasında o· 
kunmuş ve bunu müteakip alkışlar 
arasında kürsüye gelen Başvekil ls· 
met İnönü §U beyanatta bulunmuş· 
tur: 

Atatürkün okuduğumuz telgra· 
fı hepimizi sevindirecek ve müftehir 
edecek iyi havadisle doludur. Ata· 
türkün her seyahati memleket için 
hayır ve fayda kaynağıdır. Hükumet 
için istifadelerle doludur. AtatÜr· 
kün etrafında Trabzon muhitinde 
toplanan bütün şark vilayetleri hal· 
kımızın gösterdiği muhabbet, bera· 
her çalışma ve azmukudret rnenbaı 
T rabzondan bütün memlekete hu· 
zurunuzcla "aksebniş bulunuyor .. A
tatürkün seyahat buyurdukları yer
de hizmetinden memnun oldukları 
amir ve memurlarımıza ve bilhassa 
kumanda heyetimiz ve subaylanmı· 
za gösterdiği muhabbet ve takdiri 
ferah ve iftiharla telakki ettiğimizi 

l/acakttedmifL : ............. ,_, ~ --__ ____.,, 
Tekzip hastalığı 

(Ba.1 tarafı :ı incide) 
biyeleriyle kızılordu namına temasta 
bulunuyordu. Moskova tekzıb etme. 
seydi, tabii Tuhaçevski de memleketi. 
ne döneceğine, ba§mm çaresine bakıp 
kaçıvedrdi. 

Fakat ister masum olsun, :ster müc
rim, bu mareşal büyük bir c.ür'et gös. 
terip memleketine dönünce işin şekli 
değişti. Evvelce onun Lon1raya, tnç 
giyme merasimine Sovyet murahhası 
olarak gönderileceğinden bahseden ga~ 
zetcler, dillerini değiştirdiler Bir ı;ün 
Tass ajansı kısa bir tebliği~ Mareşa. 
lın umumi erkanıharbiye rdsliğinden 
atıldığını haber verdi. Birkaç gün 
sonra da. cenub ordusuna lrnmanclan 

tayln edildiği haberi geldi. 
Bütün bunlar bir hastalığın seyrin

deki hümma derecesini göze vuruyor. 
du. Yukarda da söylemiştik ya ... Eli. 
miz dünyanın daima nabzındadır. Bü
yük dostumuz Sovyet Rusyo.nın nab. 
zındaki "ali mahkeme" derecesi art. 
tıkça verdiğimiz ilk haberdeki ısrarı. 
mızın derecesi de arttı. Buna diğer rli· 
f eka susmakla ve Ulus b!zi tcnkid 
eden bir yazıyla mukabele etti. 

!tira.f etmeliyiz ki, Ulus r('fikimiz, 
hadiseyi ilk anda bütiln vur.uhilc ak. 
settiremcmiş olmasına ve t· .zim yan. 
lış adım attığımıza kanaat getirmesi· 
ne rağmen neeriyatımıza )rnrı;ı koyan 
kısa bir yazısını, gazetecilik fdPmimiz. 
de büyük bir temkinin mü!:leşşiri ad. 
dedilecek derecede nazik bir dil kul. 
lnnmıştı. 

Bugün hadiseler bize hak vermi~ ve 
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Ihtikôr aeğil~ 
memlekete hiyanet! 

Petrolün gerek hakiki manada ve gerekse 
manevi ve "mali,, manada ne bU:,1lk bir 
kuvvet olduğunu herkes bilir. Petroliln dUn· 

yayı pannakları Uzerinde oynatabilecek bir 
iktldardıı. lıulundugu malOmdur. şu bed-

baht dünya onun elinde ne acınacak bir o
yuncak olduğunu çoktan anlamıştır. 

.Memleketimiz buı;ün, bu kuvvetten mah· 
rum. Bunu kendi topraklarımızde.n fı§krrdı• 
ğmr, istihsale b~landığnır görece~mlz gt.ln! 
kadar onun esiri olmak vazlyetllnde kalaca 
ğu:. Bunda. ~üpho yok. 

Memleketimizde. nckadar motörıu vamta 
varsa hepsi gtlcUnU gösterebilmek, adaleler!. 
nl işletebilmek içln petrole, benzine ihUyac;: 
gösteriyor. 

Türkiye l\'flnd~ nckadar benzin, nekadar 
petrol harcıyor': Bu suale bugün kat'l bir 
cevap veremlyecck vaziyette bulunuyoruz. 
Ne acı fey. Bununla beraber, bu iki cins 

maylln harcanma mlktarmr mlllt servetin 
ne mUhim bir kısmı ile tediye etmekte olrlu 
tumuzu anlamak için çok kitap, defter ka· 
rıştırmağa tuzum yoktur. 

.MemlekeUmizde tonlarla ııarfedilen ve 
gazetemizin. "haşmeUO!,, etikctııe Uzerindo 
lhtlkAr yapıldığ'mı haykırdığı bu mayiln 
memleketimizde satqımı elinde bulunduran• 

lar bo§ ve tıclz dünyada istedikleri g:ibi OY
nattrklan atıarmdan birini de Tllrklye top 
raklarında oynatmaya yeltendiler. "Fırsat bu 
fırsat!,, deyip, bir tahtakunıııunun yabancı 
mrtıardan topladığı kanlarla fl§irdiği gö\'dc 

l!ine bcn:ı:lyen keselerini biraz da Tilrk çift 
ç!ıılnin, T1lrk denizcisinin Türk aoförUnün 
kanlyle doldurmağa koştular. 

DUnyada cenneti, arrette cehennemi olan 
dört tılrket hqmetıQ benzinin çevresinden 
toplandılar: 

"- HUkQmet dt"d!lr.r! Büyük bir fedakArlı 
fa katlanıyor. Biltı;es!nln mUhlm bir kısmmı 
doldıırıuı gelirini yarı yarıya indiriyor. B'.1 
nu, ııöylendl~I gibi, memleket iktlsadıyatmm 
elli adım, )11z adım daha llerleme!rlnl, her 
ııahada görlllecek ucuzluğun yüzleri güidUr 
meslnl temin için yapıyor. lyi ama, hqme~ 
lQ benzini elinde tutan bizler, kanun tatbik 
sahaııına girinceye kadar geçen şu Jcı.sa za• 
mıuı içinde bir voli vuramaz mıyız? Elbette .• 
Buna §Uphe mi var! Gerçi kanunun tatbik 
edileceği zamana karlar elimizdeki ~UmrUğU 
\"eritmlg benzinleri satabiliriz. Bundan hiç 
bir zarar g8recek değiliz. Fakat Htamıyacak 

mış gibi davranarak aramızda anlll§ırsak ti 
yattan kolayca ytikseltebillriz. "- Niçin 
ytiksel ttlnlz?,. diye bir sual .soracaklara da 
§Öylece cevap veririz: "- Benzin üzcrlndl'n 
gümmrük resmi az alınmaya haşlayıp da, 
kanunla ucuz benzin satmaya icbar l'dlldiCi 
mlz \•akit, elimizde bulunması MELHUZ! 
gtlmrUğü ytıksek ver:ilmiıı stok mallanmı.z. 
dan zarar görmlyellm diye çıkardık~,, 

Kuş beynine yaraşan bu mantık netıcesln 
de dört §lrkcttcn biri: 

- .Muva!'ık! 

öteki: 
- .Ali.! 
Diğeri: 

-MUkemmell 
Öbürü de : 
-Diyecl'k yol\, 
Cevabını ''erdiler ve Kartel ıcuruldu. 
İşin ııaka götUrUr tara!ı yoktu. Benzin 

ve petrol kanunu tatbik edmnceye kadar 
geçecek zaman içinde §l§e başına lllve edilen 

~er kuru§ gibi ehemmlyet.sit görünen ku• 
ru§çuklar bu kumpanyaların kıuıaamda de. 
met demet binliklere, yüz binllklere inkıIAp 
edecek, at oynamış, parsa toplannuıı olaca!< 
tı. 

Bu vaziyet karısııımda, bir memleket gaze 
tesının elinden gelen, hakikati olduğu gibi 
anlatmak ve lhtlkAra meydan bırakılmaması 
nı, şiddf'tlo takibe geı;llmesinl istemek olabi• 
lirdi. Bi;ı; dl! bunu yaptık. 

Neşriyatımız ihtlkArla uğr~an nıaknznlar 
da ehemmiyetle kar~11landı· F'a&llyete geçlldl. 
Ne§rfyatımızın do~uluğıı ve ortada hiçbir 
aebep yokken benzin ve petrol flyatıanna 
zam yapılarak lhtlkAra ııapıldı~ı ııablt oldu. 

Rapor hazırlandı, valinin tetkikine verildi .. 
Şimdi de ı, fhUkAr komlayo.::ıunuzı teşckkU. 
ltlne va verılccek karara kaldı. Bu gerçi bir 
bakımdan •(Uç ne.lla blr at) hika.yes1n1 habr 
latan bir neticedir. 

' Daba olanı olmu§U yok. Nitekim benzin 
hA.IA alabildiğine pahalı olarak &atılıyor. 
Bu kumpanynlann aUarmı oynat.ınaya baş• 
ladıkları günlerde hiç zamdan bahlıetmiye
rek Meclisten çıkacak kanun lAyihasmm 
lemin cdecıığl ucuz benzin haberile mest 0111. 
rak burunlarının uçlarını ı;örmeyen gazete
lerden biri bugtln kendisine mahsus bir edıı 
ile lhUkAr komlııyonunun benzin lhtlkA.rına 
sapanları cczalandıramıyacağmı haber ver. 
mektedlr. • 

Sovyet Rusya da. üç ay ev\·eı sezdiği
miz hadisenin neticesini r.asntl bir teb. 
liğıe bildirmiş bulunuyor. 

Bu h'l bizim iddia edildiği l<adar ga. 
rib bir neşriyat sistemi takip etmedi· 
ğimizi açıkça. göstermektedir. 

Acaba biz rüfekarun izı gclişigü. 

zel tenkid etmekle garib lı:ıll~re düş. 
tüklcrini söyliyelim mi? Zira söyliye. 
bilecek bir vaziyette bulunuvoı uz. 
Haydi bu seferlik de vazge!(Pliın de 
hata. etmiıılerdir diyelim. !n.san hali bu. 

Nlı;in? r 
Acaba bir bulut mu yarat.ıımak ı.st~ 

acaba ( hakkı \•ardı da yokdu da) ııı ~J 
kll§aslle ortalık karıştırılarak muhteıtltlt• 
biran evvel tecziyesine jmkdn ha.tırl~ 
ması gibi kötU bir niyet JVI Mkim ! BiZ ıtı 
diliyle çıkan bir gazetenin böyle k6tll ı;.t. 
niyeU olacağını ummuyoruz. o gaıet.I ııJ 
Tilrkiycde çıktığına göre ve ne§rfyatııl \'t 
bu garnbcte rağmen gene Trüktür. Tlltl> 
tandaıınm, TUrk sanayllnin, Ttlrk §O!örllll 
kan:nı emmeye çalışanları nasıl teşci etıı: ~ 
kalkı§abillr? Ve nasıl bu fcln.ketll uıtıltt= 
devam ettirecek bir neşriyat sistemi ku'.
billr? lsterlcrse ne~redilen fikirler ~ı:a; , . 
na alt olsun ve hatta. kanunlarımız b8Z1 
alkllklerl yüzünden bu lhUkAn çerçe,·t 
ne atamamı§ bulunsun bir Türk gaze~ 
vazifesi hataya \'e ihUkrıra yol gösttrııl ı! 
değil. Hatanın ve ihUkArm nasıl önlenect' 
ni gfü:termektlr. 

Biz isterdik k1 böyle bir ihUkAr kar§ısıı:' 
da §ahlanıl!!ın ve Haber bu mücadetef.' 
geride bırakılsın. 

Benzin işi ısimdJ ihtlkl.r komisyonu 8'. 
ııma girdi. Bugüne kadar çenelerini tık'° 
olanlar eğer bu safhadan ileriye geçili 
mtlmkün olamıyacağI kanaatinde iseler 1 • mayı tercih etmelidirler. Biz bu mUcadc _ _... 
bize el verecek arkadqlardan mUstağnl P, 
mak istemeyiz. Yalnız bize ked \'Urtnaltı r. 
zak vurmak lstlyecck olanlara da: 

- Arkadaş linümdcn çekli!., 
Demeğe lüzum görürllz. 

Vaziyet 
Belediye İktl!at mUdUrünün verdiği r&~ 

ru vali, bazı eksiklikler glirerek tamam!~ 
mak Uzere tekrar İktisat mUdürüne iade 
mlıştır. 

Yaptıtımız tetkikler netıcemnde antaııı' 
ki me,·cut tcşki!Atımrz il,1tlkAra karısı oto ... 
Ukman harekete gec;lp kısa bir zamanda) 
nm baışnıı ezmek lmkAnmdan ve kU'"°e 
den mahrumdur. 

Zira lhtlkll.rm ezllmesl için evvel~ tes~ 
JA.zımgellyor. TesblU fçln iso bir taraftl" 
be1edJye lktis:ıt vubeslnln ı.-e diğer tarııJV' 
da Ticaret odasrnm mU§tercken: 

''E\·et efendim. lşbu mevzu Uzerinde lJI 
kAr vardır., demeleri icap ediyor. 

Bunun nederece zor olduğunu ve bu ~ 
Jukta.'l bir f'el!'ıket doğduğunu içinde buııı" 
duğumuz dehşetli ben::ln lhUkAn nı;:tl!c' 
gliııtermcktedlr. 

İktisat muharrlrimlz diyor J · ı: t 

"- Evvelce ihtlkdr meselesi ile Tlc~ i 
mUdürlUğU U#Tll§ırdı. Kıuıunda şliyle bir rııJ 
de \•ardı:'"l'icaret müdUrü blr mata Uzeritl 
fhtlktlr alAiml BC'Zdl mi resen \'<!ya berhatl 
blr vatandaşm 15lkAycU Uzcrine blr zat! 
tut.ar ve meselo derhal mtlddelumumlnln li~ 
ne giderdi. Nitekim kahve ihtikar? oldu.ti 
zaman o , ·al<ltki ticaret müdürü ı.ru~ 
Naim §C'hrln bUtun kahvecllerinl biranı!' 
dola§mı§ zabıtlar tutmuş ve kahveciler ı:ıı 
dclumumlllğe ııcvkcdilerek muhakeme neti 

sinde birçoğu muhtelif cezalara çarpılmr:'-' 
dr. Şimdi kanunda bu madde mevcuttur; P 
kat Ticaret mUdUrlUğü yoktur. Ticaret ır/I 
dUrlUğü lAğvedilmlşUr. Fakat 11al0Jıl)°'d 
kimseye devredilmeml§tlr. lgtc bu )1lzdendif 

ki benzlncller at oynatacak bO§ meydan illi' 
muşlardır. Bu mesele lste.nbulun meselesi d 
ğlldlr. Bu n:.esele bUtün büyük şehirlerim~ 
bUtUn kasabalar1mwn, traktörlü köylcrlıııı' 
zln, sanay:ilmizin vclhrunl bütün mcmlckct!P 
meselesidir. Bu itibarla İstanbulda gu ,,·e>'' 
bu dairenin §U veya bu makamın değil dO; 

rudan doğruya lktıııat vekll.leUnJn hareket• 
geçmesi ve ihtlktln zaman geçirmeden tı!' 
yumrukta. ez:mesl, ztr • U • zcber eylcnıt 

ırwmdır. Fakat o ana kadar İstanbul vali" 
Muhiddin ÜstUndağdan gayet an! bir mCd1 

he.le ile benzin fiynUarma narh ve derecesitı 

fiyatları eski hale indirmesini bekliyoruz:. P 
tikArın kar1,1uıında yapılacak hiçbir ldart sa' 
Jet "gnyri kanuni., nddedılemez. 

Bence meselcnln en can alacak tarafı dl)' 
pedUz rejim tara!ıdrr. Bu dört kump nyııııı# 
ııon harek"tlnl basit bir piyasa ihUkArı ııut' 
tinde teltlkki etmek dahi lmkAnsızdır. 1)6t! 
petTol kumpanyaııının ajanları tarafmd~ 
yapılan hıı.rekctın BİR İHTİKAR ?ır.ASK~5I 
altında görünUşU bir hayli masum ve safdl' 
Hl.ne olur. Bu iş dort be~ petrol mmı:artnıll 
elll§er, altmıı:ar, ytlzcr bin lira. kazanma.16 

rmdan çok ziyade Tilrk rejımlnln köy!C>"' 
verdi~ blr l!!ÖZU tutturmamak gay<! .. ine rıı' 
tuttur. Bu dUpedUz: TUrk topraklarında işitti 
mlıı )1lksck kalibradn bir vatan hiyanet.l 
suçudur. 

Hatırlnrdadır ki petrol ve benzlıı ucutW 
maaı mese•esl dotrlldıtn doğruya Başvelrll \<f 

lnönUnUn Gediz hav:zasmdaki kliylüye, trsl' 
törlerc!en daha c;nk istifade ederek topral<lllt 
dan daha bol verim - bilhassa pamuk _.al~ 
bllm•lt"rinl temin itin ucuz malıruk rn&)-1 
vnadelrneslnden.ı cloğınu§tu. Mcscıcnlll 
(memleket mikyasında ı bir mesele) 01durıı 
nu scylediğ'lmiz zaman hiç yıınrlmndrğttıııt1 
bu cihet daha açıkça göze vunır. 

Petrol kumpanyasmm ajanları T1lrk ııO
kt'lmctine TUrk rejimine, Türk rejiminin kö1 
lUyil re!aha ulaştırma emellerine karşı kO~ 
nıak cürcUnl mi ı:-östermektcdlrler 

MesPle}1 bu noktadan tetkik et:nek Mdi~ 
d('ki korkunç gizli düşüncc-lcrl anlemııt' 
kolaylıkla fmkAn verir. 

Blnsenalcyh "lhtiktmn önüne ~ccme"'e Jı" 
nunt m•wzuat mtısalt dc~ldir .. gibi ne rl ' ' 
ve :ra\·eterc yeltenen b:>"t l.stl'n'm' c .. rl<' ' 
rlne c!ikkat tn\'slye ederiz. Bu~lnlll' tıul ~ 
dar. 'liAEEE) 
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Atatürk şah,si servetini Devlet 
hazinesine hediye ·etti 

Anliara, 12 (A.A. r - Büyük Mil· ı 
let Meclisinin burrünkü toplantısında 
'[) . " 1•eısicümhur Atatürk'ün, tasarruf· 
larında bulunan çiftliklerini lıazi · 
neye ihda huyurduldanna dair olan 
tezkereı:i ile hu yüksek değerdeki ha· 
reketi şükranla Büvük l\Iillet Medi· 
1\İnin ittilaına arzc<İen a~a;-;ıclaki Raı. 

..) "" ... 
'ekalet tezkeresi okunmuş Ye Mecliq 
h ey e ti 11munıiHı-inin he"ccanlı 
teıahUratı 'e ,.ürck.li alkı~lari~·le knr· 
§ılannnı-tır. ' . 

B~şvekruet tezkeresi 
Bihük ~[illet JTecJj .. j Yük;;ek He 

isliğin~: 
Reisicünıhnr Atatürk, tac;arnıfla

tında bulunan çiftliklerini hazineye 
ihda bunmluklarmı, ml'lfuf tC'zkere 
ile tehli;; hnvurınn;;lar<lır. DeYletin 
ziraat ;olitika<ömd; 'e nır.nılr.kf'tİn 
Zirai inki~nfmda nıülıim amil olar.ak 
kıymet ,.e ehemmİ\·ctte olan hu ali· 
cenah hareketi fiiİ 1 ~anla viikt-0ek nıc•c
Hsin ittilaına arzeclerim. 

12 . 6.19~7 
Tiaşnkil 

f smP.t lnörıii 
Büyük şefin tezkeresi 

Ba~vekalete 
MalUrrı olrlu~u iizere, ziraat ve zi· 

rai iktıc;arJ !lah:ıı:ınıla fenni Ye ame· 
ll tecriibeler yapmak ınaks:ıdiyle, mulı 
telif umanlarda, memleketin muhte· 
lif mıntakalarında müteadcHd çiftlik· 
ler tr.sis etmi~tim. 

13 sene dcYam eden çetin çalışma· · 
lan csna5mda faaliYetlerirıi. hulun
duklan iklimin yetiştirdiği her çeşid 
ınahsuliittan başka her ıte\'İ ziraat 
sanatlanna da tc<.1mil eden bu mües· 
eeeeler. ilk ı::enel~r<le ha~lı) an bütün 
kazanc;:ları inki~aflarma sarf ederek 
büyük, küçük müteaddid f ahrika \'e 
inıalathııneler tesis etmi§lcr, biitiin 
ıiraat makine ve aletlerini yerinde 
faydalı ~ekilde kullanarak bunların 
hepsini tamir Ye mühim hir kısmını 
Yeniden imal edecek tcsi~at 'ücuda 
getirmi~Iculir. Yerli n yahancı hirçok 
hayvan' ırkları üzcrindr çift ve 
nıahsul baknnmdan rarıtıkları 
tetkikler neticesinde bunl ann 
bıuhite en eh·erişli ve \'eriınl i olan 1 a
rm1 teshit etmişler, koop~ratif tc~kili 
suretiyle veya ayni malı iyetle ha~ka 
euretler1e civar köylerle hnaher fay· 
dalı şekilcle ça1ı~nn~lar, hir taraftan 
da iç ve dr~ piya;;alarla daimi ve sıkı 
temasta hulunmak suretiyle faaliyrt
lerini ve i!;tihsallerini hunların i--tek
lerine U) durmuşlar Ye bu~ün her lıa
knndan verimli, olgun ve çok kıymet· 
li birer nrhk haline gclmi~lcrdir. 

Çiftliklerin, yerine görr>, arazi ıs
lah ,.e tanzim etmek, nıulıitlerini gü· 
zelleştirmek, halka gı>zecl'k. eğlenecek 
'Ve dinlenecek sıhhi yerler, lıileııiz ve 
:nefis gıda maddeleri temin eylemek, 
hazı yerler<le ihtikar la fili n: mm· af· 
f akiyetli mUcadclede bulunmak µ;ibi 
hizmetleri <le zikre ~ayanıhr. 

Bünyelerinin metanetini ve mu· 
'1aff akiyetlerinin temelini Le~kil eden 
geni§ çalı~ma , ·e ticari esaslar dahi· 
linde idare edildikleri ve memleketin 
diğer mınlakalarıncla da miimaRilleri 
teı::iıı edildiği takdirde tecri.iheleri 
bıüsbet İj ı:ıalıasrndan alan bu mües· 
seeelerin, ziraat mmllerini düzeltme, 
istihsalatı artımıa Ye köyleri kalkm
dınna yolunda devletçe ~iman Ye alr 
nacak olan tedbirlerin hihnıü intihah 
Ve inki~af ma çok mÜsaİıl birer amil 
Ve mc~ncd olacaklarına kani hulnmr 
Yonım. Ve hu kanaatla ta~arrufum 
altmıiaki im çiftlikleri, biitün tef'İsat, 
hay,·anat ve deınirha~lariyle bcrnher 
hazineye heclh·e edh orum. 

Çic'tlikleri~ arazi~i ile tesisat Ye 
denıirha .. larını nıiikemınel olarak göıı 
teren hi~ liste ili~iktir. 

Muktazi kanuni ınııaıncleı::inin 
) apılrmı.,mr cli!crim. 

K. Atntürh 
fhcta edilen çitlik ve tesisatın 

listesi 

Yalova, Millet ve Baltacı çiftlik
leri, 

Silifkede, Tekir Ye Şövalya çift
likleri, 

Dörtyolda, Portakal bahçesi ile 
Karnh.ısamak' çiftliği, 

Ta1 rnsta, Pil oğlu çifLliğ~. 
ı _ Bunlarda mc' rml arazi: 
A - 582 d<inüm çe§itli meyva 

bahçeleri. 
B - 700 döniim '•fidanlıklar ,. 

buralarda meyYah~ mep·asız muhte
lif yaşlarda ve çeşitlerde 650.000 fr 
dan Yardır .• , 

C - 400 dönUm AnH'nka ac;nıa 
fidanlı;;ı •'hurarla 560.000 kiik bağ 

o 
çuhnğu ,·ardrr.,, 

D - 220 cllinüm hağ "burada 
88.000 r.cled h:ı~ omcaH vardır.,, 

370 d<-iniirn çe~itli s<'hT.e ycti§tir
me,·e eheri~li bahçe. 

F - 220 diiniim 6.600 a~ac,:lı zey-

tinlik. 
IT - 17 clönii ın 1.65 ı ağaçlı por 

takalhk. 

hk. 

İ - 15 dönüm kuşkoıımazlık. 
K - 100 dönüm park ve bahçe. 
L - 2650 dönüm çayır ve yonca· 

M - 1450 dönüm yeni tesis edil-
miş orman. 1 
~ - 148.000 dönüm kabili ziraatı 

arazı Ye meralar. 
Y ekfın 154. 729 D<iniim arazi 
2 -Bina ve tesisat. 
A - 45 aded büyiik n: küçük da

ire hinnsile ikametızalı, bütün mefru
şat ve demirbaı:ılarivle h~ralıer. 

\ J 

R - 7 ad~<l 15.000 ha~ ko)unluk 
nğd. 

C - 6 aded Avdos Ye Toro" yay
lalarında tesis ecliİcn mandıralar. 

D - 8 adecl at ve 51ğırl::tra mahsus 
alur. 

E - 7 aded uınum1 ambar. 
F - 4 aded samanlık Ye otluk. 
H - 6 aded hangar ,.e sundurma. 
İ - 4 adecl lokanta, gazino ve Pğ-

lence yerleri. Lunapark. 

K - 2 adecl çeşitli inıalat yapanj 
fırın. 

L - 2 aded çiçek ve tezyinat neha· 
tı yetiştirmeye mahsus ser. 

Y ckun 51 bina. 
2 - Fabrika ve imalathaneler: 

A - Bira fabrikası: 
Senede 7 .000 bekto litre çeşitli 

bira yapacak kabiliyett~. bütün mü! 
temilatiyle ve bütün işletme levazı· 
mı ve mütedavil kıymetlerle bera· 
ber. 

B - Malt fabrikası: 

Senede 7 .000 hekto litre biraya 
kafi gelebilecek miktarda mal imali· 
ne kabiliyetli, bütün müştemilatı 
ve işletme levazımı ile beraber. 

C- Buz fabrikası: 
Günde dört ton buz yapma ka· 

biliyetinde, bütün müştemilatı ve 
işletme levazımı ile beraber. 

D - Soda ve gazoz fabrikası: 
Günde üç bin şişe soda ve gazoz 

yapma kabiliyetinde, bütün müşte· 

milatı ve mütedavil kıymetleriyle 
beraber. 

E - Deri fabrikası: 
Senede 14 bin çeşitli deri imali· 

ne elverişli, bütün müştemilat ve 
mütedavil kıymetleriyle beraber. 

F - Z iraat aletleri ve demir fab 
rikası: 

H - Biri Ankarada, diğeri Ya· 
}ovada olmak üzere iki modern süt 
fabrikası. 

HerG°kisi günde ayrı ayrı 1 5 bin 
litre pastorize süt ve bin kilo tereya· 
ğı işlemek kabiliyetindedir. Bunlar 
da bütün müştemilatiyle ve işletme 
levazımı ve mütedavil kıymetleriyle 
beraber. 

1 - Biri Ankarada, diğeri Yalo· 
vada iki vasi yoğurt imalathanesi: 

K - Şarap imalathanesi : 
Yılda 80 bin litre şarap imaline 

elverişli, bütün müştemilat ve mü· 
tedavi! kıymetleriyle beraber. 

L - İki taşlı, alektrikle işler 
bir değirmen, bütün müştemilatı ve 
mütedavil kıymetleriyle beraber. 

~c§l~V~kü 0 Ü lfi1 lfD l\::!lltlklUI: 
M - İstanbulda bulunan bir 

çeltik fabrikasının yüzde kırk hisse• 
sı. 

N - Biri orman çiftliğinin, biri 
tekir çiftliğinin olmak üzere her biri 
on beşer bin kilo kaşar, bin teneke 
beyaz peynir, altı yüz teneke tuzlu 
yağ yapmıya elverişli iki imalatha· 
ne, bütün işletme levazımı ile bera· 
her. 

''Atatürk bizim en kıymetli hazinemizdir ,, 
Ankara 12 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü toplan 
tısında Reisicumhur Atatürkün ta 
sarruflarında bulunan çiftliklerini 
hazineye ihda buyurduklarma da. 
ir tezkeresi okunduktan sonra kür 
süye gelen Başvekil ismet İnönü 
şu beyanatta bulunmuşlardu: 

"- Muhterem arkadaşlar, 

Şimdi büyük sevinç ve heyecan
la dinlediğimiz Atatürkün teber 
ruu yüksek kıymeti üzerinde ehem 
miyetle durulacak çok mühim bir 
hadisedir. Yüksek heyetinizin ve 
bütiin memlektin dikk<\tini celb
edecektir ki, hazine,,,,. ;ntikal et-

mekte olan bu çiftlikler değeri 
milyonlar ifade ed~n .bir servet 
halindedirler. Bu çıfthkleri Ata· 
türk senelerdenberi sahsi tasarru· 
fu ve bilhassa şahsi emeğile vü
cuda getirmiştir. 

Anadolu ortasında herke!İn 
buradan nasıl bir mam11:-e çıkaca· 
ğma bedbin bir nazarla baktığı bir 
sırada bütün memleket gibi Ana
dolu ortasında da ilimle ve çalış· 
ma ile büyük mamure ve vatan· 
daşlar için büyük servet temin 
olunabileceğine şahsen ınisal ver
mek hevesi senelerdenberi kendi
sini isgal etmekte idi. Çiftliklerin 
maddeten olan yüksek kıymetleri 
ancak bu kanaatile ve şahsi çalış· 
ma ile temin edilmiştir. Bu eser· 
Ier meydana çıktıktan ve yüksek 
değerde oldukları anlaşıldıktan 
sonra Atatürk bunların maddi kıy
metlerine bir lahza bakmaksızın 
onları kamilen devletin istifadesi
ne terketmesi, bütün vatandaşla
rın bu nokta üzerinde dikkatlerini 
ve şükranlarını celbetmeye layik 
görülecektir. • Şiddetli alkışlar, 
yaşasın sesleri. • 

Atatürk her türlü şahsi menfa
atlerin. kendi şahsına teveccüh 
edecek her türlü faydaların daima 
üstünde kalmış ve daima üstünde 
kalacak olan milli varlıktır - bra
vo sesleri şiddetli alkışlar -

Bu anlayışıma yüksek meclisin 
ve bütün memleketin iştirak ede-

ceğinde asla tereddüt etmiyorum 
- alkışlar -

Köylünün vergi vaziyeti ve yeti,tirme sahalarında girişece-
Memleketin vesait ve menabii ği tecrübeler için kuvvetli mesnet 

gayet dar olduğu zamanlarda köy olacaklardır. Hükumet huzurunuz 
lüyü, milletimizin içtimai kitleleri da ve millet huzurunda bu çift· 
içinde bilhassa dikkate alınacak liklerin bedelsiz ve her türlü fart· 
onun işlerile bilhassa uğraşılacak sız hazineye terkolunmasındaki 
bir mevzu olarak millete ifade et- yüksek kıymeti tebarüz ettirmekte 
ti. llk gündenheri Atatürk bu isti· hakiki bir sevinç duymaktadır. 
kamette yürümektedir. Dikkat bu· Hükumet çiftlikleri alırken bun· 
yurursanız bugün köylülerimiziıı ların iyi halde muhafazasını, da
ve çiftçilerimizin vergi vermek hu· ha ziyade inkiıaflarının temin 
susunda bulundukları vaziyet di- edilmesini ve memlekete gerek 
ğer bütün içtimai kitlelerden da· tecrübeleri yaymakta ve gerek 
h miisait bir haldedir . En ağır esaslı ve faydah unsur olmasında 
v:rgiler iç.inde bul~ına~ köylü ilk ço~ dikk.atli bulunacaktır. 

1 ündenberi en ağırından başlaya· Yem zıraı program hazırlan yor ;ak bugüne kadar mütemadiyen At.ıtiirkiin çiftçilerimizin refahın· 
külfetini azaltmaktadır. Bu hal, da Ye ziraatin inki~afında ~imdiye ka· 
hükumet üzerinde Atatürkün hiç dar takih etti~i, şimdiye kadar ibzal 
şasmayan siyasi bir istikamet gibi etti!Fi alakayı bundan ı;orıra da mu
~Ütemadi çalışmasının ve tesir et- haf ~za edeceğine kani olu~umuz bi
nıesinin bir neticesidir. Bu İstika- zim muYaff akiyete itimadııruım esa· 
mette yürüyoruz. Bugün de Ata- sıdrr. Biz Ziraat Vekaletinde taıhik 
tür~ün kani olduğu esaslı bir si- olunacak yeni U!=ıuliin ve yeni faali· 
yaset itikadı şudur.Bu memleke- yellerin anahlarlarını izah ettik. Zira· 
tin kudretinin ve servetinin art- at Vekaleti daha tedhirlerini etraflı 
ması için köylünün vaziyetinin ve bir surette lınzrrlryarak bir program 
iktısadi varlığmın yükselmesi la. halinile .Atatilrkün yilk~ek taı:,· ibine 
zımdır. arzedecek ve' üksek tasviple tathik et 

Tevessül ettiğimiz ve bütün içti- meye çalı~acaktır. 
mai ve endüstriyel tedbirlerin en Ru çiftlikleri Atatiirk C. H. Parti· 
yüksek semerelerini vermesi mem sinin malı olarak sak11) rırcln. Şim<li 
leketin köylüsiinde ve ziraatinde hazineye terkctmei'i, hir rlef a çlf tl ik
elde edeceğimiz neticelere bağlı- )erin k<>ylii1er için l1ir mt'ktc-h, te~' ik 
dır. Bunun için birkaç seneden· edici hir Ya~ıta halinde knllanılma"ı 
beri köylünün bugünkü çalışma- de' let eı:ndc ameli nokt:ıi nazardan 
sında daha çok semere elde etme- dalın kolay Ye daha mümkiin olara· 
si için, köylünün daha çok kıymet- ğmr limi<l etmesimlcılir. 
li ve daha az vasıtalarla istihsa- İkincisi, Climlınriyet Halk Fırkası 
latını kuvvetlendirmesi ve geniş- mn hn~ün memlekette faaliyeti lıii
Ietebilmesi için B. M. Meclisi ve kı'.imctlcn avrı hir siyaı;I te~ekkiil ol· 
cumhuriyet hükumetleri tedbir maktan çık~mş. lıükiıınetl" münıteziç 
aramakta, kabili tatbik olacak milletin Ye de' lelin mU~terek hir mü· 
vasıta ve tedbirleri köylüye yay- t"'ssc~e~i haline ırirıııiş olına,.mrtudır. 
mak işini takip etmektedirler. Bununla Atatiirk dedeti, f ırka,,ım 

Atatiirk bu mücadelenin f arkctmin>rPk f ırkava aİfl olan. ftrka· 
başındadır ya olma;ı ,Jii~iiniil,;ıli~ ola11 mall :mn 

Atatürk bu mücadelenin basında! hazineye iade;ine ayrıca hir iilirE>nnp 
~ır: Onu t~.kip etm~kte ç.ok dikkat hk ~ci"termi~tir ki. hu d:· rneıı~uh ol· 
lıyız. Ataturk hu sıyasetın memle· makla müftehir olclu~cımuı C. H. 
ket içinde büyük faydalar ~etire- Parti"inin hiiti.in efrarh için aıll'ıtk 
ceğine kati olarak kanidir. Düşün- haz, şeref, şe\ inç Hrer.ekı ir. ( all-.ı;r 
dük ki çiftlikler hükumetin yeni la r). 
ziraatı köylüye öğretmesi için çok ı\tatiirk. hize hir clt'f .ı ı{alıa kendi 
kıymetli saha ve vasıta olacaktır, lıuzıır ve rahatmm. 'atandn~ların re· 
hakikat budur. 1 fahıncla olılu~unu <öiiylii)oı. ı\tatiirk 

Memleketimizin muhtelif iklim 1 hi7.e hir dı>fa clahA keneli ..;:ıa \ <' ~ere-· 
lerincle çetin ve verimsiz şartlar finin. ' 'alanm ~an H ~('I Pi in ele , e 
aliıncla İyi neticeler ve iyi mahsul- kuclretindc olılıı~tmn ~(i\ Hi\ <ıt. 

4 - Umumi tesisat: 
A - Biri Ankarada diğeri, Yalo· 

vada kurulu iki tavuk çiftliği. 
B - Yal ovadaki çiftliklerde iki 

hususi isekele ve liman tesisatı. 
C - Üçü Ankarada ve ikisi Is· 

tanbulda beş satış mağazasının bü. 
tün tesisat ve demişbaşları. 

D - Orman çiftliğinde: 
Husust sulama tesisatı, kana· 

lizasyon, telefon tesisatı, elektirk te· 
siıoıatr, küçük beton köprüler, husu· 
si yollar, içme su tevziat şubesi. 

Yalova çiftliğinde: 
Hususi su tesisatJ, telefon tesi• 

satı, elektrik tesisatı, küçük beton 
köprüler ve yollar. 

Silifke Tekir çiftliğinde: 
Hususi sulama tesisatı, beton 

köpri.iler. 
E - Orman çiftliğinde kurulu 

çiftlik miizesi ve ufak mikyasta hay• 
vanat bahçesi tesisatı. Bunların İ§• 
letme levazımı ve bütün demirbas• 
ları. 

5 - Canlı umumi demirbaş. 
ı\ - l ~. l 00 ba~ koymı ''kıvırcık., 

Merinos, Knragiil~ Karaman ırklariyle 
bun 1 arın melezleri. 

B - 4ı.3 ha~ st~ır, '"Siınental, Hol 
!anıla. K ınm, J er~ey, Gfüemf'y, Ha• 

lep, yerli ırklarİ) le hunların melrzle• 
ri, ) eni üretilen Orman ve Tekir cinı 
1 eri.., 

C - 69 ha; İn:;il iz, ;\ rah, M araı 
yerli Ye hunların melezini. Ko~u ,.e 
binek atlan. :J8 ı;ohan mc rkehi. 

D - 2. ı:;o ba~ t<n uk ''l .ı·~oru , Ro· 
daşland 'e }<' rli ırklar .. , 

6 - mumi cansız demirba§. 
A - ] 6 nclecl trnktiir. 1 ~ lıarnıan 

\'e hiçer clii~er makinc"i 't' hikilm]e 
ziraat it lnin i ~iirıııekle hıı Itır.an zira· 
nt nl:'.it 'e ede,alın tamamı. 

n - 3;) lonlıık hir aılı ·d .teniz mo· 
tiirii. Yalına çiftli~inrle. .• 

C - 5 adeıl çiftlikl,' rııı naklhe 
i~lcrinclc çah~tırılan kaım on ve ka~
yonct. 

D - 2 mlccl \İflliklc r:n nınuıni 
~en i'lt>rİnıle çnlı~tırılan lıinck oto· 
nıohili. 

F. - 19 allecl çiftl ik 1 ı• rin mııumi 
ı-cn i .. l erin ele çalı~tınlan lrnırk '~ ) ük 
a ralıa~ı. 

ZAYİ 
4 719 No. sicilde kayıtlı 1iman cüz

dammıa nüfus tezkeremi \ 'C bon ser. 
vislcr imi zayi ettım. Y cn;sıni alac~ 

ğımdan eski!er 'nin hükmü yoktur. 
Ankaracla, Orman, Ya~ınurlıaha. 

~a1gat, l\fa<'un. Giivl'!reinlik, Tahar, 
~tinıec;nd. ÇnkırJnr ç.iftliklı·rinden yij· 
cud hulmu~ Ormıın çiftliği. 1 

Arkadaşlar, Atatiirkü bu eser
leri vücuda getirdikten sonı-a bun
ları hazineye hiçbir bedelsiz ve 
karşılıksız terketmesinde esaslı ve 
büyük ve siyasi bir ideali vardır. 
Milli mücadelenin ilk gününden· 
beri bu memleketin kudretini de 
servetini köylülerimizin kalkın
masında, zengin ve miireff eh ol· 
masında gördü - alkışlar. 

ler alınmayacağı fikrine karşı A· \rk:tda~lar. nıİll<'tİn hrc;y•qncl r 
tatürk bunları vücuda getirmiş· ııizin yiiksek lıi~t\İ\ atınıza l<!rdimım 0 -

tir. Hepimiz bunlan her vesile ile !anık hiz de ~iiylüyornz ki. •\tntür~< 
görüyoruz. Bunlar Ziraat vekaleti· hiziın en kı~ metli hazinem izdir. ontııı 
nin geı·ek ziraatte ve geı·ek ziraaiİn şan H ~crdiııi say1yorıız. (llrın 0 

endüstrisinde ve her türlü terbiye 1.1csleri, ~ürekli alkı~lar.) 
Gafa.ta l'ataıı otelinde Sali:lıaddilı 

(8781), 



8 .. as _ 

A vrupada Sovyet 
Rusya muamması! 
Kmlordu erkarum!an bir mareşal ve 

sekiz generalin idam edildiklerini yaz
mıştık· Bunların tevkifleri haberleri bü
tün Avrupada büyük bir hayret uyandır 
mıştı. l3ugiln gelen ingilizce Deyli He
rald gazetesinde gördüğümüz bir yuı 
bunu açıkça gösteriyor. Sol temayüllü 
olduğunu hatırlatmaga lüzum gördü
ğümüz bu gazetenin siyasi muhabiri 
V. N. EVERİN §Öyle yazıyor: 

Bugün, Avrupanın hariciye nezaretle 
rinde ve erkanı harbiyclerinde bir sual 
sorulmaktatlır. V-c bunun cevabint kim
se bilmiyor gibidir. 

Bu sual şudur: - Sovyet birliğinde 
gerçekten ne cereyan ediyor c bütün 
bunların Sovyet askert kuvveti ve So• 
yet diplomatik itibarı üzerinde tultl 
ne olacaktır t 

Bilhassa Pariste, büyük bir cndi§e 
mevcuttur. Çünkü Frapsız - Sovyet it
tifakınm ktytncti, hiç §Uphesi.z ki, Sov
yet birliğinin kuvvetine mGtevekkiftir. 
Suikast, ihanet, casusluk, ehliyetsizlik 
vadisindeki resmi haberler o kıidar alem 
§Umul bir surette yayflmı§trr ki, bitta
bt süphc uyandınjor. 

Nisbetcn nikbin bulunan Fransız si
yasileri ve erklntharbiyeel bir mOddet 
sonra büttin bunlattn iyi netice verecc
'ğini. vaziyeti b8yle g8ri!Okler:lni ileri sü
rüyorlar. 

Onların xanaatlcrine g5re, neticede 
Sovyet Rusyada tam asker! bir dikta
törlük vüeuda gelecek ve harikullde 
müth"s bir asktı1 ınekanimıanın bapna 
Stalin ile Voroıilof geçecektir • 

Bu nikbin Parialiler, ayni zamanda, 
Hitler ile Stalinin tahst hissiya&nm o 
kadar biribirine muanz oldu"ğunu glSrll
yorlar ki, Rus - Alman '1U§man1ığının 
'Cbedi olduğuna kanidirler. Ve Stalin 
orc!usunun da bu 'Sebebten <laima "Fran 
san n hizmetinde bulunacağına,. inanr
yorlar. 

Fakilt bütün bunlar, uzak bir istik
bale taalluk eden noktai nazarlardrr. 
Şimdiki halde endi§ededirler. Ayni za
manda p§ırıruşlardır. Ne olduğunu an
layamıyorlar. Bütün bunlar neyedir? 

İngiltere hariciye nezareti ayni ldere
cede bir muamma karşıımda bulunuyor. 
N ezarctte Rus İ§lcri nıUtebasanlan, 

şa§mı~ kal111ışlardır. MoskOTadaki ya
bancı devlet sefaretleri de ayni vaziyet
te bulunuyor. Ecnebi gazete muhabirle
ri de öyle. Havadisi veriyorlar, fakat 
izah edemiyorlar· Resmi izahata ise kim 
se inanmıyor .. ı 

"Temizleme,, hareketi devam eliiyor, 
hiç istemciden adamın hatmtıa tekrar 1u 
11ual geliyor: "Şimdi ırra kimde?., 

Hatti Kaganoviç ve Vor<>1llofun Jien 
disi bile ban rivayetlerin mevzuu olmuı 
tur. 

Fakat - Stalinin şahsi l<udretinln art 
\ığt hakikati gayet bariz olmasına rağ
men - mana hala silik kalmaktadır. 

Büyük değişiklikler oluyor. Rusyaya 
bilyük değişiklikler gelmektedir. Fakat 
ne gibi değiııiklikler ve niçin?,. 

Son idam karanna dair 
resmi tebliğ 

Moskova, 12 (A. A.) - Tass ajan-
8ı bildiriyor: Dün Sovyetler birliği 
temyiz mahkemesi salonunda, aakerl 
temyiz mahkemeııi rei.siru.ı; başkanlı. 
ğında yapılan gizli bir celsede, ceza 
kanununun 58 - 1 B. 58.8 ve 58.Il 
maddesi hükümlerine giren suçlarla 
müttchem Tuhaçevski, Yakir, Ubore. 
viç, Kork, Aydeman, Feldman, Prima
kof ve Putnanın muhakemeleri g6. 
rülmüştür. 

Mahkeme, Sovyetler Birlığ= hakkın. 
da gayri dostane bir siyaset tatbik e. 
den yabancı devletlerden birınin ca. 
sustuk hizmetinac bulunan bu suçlula
rın bu devletin askeri matafillerine 

muttariden casusluk malümatı verdik. 
lcrıni, ktzılordunun kuvvetin! baltala
mak maksadiyle icraatta bulundukla. 
rını, So\•yetler Birliğine ka.rşl askeri 
bir taarruz halinde Sovyetler birliğin. 
de iktidar mevkiindekilerin &eğişmesi 
üzerine kızılordunun bozgunh:.ğunu ha 
zırladıklarını, askeri vazifelerine, kı. 
zılorduya ve vatana ihanet ettiklerini 
tesbit etmiş ve blitiin müt~himlerin 
askeri rütbelerinin alınarak, idama 
mahkOm edilmesine karar vermiştir. 

idam bRkmii infal: edildi 

habiri bllcJlriyor: DWl ldama ma.hkQm 
edilen sekls ordu eeflnln bugün idam 
olundufu re1men blldirilnıektedir. L 
dam nühmünün ne auretle ve nerede 
infaz olunduğu hakkında hiçbir ta.f si
lat verilmemekte ve bunlar gizli tutul. 
maktadır. 

" Satılmı~ caımılar ! ,, 
Moskova. radyosu eu ha.beti veriyor: 
K'.ızilordu erki.nından eekiz kitinin 

yabancı bir devlet hesabına casusluk 
eWklerine dair neşredilen resml teb. 
liğ, Ruayanın her tarafında büyük bir 
heyecan uyandırm.ııtır. H~r ta.rafta 
mitingler tertlb edilmiş, casusların ö. 
lüm cezasile tecziyeleri taleb edilmi§· 
tir. 

Pravda gazetesi bu sabahki başına. 
kalesinde sekiz vatan haininin idama 
mahkOm edildiklerini kaydederek mah 
kOmtarm Almanya hesabına çalıştık
larını açıktan açıla yar.arak eZCUmle 
diyor ki: 

''Alçak Gamarnlk'in ölUınündcn son. 
ra sekiz mel'un ukerl casusun ma.ske. 
leri düşt.U. Sovyetler kanunu esasisi. 
nin 133 UncU maddeei :nıucibınce ida. 
ma mahktim edilen 8 askeri casusun 
vatanımızı f a§izmin hunha.t köpekleri
ne sattıkları sabit olmuştur. lılemleke. 
timizin terakki ve inklp.fmı çekemi
yen, Sovyetler Birliği halklllı eearet 
hayatına mahkUm. etmek ist.tyen bir 
yabancı devlet, casuslarını memleketi. 
ınlze göndermektedir. Biz bunu 'blliyo.. 

ruz, fakat §im8iye kadar o:öuğu gibi, 
bundan sonra. da hiçbir casus pzasız 
ka.lmiya.cak, he}lfli de köpek gibi öldü. 
rlllecektir. 

Bu neticeden muğber olarak mem. 
leketlmbe saldırıldığı gün Göbelıı ve 
hempalarmm 80ll saati çalmt§ olacak
tır. 

8 ul(ert casu!!lu idama mahkftm e. 
den fevkallde mahkemenin kararı 

SoVyetler Blrlifi halkmtn. bu hususta
ki sarsılmaz azmini ifade eder.,, 

Voroşilol muhalif mi ? 
Londra radyosu, Alma.n menabiin. 

den bildirildiğine göre "kayllile" Sov. 
yet Rusya.da.ki bUtün :yalwıcılarm hu
dud haricine çıkarılacağını bıldirmek. 
tedir. Bu meyanda vaktile Rusyaya il
tka eden bilt\mum Alman k•ltnUnistle. 
rinın tevkif edildikleri habet verilmek 
tedir. 

Harbiye Komiseri Mareşal Vor:>filo
ıfun muhakemede ibulumnaması bu işe 
muhalif olauğuna delil a<idedilmekte. 
dir. 
"Karahanın tevkifi ,, hakkında 

Bu sabahki posta ile gelen lugi
liz gazetelerinden 1 O haziran tarihli 
Moming Poıt'un, Helıingforo mu. 
habiri, §Öyle bir havadis veriyor: 

"SoTJet Ruayanm .bık A.nbra 
mümeuili Karahaıma ve eski Mad· 
rit sefiri Roeeaberı'in tevkifi habe. 
ri, timdi teyit edilnliftir., 

Stallnin annesi ve Leninin kuısı 
Bu .abahki po1ta ile gelen Daily 

Herald' da okumnuttur: 
Gürcistanda fakir bir ayakkabı

cıdan dul kalmış olan ihtiyar bir köy 
lü kadın, bundan be§ gün önce, Tif
liıte, etki Çar sarayındaki iki odalık 
dairesinde ölmüştür. 

Bu kadm, Stalinih annesiydi. 
Moskova gazeteleri bundan hiç 

bahsetmediler. Ve bugün lngiltere
ye bir Tiflis 'gazetesi gelinceye kadar 
hariçte hiç bir kimıe onun ölümün
den haberdar bulunmuyordu. 

Stalinin annesinin adı Ekaterina 
Georguvina Cugaşvili idi. Yaıı 76 
di. 

Ölümün sebebi felci ve zarürree 
idi. Ve ölüm, haziranın 4 üncü ge
ce yansı vukua geldi. 

Tifüs gazeteleri, cenaze merasi
minin nasıl olacağından bahsetmi· 
yorlar. FalMt be1ki de Stalin, annesi

nin cenaze sinde bulunmak üzere 
Tiflise gidecektir. 

Madam Cugaıvili, tam bir 
uzlet içinde yqıyor. ve oğlu-
nun hayatına ittirak etmiyordu. 

Bir defa kendisinin Moıkovaya 
gelerek Krallin arayında oğlunu zi
yaret ettiğini ve p§ırıp inkisara uğ
radığını söylerler. 

HABER - J\lizam go:tut 

Çapulcuların 
. 

tedibi başlıyor 
(Bq tarafı 1 incid6) 

Şam. 13 (huıuıt) - Suriye gazetele 
ri iatabnul radyoıunun geçen hafta için 

de arapça neıriyatı anımda ıu haberi 
aldıklannr kaydetmektddirler. Guya b-
kenderun uncağrnda Türklere tecavilz 
haberi üzerine Türk kabinesi Çankaya·· 
da Atatürkün riyasetinde fevkal.lde bir 
toplantt yapmıştır. Marepl Fevzi Çak
mağın da İftirak ettiği toplantıda San-

cak Türklerinin mal ve can emniyetinin 
ıüratle teminat altına alınması için Fran 
aaya müracaate karar ve ayni zamanda 
Aldana ve Diyarbekir krtalannın hududa 
hareketi emrcdümiıtir. Bu ordular ica
bında Antakyada asayi~in °muhafaza11n
da Fransız kuvvetlerine yardım edecek 
lerdir. 

Bir yobazın cinayeti 
Antakya 13 (hususi,) - Reyhaniy~ 

gençlerinden Musa ve arkada§ı Mu.tafa 
Hayri ile beraber Reyhaniyede yapıla-

cak kurtuluı bayramını tertip komitesi
ne iştirak ederken milleti meshl11 ve 
Zekeriya adında 70 yaşında bir yobaz 
tarafnıdan öldürülmüıtür. 

Zekeriya bilyiik çaplı bir tabancayı 
cUbbesinin altındı saklamaktaydı. Attı
iı kur!!unlardan biri Musanın kalbine 
isabet etmiı ve derhal ölümünü intaç 
etmiıtir .. 

Katil yobaz kaçarak bir mitisin evine 
sığınmıştır. Hadiseyi haber alan Rey
haniyelilcr katili yakalayıp linç etmek 
için koımuılai!dır· Fakat milis ve jan
darmalar katili muhafaza altma alarak 
kanlı clbisetcrile alıp götürmüşlerair. 

Halk mümessillerinin toplanhsı 
Halep 13 (husustt) - Pazr gunu 

Sancak delegesi Düryö'nün evinde bir 
toplantı yapılmış, anasır mümessillerine 
sükCtn tavsive edilmişse de bir netice 
alınamadan -diln dağılmıştrr. TUrl< ~alk 
mümessilleri bütün tahrikitm Şamdan 
geldiğini söylemi§ler. tecavüzlere niha
yet verilmesini istemiş\,rldir. 

Türk halk mümessilleri bir beyanna
me ne§rederek ortada bir anasu mestlc
si olmadığını sarahatle btyan edettk 
halkı ıükfına davet etmi§lcrdir. 

Bir büyücü 
kadın 

Eyftpte hftytl 
yaparken yakalandı - .. Zebrta dün Eyüpte bir büyücu 
kadını cürmü meıhut halinde yaka· 
lamııtır. 

Eyüp zabıtası son zamanlarda 
Eyüpte Balet yokuıunda 44 numar~ 
ela oturan F eridenin bazı kimıelerı 
büyücülük yapmak iddiuiyle kan· 

dtrdığmı haber almıf ve bunu eınni: 
yet müdürlüiüne bildirmi,tir. Emru 
yet müdürlüğü el' an böyle batıl iıler 
le uğrafftn bir kadının cürüm üze· 
rinde yaka1anmasını emrettni' ve bu 
nun üzerine F eridenin evi etrafında 
tertibat alınmıştır. 

Dün tam Feride eve gelen bazı 
kadınlara büyü yaparken yakalan· 
mıştır. 

F eridenin evi esrarengiz bir ~
kilde tertip edilmiı ve bir oda birçok 
büyücü aletleriyle doldurulmu§lU. 

Gerek Feride gerek büyü yaptır
mağa gelen kadınlar dün akşam geç 
vakit adliyeye sevkedflmiılerdir. 
Bugün me§hut suçlar mahkemesin· 
de durutmalan yapılacaktır. 

kında ıu fikayette 'bulunmuttur: 
"-Fakat oğlum hiç bw it cör

•ıyor. Bütün pn mua ltapncla o
twup W,jltlar okuyor •• ,, 

O, oğlunun papas olma&mı isti· 
yordu. Ve 15 yaflnda iken dini mek 
tepten kaçıp ihtilakilere karl§tığı za. 
man ne yapacağını tatumııtı. 

Stalin, Tiflise fıraat buldukça ci· 
ciip Of\ll görmdtteydi. 

Leninin 59 yaşındaki kansı 
Marya Jliniına Uliyanova'nin da 
Muakovada ağır surette hasta oldu
j\mu (Röyter) a.iamı te)'it etmekte-

Maamafih tecavüz hergün ıiddetini 

arttmnalrtadn. 

ikinci toplantı 

Tekrar Düryönün nezdinde toplanan 
Türk, Alevt Rum ve Ermeni bUyüklcri 
tahr1klta ıon vermek için bir bcyanna 
me neıretmi1leJ:1dir. Neticede idarenin 
Suriyeli memınlar -elinden alma rak doğ 
rudan doğruya Kont dö Martel gelince
ye kadar Düryö elinde toplanmasında 

mutabakat hasıl olmuştur. 
Anlaıma imza edilmi§. çar§ıların açıl 

mur tavıiyesi de yapılmıştır. 
Kanşıkhklar maişet sıkınlıtn 

doğurdu 
Antakya, 13 (Hususi) - Antakya 

Halkevi, üç gün süren son kıırgaşalık
lar esnasında işsizlik yüzünden hasıl 
olan ma.işet darlığını naza.."l dikkate 
olarak umathç olanlara · elli çu. 
val un dağıtmıştır. Yardımlara devam 
edilecektir. 

Diğer anasıra mensup, b'lhaSt'I& .A
levi Türkler halkevini ziyaret etroek. 
te, Türk • Alevi kardeşliğinin in'kir e. 
dileıwveceğini bildirerek menfaatleri. 
nin TUrklerle el ele vermek olduğunu 
söylemektedirler. 

8ir tecavtlz daha 
Antakya, 13 (Hususi) - Anta.kya

'da birkaç IJ'ab ta.rafından bazı Türk 
evlerine sili.h atılmıştır. Tecavüz ha. 

beri çarııdan duyulunca dükki.nlar ka
panmıı ve ıhalk vaka mabampe aoğtu 
kotUIMaia ba§la.nuıtır. Fakat jandar. 

ma ve askerin yetişmesi ııa. ·~inde bir 
panlğin önU alınmı§, müteca.vizler kaç. 
mıŞttr. 

Trabtusşam ve Suriye 
Şam, 13 (Husmıi) - Lübrtarun Sur.l. 

ye birliğine girmeye kat'iyycn rnzı ol• 
madığı anlaşılmaktadır. Bcı'Utta çı .. 
kan (Eh•ahde) ıgazetesi ou haberı ıfit. 
yid ederek diyor ki: 

İISuriye erkanının Paristı> ilcrı sur .. 
dUkleri metalibat arasında 1!';kcndertı· 
nun elden çıkmasiyle uğrı:t~ıkları z&· 

rarın Trablusşamm Sur yeye \·erıııne
siyle telafisi haberi vardır. Parıs. bun 
dan evvelki talebi reddetm·§, ve Fran· 
sanın Lübnan topraklarının tamamı .. 
ye)ini temin eylediğini ihtar etmişti. 
Fakat bunlar yeniden tecavüzi hare. 
ketlerine başladılar. Her fırsatta d...üb· 

nana saldırmakta kusur c-tmiyorııır· 
Fakat Lübnanın en ufak lıır kısmını 

bile yutmak arzusunun nekadar gay. 
rikabili hazım olduğunu b!lmeleri IA· 
zımdtr. Biz Lübnanlılar topraklarımı .. 
zın en ufak parçası için bile kanları· 

mızı son damlasına !lada!' akıtmağa 
hazırız. Hatta Fransa bizim toprakla.. 
rımızı alarak onlara vermi?K istese bi .. 
le biz'm kollarımızın bağlı <iuracağını 
mı sanıyorlar? 

Suriyelilerin kendi işlerinden başka 
larını karıştırmamalarını tavsiye ede .. 
riz. .. ,, 

ltlzllr 

''Papas Osman" ve "Bir Mfka 
adam" tefrikalamnız yazı çoklujurı 
dan bugün konulamamı9br. O\rt1VU" 

cularımızdan özür dileriz. 

13 yaşında damat ve 
14 yaşında gelin 

Bosnan ın b ir köyünde ve halk taraf4n· 
d a n bi r meydanda evıendlrlldiler 
Ya!ları pek küçük olduğu için diyetle oturmuş ve şenliklerin aonu• 

değil y~lnız nikah memurlannm hat na kadar yerinden kıpırdanmamiflır. 
ta din adamlarının bile evlendir- f' akt damat olan Ömer bir fıraatmı 
mek istemediği bir çifti, &ananın bularak kaçmış ve mahalle arasında 
Zinka köyünde halk hep bir araya arkadaşlarile oyuna bile dalmıttır. 
g~lerek umumi bir düğünle evlendir. . . Ömer henüz ilk mektep talebe· 
mitlerdir. . sıdır. 

Bu çift on üç yatın~akı <?,rner 1 k-,------------
Bcıiçle on dört yaşındaki Ommuhan Faşist aleyhtar ı 
Hasanovictir. ltelyan Uld8rUld8 
Kasaba~m Sulh hakiminden son- F ransanm Banyo} kasabaııı ci· 

ra camiin imamı da nikah krymağı vannda iki İtalyan kardeş gazeteci· 
redcdince, ha1k toplanın•! ve B~nak ler ölü olarak bulunmuşlardır. 
lann çok eski bir adeti ihya edılcrek F a§ist aleyhtarları olan bu gaze· 
iki çocuğun nikahı umumun muvace tecilerin katli siyasi sebeplere atfe· 
heainde kıyılmifUr. dilmektedir. Üzerlerinde bulunan 

lki tarafın babası hususi şahitler para ve kıymetli eşyaya el dokundu. 
huıma.ında çocuklarını kendi. r!zala. rulmamıştır. 
riyle evlcındirmiı oldwklarını ılan et
tikten ıonra büyük bir düğün yapıl. 
mı§ açık havada kurulan ıofı-alara 
bi.itün kasaba halkı davet edilmiştir. 

Ünmühan sofrada büyük bir cid 

Vindsor 
lstanbula 

gelecek nii ? 
Ankarada ma14mat 

Ankara, 13 (Hu1uei) - Sab.k 
lngiliz kralının refikasiyfo bcralıer 
lıtanbula geleceği ve üç hafta kala
cağı hakkmda dünkü ea.beh gazetele 
rinden bif'inde yazdan he.her burada 
eski bir havadisin tazelenmesinden 
ibaret telakki edilmck~r. 

Viyan.adalı ~elen bil' habere göre 
Dalmaçya sahillerinde bir balayı 
gezintisi y~ olan Dük 'Ve zev· 
cetiRin bu esnada çok seV<likleri ls
tanbula <la 'tc§rif etmek anusunu 
gösterdikleri takdirde Türkiycnin 
Büyük doetu lngiltere11in eski kralı 
ve Atatürkiin şahsi do8tu etfatiyle 
tabii lazım selen ~ ailrlana· 
caklardu •. ___ _ 

Teşekkflr 
Re!lkamın dofumunde. gösterdiği hazakat 

ve ıefkatten dolayı Haydarpqa NUmvne 
ha8taheel kadın hiUitalıklan mUtehaMası 

Zc.kl Tekta.:J ile be~lre Sekineye ve bHta 
bakıcılara \'e 'başhekim Dr. KAzım Hakaya 
aı~t teıekkUrlerlml bl16irhim. 
'OıkU&lr Yenl~e No. 37 KrrtUtyecl 

~:vram. 
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mücadeleye girişmek mecburiyetinde ka 
lacaksınız. Birçok rakipleriniz vardır. 

Ve bu !define gözünüzün önünde, eliniz 
den kaçabilir. 

Sülli hayretle doğrularak: 
- Bu da ne demek, dedi. Fransa 

kralına, kendi topraklarında, kendi ma
lına kim rekabet edebilir? Bu rakik Pa
pa mı? .• Yoksa İspanya k.ralı Filip mi?. 
Ecnebi hilkümdarlann memleketimizin 
işlerine karıştıkları devirler çoktan geç
ti. 

- Mevzuubahs olan rakip Papadan 
ve İspanya kralından daha tehlikelidir· 

- Çıldırdınız mı, mösyö? •. Bu adam 
kim, söyleyin bakayım? 

Saetta miistehzi bir tavırla eğildi ve: 
- Mevzuubahs olan bir serseridir, 

monsenyör. Basit ve küçük bir serseri. 

Sülli istihfafla gülümsedi: 

- Bu iş polis komiserL'1i alakaıdar 

eder. Bundan bahsetmiyelim! 

- Monsenyör, siz beni tanımıyorsu
nuz. En zengin asilzadeleri bile kıs
kandıran bu elbise içinde pek fena gö
rünmüyorum. Buna rağmen, daha ilk 
nazarda benim zavallı bir fakir olduğu
mu ve hiçbir asalet ün.vanım bulunma
dxğmr anladınız. Hatta bir aralık beni 
dışarıya bile attırmak isteldiniz. Sizin 
gt!rüşünüzdeki isabete hayran oldum. 
Buna rağmen benim izzeti nefsimi kır· 
dığınız için, size küstahça mukabelede 
bulundum· 

Saetta iyice doğrulmuş, gözlerini 
nazırın gözleri içine dikmişti. 
. Sözlerinde vahşi bir ifade vardı. 

Sü11i biraz şaşırmış gibiytdi. Fakat 
timdi bu muammalı şahsiyet onu iyice 
alakadar etmeğe başlamışb. 

Merak ve tecessüsle sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Saetta soğuk bir tavırla cevap verdi: 

_ Aptal olmadığnnı ve kolay kolay 
mahcup edilemiyeceğimi söylemek isti

yorum .. 
Sülli biran ona baktı ve gayri ihtiyar! 

ona bak vermiş bir tavırla başını salla· 

dı. 

Saetta devam etti: 

- Bana hak verdiğinizi görüyorum. 
fşte monsenyör, bir aptal olmayan ve 

hiçbir şeyden çekinmeyen ben size şunu 
söylüyorum: "Dikkat eldin, sakının mon 

senyör! Eğer başını boş bırakırsanız, 
hakir gördüğünüz bu serseri sizi ist.edi
ği anda aldatr.p mahvedebilir; me§hur 

bir diplomat ve kudretli bir nazrr olma
nıza rağmen ona pek hafif gelirsiniz. 
Sizin polis müdiirünüzü ve adamlarını 

mahvedecektir: jandarma kumandanınr
zı ve jandarmalarnnzr mahvedecektir; 
ona karşı askerlerinizi gönderirseniz, 

onları da mağlup edecektir.· Ve neticede 
gözünüzün önünde bu meşhur defineyi 

alrp götürecek ve siz ona karşı hiçbir 
şey yapamryacaksmız. 

Stilli hayret ve endişeyle bağırdı: 
- Bu adam iblisin ta kendisi midir? 

Korkunç bir çete -reisi midir? 
Saetta omuzlarmı kaldırarak cevap 

verdi: 

- Bu, hiç bir tehlike önürıde gerile· 
miyen bir adamdır. Ve eğer tedbirlerini 
zi almazsanız, elinizi uzattığınız zaman 

belki kasa veya sarıldığı bulursunuz, fa. 
kat içindeki hazine uçmuş olacaktır. 

Stilli elini uzattı, beyaz bir kağıt ala· 
rak önüne koydu ve sakin bir tavırla: 

- Pekala, dedi, mademki öyle, izaha· 
tınızı nazarı itibara alıyorum. Bu em· 

salsiz kahramanın ismi nedir? 
Saetta soğuk bir sesle cevap verdi~ 

-YiğitJan! 

-o 
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- Sahih mi? Benden bir şey mi isti
yeceksiniz? 

aralık duran kapıya doğru uzatarak dü· 
şündü: 

:-- Evet benim için büyük ehemmiyeti 
haız bulunan bir şey. 

Ve ciddi bir ta vırla : 
- Bilmezsiniz, bu kalabalık bekleme 

salonundan geçmek benim için nasıl 

müşküldür. Beni tenha yoldan sokağa 
geçiremez misiniz? Biliyorsunuz ki, ben 
kalabalıktan hoşlanmıyan vahşi bir ada
mım. 

Stilli hayretinden dona kalarak sor'
du: 

- Benden istiyeceğiniz şey bumuy· 
du? 

- Bu sizin için belki ehemmiyetsiz 
bir şeydir. Fakat benim için · çok mü
h imdir. Bazen böyle garip düşüncelerim 
va1:1dır. 

Stilli gülümsiyerek : 
- Sizi tatmin etmek gayet kolay

dır. Gelin mösyö dö Pardayan· 
- Hayır, size zaten bir hayli vakit 

kaybettirdim. Bana sadece, nereden ge
çebileceğimi söyleyin ve çalışmanıza de 
vam edin. 

Stilli ısrar etmedi. Eliyle, ağır bir per 
deyi gösterdi ve izah etti: 

- Buraldan geçin. Bu benim apartı
manın yoludur. Koridorun nihayetinde, 
sağ kolda, bir avluya inen merdiveni gö 
receksiniz. 

Gülümsiyerek: 
- Orada hiç kimseye tesadüf etmi

yeceğinize emin olabilirsiniz· 
Pardayan kendi kendine: 
- Mükemmel, deldi, benim istediğim 

de zaten bu. 
Sülliye bir veda işareti yaptı ve na21r 

hiçbir şeyden şüphe etmeden, koltuğu
na otururken o da kapı perdesini kaldı- ; 
rarak, kayboldu. ı 

KaP,ıyı kapamadan itti ve kulağını 

- Herne bahasına olursa olsun, Gui 
do Lupininin nazırla hangi define hak
kında görüşeceğini öğrenmem lazım

dır· 
Bu aralık ziyaretçi içeriye alınmıştı. 

Par:layan, onun daha ilk sözlerinden, 
yanılmadığını anladı. Bu, onu meraka 
düşürmüş olan, tanıdığı fakat nerede 
ve ne zaman gördüğünü iir türlü hatır· 
layamadığı adamdı. 

Bu adam Saettaydı. 
Saettanm, kendisine bir asilzade ha· 

1i veren, güzel elbisesi hayret uyandıra• 
bilir. Bunun için derhal söyliyelim ki. 
ona uzun zamandanberi yiğit Jan bakı. 
yor, yiğit Jan para veriyordu. Ve Saetta 
da, bayağı ufak tefek işlerle kazandığı 
parayı, sırf intikamına ait projelere has 
rediyordu. 

İşte bunun içindir ki, yiğit Janın yaz 
kış giY'diği bir tek kostümü bulunduğu 
halde, Saetta, intikamının tahakkuku i· 
çin, kendisine lazım olan herşeye malik
ti. 

Diğer taraftan, eli açık olan Jan da 
hiçbir zaman metelik bulunmadığı hal
de, Saettanm sandığında, her zaman, 
ihtiyat olarak asgari elli pistol vardı. 

Bu büyük bir meblağ sayılamazdı fakat 
onun için, fazlaydı· 

Birinci kısmın sonu 

iKiNCi KISIM 

I 

Saetta nazırın masası önünde durdu 
ve iyice eğildi. Fakat, bu yerlere ka· 
dar eğilişte bir uşaklık zihniyeti değil, 
bir nevi müstehzi gurur vardı. 

Stilli, ona müdekkik .bir nazar atfe~· 



• 



13 HAZiRAN - 19! HABER - i\k:~nm posta~ 

Guneş oğansporu S-1 yendi 
ırk devreyi Güneş 1 - O mağlup fJitirmişti 

Ankaradaki maçta Rapid 
Gençlerbirliğini S - S k zandı 

llılli küme maçlarının 1zmir Do. 
~spor • Güne~ müsabakası dün Tak. 
81Zn stadınCla eski 'lstanbul&'.Porlu 'Ke
llıaı Halimm 'hakemliğiyle yapıldı. 
. Saat beşi on geçe oyuna Güneşlile. 

tin hücumu ile ibaşlnndığı zaman ta.. 
kınııar şu şekilde dizilmişlerdi: 
boğanspor: lbrahim, Adnan, Kaya, 

ll.e§ad, Nurulalh, lsmail -. iHalid, Meh. 
tlıet, Mahmud, Etem, SabrL 

Güne de: Cıha.d • Fan.ık, Reşad, -
l:'usuf, Rıza, lsmail • Melih, Necdet, 
neru, İbrahim, Reb i. 

!l{arşılıklr hücumlarla. ıge~en jlk da
kikalarda Güneşli Refii mühim bir fır. 
sat yakaladıysa da, kalecin:n buiun •. 
ll:ıadığı 1zmir kalesine topu sokmıya · 
ll:ıuva.ffak olamadı. 

:Oakl}calar ilerledıkçe - beş mühim 
'Uıvundan mahrum olan - 'Doğanspor ı 
lUla.rın hafif bir üstünlük l:urdukları 
Röruıuyordu. 

Doğa,nspor • Giln~ maçuula bir korner 

U inci dakikada soldan Güneş ka. 
lesine ~kilen bir frJkiki Cıhn.d bloke 
tdenıedi, bu suretle Mahmudun ayağı. 
tta. gelen top ilk defa Güneş kalesine 
~lrnıiş oldu. 

Zayıf hasnnlarmdan hiç u:nulmıyan 
bir zamanda gol yemiş olmnlanna ... ağ. 
itlen Güne§liler, yine durgun oyunla. 
l'tn.a de\~ ettiler. lzmirliler-de bir tek 
olle galibiyeti garanti etm:ş gibi bir 

0YUn tutturdular. 
Yirminci dakikada Gilne§ hücum 

lı.atmda kilçUk bir tadilat ynpıldı; Me
lUı ortaya, Refii de sağ açığa geçti
~. İstanbul takımı şimdi ufak pas.. 

alı-ı& ve oradan oynamağa başladı. 
lılt dakikalardaki İzrnirin uzun vuruş. 
111 oyunu da kayboldu, onlar da Güne. 
§fn tarzmı kabul ettiler. 

35 inci dakikadan sonra a.km faiki. 
l'eti Güneşe geçmi5ti. Bu arada ıki 
ltıuhakkak fırsat yakahyan İzmirliler 
~lahmudun şahsi oyunu yüzfindcn sa.. 
l'ı adedini yükseltemediler Ye birinci 
devre 1 - O Güne~ aleyhine ritti. 

İkinci hnftaymda İzmirliler de hü· 
cu.m hatlarında ufak bir değışiklik 
Yapmışlardı. :\lahmud sağ açığa, Meh
met de ort.ı.ya gctir.ilmi~ti. 

İlk dakikalarcla Güneştılerin sıkı bir 
hUcumu ile top 17.mir kalesi önüne 
kadar indi. Neticesiz kalan bu akını 
bir ikincisi, biraz sonra bir üçüncüsü 
takip etti. 

Güneşin ıbu bariz üstünlüğü altıncı 
dakikaya kadar devam etti ''c 6 ncı 
dakikada ofsyd vaziyctind·~ olan Me. 
lih Rebiiden aldığı bir pasla beraber. 
lik golünü attı. 

Tekrar Güneşlilerin gayr."?tiyle ba..,. 
lıyan oyunun sekizinci dakikasmda 
İhrahimin kale ağzına havn!andırdığı 
topa Refiinin zamanında yc~ışmesile 
~üncş ikinci sayıyı da kaydetmiş ol. 

u. 
:Bu golden henüz beş 'dakika geç

ltıişti ki. İbrahim falsolu bir şütle ü
çUncü golünü de yaptı. 

Bundan sonra oyun zevk3:.z ve heye. l 
cansız bir tıelcilde devam etti. 32 nci 
dakikaaa ıGüneş aleyhine verilen bir 
!Penaltlyı lzmirli i\.dnan gole ~vlreme. 

di. Ve bu müsabaka da 3 • l Doğan. 
SPor ımhğlüp olmu§ oldu. 

Her ~ki 'takım da ıgüzel ibir oyını çı. 
karamadılar. lzınirliler ikin~ı kısımda 

rnağlftbiyeti kabul etmiş b:ılöcydiler. 
Kalecilcrl 'Vazifesini ifa etU. Müdafaa
da Adnally haf hattında da Reşad ve 
Nunıllah muvaffak oldular. 

O. !ti. K. 

Yunanistan 
haberleri 

:f. Yunanistan §amp!yonu Ol!mplyakos 
takımı birinci Umden yedi oyuncu ek8ik 0 1. 
duğu halde Yunanistan U~Un<;.Usü Etlldnos 
kIUbile )'aptığı musalw.kada l,.....a gaUp gel• 
nti§tlr. 

ıt- Mısırda bir turne yapan sabık dllnva 
serbest gtıre~ şampiyonu Yunanlı Cim t,o'0 • 

dos Şimdi Kıbrısta bulunmaktadn-. Kıbnst!l 
yapttkl bir mUsabalcada yüz kırk ikiloluk 
Stl!paı;ll ismindeki pehlivanı 22 dakikada 
mağJCıp etmiştir. Bu nıaçda otuz bin seyirci 
vardr. SU!paııanın a~nl ismi Tomasdır. 

• Ar]ıı.nUnli atlet Zabala \'e Alman muka 
vcmotçi iKreklinger yakında Yunanistana 
gcleccklcrdlr • 

"' 27 haziranda Yunıınlstanda yepılncak o
lan bUyUk maraton J<oııusuna bıı iki tanmmı§ 
sporcu da l,ştırak edecek ve balkan §amplyo 
nu I<lryiıkiClis ııe :ı.oşacııklardır. 

• A Unııda ~'tl.pıJan 11erbcst Gil!'e§ 'lnU abaka 
larında geı;cn !hafta tanınmış .glire§çilerden 
Bora Ale Cim f',anço ·arşıla,şmqıtır. Çok sert 
ve sıkı olan bu maçın bir Baat 22 lnct dakl 
kasında Bora rakibinin ayağını çevirirken 
Panço pesctmlıı ''e bu suretle Bora galip gel 
miştir. 

"' l'fralkoıı Yunan klilbU basket ve vole\' 
bol takımları :1 temmuzdn. Mısırda bulunmak 
Uzere hir ırnturıü imza trııif;;tir • 

• Yunnnlııtnnrn beynelmilel atletlerinden 
Skelxriu oıımpiyakoıı kltiblinUn Rtlctlzm DJ1• 

trMörU olarak 'Profc!lyonelliği ~ll.bul e\ml§tlr 
"' Yunnnıstanın genç alletlcrı anısında ·a 

pılan bir muss.bakftdı\ çok g'llzcl netlcC'ler "a· 

lınmı~tır. 
60 metre: Hrlstopulos 6,lflO 
Uzun atı ama: Rangapopulos 5,25 
ıs.- 20 ya;,mdaki gençler 'arasında ka~"l 

laşmalarda tınan neticeler IJUnlardır: 
100 metre: E!tlmlıı U,02 
400 metre: EfUmls 5"5, -
800 nıetrc: Kıırayanı" 2,14-
tıOOO metre: Pnısııa 20,19,-
Gülle ftlmn: J".osta ı<ı.~ metre 
Cirit atma: Kf\landrisos 33,55 metre 

"Ulr..Bek atlama Kostokanellis l,!'18 metre. 
Uzun atısrna: lı:Ctımloıı 6 OR nıet.re 
Ot adım tı.tlnnın: Pare.sis 12,55 metre 
:O!sk atma: Karlis Z!I,- metre 

Telefon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

lstanbul 1 le/on Direktörlüğündeıı: 
'it 1937 - ı 938 telefon ırehberi tabettirilmek 'iizere l(l]duğundan hRlen el 

1 
bulunan rehberde büyük harllP .. mes1ck ırasrnda küçuk ilanı bulunan abonc

e . 
~lllliz 3-7-937 taıihine kadar yeni r-'Clıberde devam eilip ctmiyeceklerini 
fi dlrırıedikleri takdirde buna ait .kararname mucibince ilanlan yeni rehberde de 
Yncn neşredilerek tarifesi 'mucibince iicr.etleri tahsil cdih:cektir. Bu kabil vazi 

~~tc olanlarla yeni bere bu ekilBekayıt arzusunda bulunan abonclerimizirı 
0nınan dairesine miıracaat buyurmalarr. (9313) 

Bugünkü 
maçlaı\ 

T ksfm stıadınCla 
yapllıyor 

Bugün milli kürm meçlannın her iki 
karşılaşması da Taksim stadında yapı
lacaktır. 

Fikstür mucibince geçen hafta Tak
sim stadında yaplıması lazımgelirken 

Fenerbahçenin bayramı münascbetile 
tehir edilen Fener - Ankaragücü mü
sabakası üç gün evvelisine kadar 13 ha-

ziran pazar günü Galatasaray - Doğan 

spor maçından evvel Taksim stadında 

yapılacaktr. Hatta federasyon tarafın

dan gönderilen davetiyeler bile bu §ekil 

de tabedilmişti. Halbuki evvelki gün 
gazetelerde çıkan milli küme maçtan 

tebliğinde Fencr--Arlkaragücü karşı--

}aşmasının htanbul futbol ajanının lü
zumsuz bir kararile Fcnerbahçe stallin
da oynanacağmr bildiriyordu. 

Bu değişikliğin ımanastzlığmdan bu 

sütunlarda bahsetmiştik, ertesi gunu 

gchrimize gclmi§ olan Ankara1ılarla da 
görüsürken onların da fikstür haricinde 

~östen1en herhangi bir sahada oyun 
oynamfyacaklarını öğrendik· 

Ankaragücü kafile reisi Nazmi futbol 
ajanının 'bu karannı tstanbula gelir gel

mez ı(\µymu~ ve derhal itirazda bulun
muştu. Futb'ol feôerasyonu da İstanbul 

ajanının kararına uyduğundan Güçlüler 

merkeziumumiye müraceate mecbur ol· 

muşlardır. 

Dün ak§ama kadar IAnkar.adan cevap 
alamamış olan Güçlüler ,fikstürde ıı:ös· 

ıterilcn ımuayycn saatte a'aksim stadı 
na gidip Fenerlileri orada bekliyecekle-

1'.ini söy1üyor1ardı. 
Dün gece merkeziumuminin "Fener 

bahçe - Ankaragücü maçının ::I'aksim 

stadında oynanması lazımdır .. mealinde
ki telgrafı gelmiş olduğundan mesele 

kalmamış demektir. 
Geçen hafta Galatasarayı mağlup e

den Ankaragüçlüler bugün saat on 

üç buçukta Fencrbahçcye kar§ı çıkacak 

B .. bak nın neticesi hakkında ttr, u musa a 
• •1 .d b' y .. öylcmcge imkan yok· 

şım::ıı en ır e ·a 

tur. 
Günün ıikinci karşı1asmnsı saat beşte 

Gaiatasarayla 1zmir Doğanspor klübü 

arasmda o\acaktrr. 

Futbol ajanı 
Zeıki Rı1za 

istifa mı etti'? 
Fıutbo1 federasyonu ile ~stanbul 

ajanı arasında son zamanlarda ta· 
haddi.is eden bazı ihtilaflar netice· 
sinde, .ajanın \'azHesinden istifa et· 
tiği söylenmektedir. 

RADYO 'SINEM~LAR 

l.STA!'\B\fı.: 
18,30 ptA.kle. dans musikisi, 19,30 konfo 

rans, Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan ı t-ı· 

glltere-dc terbiye me_,elesl), 20 Müzeyyen ve 
arkadnşle.rı tar:ı.fından Türk mus.iklsl ve 
halk §ru'kılan, 20,\•0 Ömer Rıza tarn!mdao 
arapca ııöylev, 20,45 Muzaffer ve arkadaşlıt• 
rı tarafından TUrk musikisi ve halk şark.
lan, (sa.at ayarı), 21,15 orkcsll'B, 22,!5 ajan 
ve borsa haberleri \•e ertesi günün programı. 
22,30 pllı.kla sololar, opera \'e operet par<>a 
ları, !!3, 'SOn. 
i\'ll'AN.\: 

ıs.:5 kanşık yayın, 21 opc"a ya~ mr. Der 
Roscnke.valıor, 23,45 muhtelif haberler, 24,10 
ı;lngene orkestrası. 

!l.1EŞTI~; 

18,05 çingene orkestrası, 19 .. !!0 h'kO:yclcr, 
19,'50 keman konnerl, 20,25 kıraat. ııpor, 

21,05 operet, Aleksnndrıı, 23,35 hıılJerler 

spor. 23,50 orkestra konseri, 1,10 srın hc.be;
Jer. 

BVKREŞ: 

18,05 eğlenceli mustkl, 20,05 konferans, 
20,30 koro konseri, 21,05 piyes, 2210 akşam 
'konseri, 22,<:5 hava, haberler, ııpor \'l'safre. 
'23 orkestra ile operet parçaları, 24 sdn bll 
bcrlcr. 
ILOL~'DR : 

13,05 musiki, lR,25 orkestra 
karı~ık yayın, 22,10 konser, 23, 
röportaj, 23,35 son • 
'RO'.\IA: 

konsrrl, 21 
el!lenc •I 

SAUAY 
rt 11<K 
'11'~1.Y.K 

..,\K\lt\A 

\'ILU(/ 

stnmı:ıı 

\l,KA/.AI< 

1 ı\ :"il 

,ıK 

~,\im 

\~Ki 

'BEYOC.Ll'.1 
Programını blldlrmeml~trr. 

ı Saadet. Palyaı;o 
ı A \'e Marta. KarıSl ve 

daktiloau. 
,. Öldüren zehir Lorl!J Har-

dl çocuk bınıZıarı 
ı Neşe ile. BlZ de insanız 

ı Şanghay. Samsotı 

ı 'l"arasbulba. Kırmızı dert
liler <:etcin 

ı \'eni Hatay. Sefiller. 
ı Bltmlyen rsttrap. A~k \'C 

ö'ilm 
ı Blldırmeıştmlr. 

ı Blldirmelştmlr . 
ı ~rtın arayan Kıztar Hfn 

cıtsuın knbramnnıa-rı 

:->\'<'\!( : Kanunsuz şehir. Blo ll<lıı 

ıE-.lı l ! .. 1ory.ı) el gece (TUrkc;eı 
.,:t\I• El\ Parlıı eıırarı. Cennet 

tı:ınıarı 

kor 

11't'rı.ı!J 

IS1'ANBUL 
ı Roma ateşler lc;lnde. I..01"'1 

Hardi dcrbrlz arkadaşlar 
: Romeo ,.e JulyeL H.io. \ 

Un· tın 
: DördUncll aşk ve ~esfii 

çete 
: Mo.rinella, Kırmızı der(lt 

ler çeteııi 
ACF .. MD~R 1 

18,35 halk musikisi, 19,05 karışık yayın, üAl.K ı 
23,25 (Eski Kemalbey) 

Çapkın genı: ''e Atlantrt 
Vo!ga ateşler içinde. Ee
rarcngiz tayyare. tngllte. 
re 14<ralmm tacı 

21,45 k&rı§ık musiki, 2:?,05 komedi, 
konuısma, 23,Sl5 ~arktlar, 2.f,05 dans musiki· 
al. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu a~anı ~ehrin muhtelif ııenıllerlnde nö 

betçi olnn eczaneler §UD.lardır: 

'tstanbut clheUndekller: 
Eminl!nUnde (A. MJnasyan) .Beyazıtta 

(Cem[!), KUçUkpazarda (Yorgl), Eyllpte 
(Hikmet .Atlamaz), Şehremininde (NA.zım 

Sadık). XaragUmrUkte (Kemal), Sanıntyada 
(Eromoa). Şebzadcba~ında (İsmail Hakkı) . 
:Akııarayda (Sarım), Fenerde (\'itali), .Alenı 
darda •{Esat), Bakırköyde CHilAl) 

Beyoğlu clhetlndekller: 

tstıklll cai!deslndc (~anzuk), Altmcıdalrc 
dı, (GUncııı. Galatada Topçularda (Spori· 
dis). Taksimde (NlzftmetUn), Tarlabatımda 

Nnrlıkapı 

!';'Al~AI{ 

(GUndUz): Na~t. (Gece); 
sinema.da Ka~tadiw· 

KADIKOY 
ı Pcpo 

OSKlJGAıP 
llALE ı Seı.ii~rnek .anuıru 

BAKIRKOY 
Mh.11VAUI ı Bildlrmeml§Ur • 

(Nihat), Şlfllde (Halk). Knsınıp8§8.da (Va. 

sıf), l-Ie.sköydc (Darbut). l3eşlk'tzjta (Nail 
Halit), Sarıyerde (Asa!), 

Üsküdar, Kadıköy v~ Adalardakiler: 
'C'skfülarda (Selimi Kadıköy, ModaCI!\ 

(Moda) , BUyUkadada lHnlk). Heybt"llde (Ta 
naş). 

Rapid 8 - Geçlerbirliği 5 
Ankara 12 (Hususi) - Bugün 

Viyanalı Rapid takımı ikinci ma· 
çını Gençlerbirliği ile yaptı. Birin 
ci devrelde oyun ba~lar başlamaz 
birkaç seri pasla Gençler kalesine 
inen Rapid 3 üncü dakikada ilk 
say1sını kaydetti. 

Gençler derhal mukabil taarru
za geçerek 6 ıncı dakikada keneli 
~ayılarını Viyanalılara iade etti
ler. işte bu, 1-1 vaziyet birinci 
devrenin uzun bir kısmı üzerinde 
hakim ol mu, tur. 

20 inci dakikada hakemin yan
lı~ bir müdahalesi bu güzel cere
yana kapılmış olan oyunu birden-
bire bozmuştur. Hafif bir lıatadan 
dolayı Viyanalılar aleyhine veri
len penaltı, muvaffak olsa, oyuu
nu çığrından çıkaracak bir mahi
vet arzetmis ise de Genelerin fena 
bir vuru§U bunun sayı ~ olmasına 
meydan vermedi~i için bu tehlike
zail olmu§tur. 27 inci dakikada 
ikinci bir hata, bu sefer Gençler 
aleyhine, tecelli etmiş ve tam ceza 
çizgisi üzerinden yine verilen bir 
ıfrikik ıbu sefer B!nderin bomba 
gibi bir ütü ile Gençlerin e ğları
na takılmıştır. 

Vaziyet 2-1 olduktan sonra 
Gençler yine akınlarına devam et· 
mislerse de 37 inci dakikada Ra. 
pidin ağaçığı çok güzel bir şütle 
sol köşeden bir gol daha kaydet
mistir. 

Buna Gençlerin 44 üncü daki
kada merkez muhacim Alinin aya 
ğile mukab.ele etmesi üzerine dev
re 3·2 gibi hafif bir faı:kfa Viyana 
lı•-rın lehine bitmistir. 

ikinci devrede Geneler der
hal ta rr.u1.a geçerek daha ilk da
kikada ve Nivazinin ayağile bir 
,gol r.Iaha kaydettiler . 

Oyunu bu suretle 3-3 ümit veri
ci bir $ekilde devam ederken 7 in 
ci d mka:da l<a1ecinin hatası yü
riinden Viyanahlar soliç Helecin 
ı\Vağile bir gol daha kaydettiler. 
Bu golden .sonra biraz sarsılmıs 
sdbi görünen Gençler birliği ken
dini toolamak iizere iken sol açık 
\an gelen güzel bir asa vaktinde 
bir vuru~ yapan Hav1içek lbeşinr.i 

golü yapmakta gecikmedi. 
Bu vaziyet kar!ısında mukad. 

der bir mağlubiyeti kabul etmit 
bulunan Gençlerhirliği hiç olmaz
sa beraberlik sayılarını temin için 
'bütün gayretlerini sarfederek gü• 
ze1 paslarla ve l;!>mbine bir oyun
la hasım kalesine sık sık inişler 
yapmaya başladılar. Tehlikeyi ıe• 
zen Viyana takımı tekrar hareke· 
te geçerek 25 ve 26 ıncı dakikalar· 
da birbirini takiben merkez mu• 
hacimleri Binclerin ayağile iki gol 
dahl\ kaydederek gol -adedini ye· 
dive cıkardı. 

·yılmadan çalışan Ankaralılar 
Rapidin bu iki golüne ancak 34 ün 
cü dakikada Niyazinin ayağile 
mukabele edebildiler. 

Avusturyalılar 42 inci dakikada 
yjne Binderfo ayağile sekizinci 
defa topu Gençlcrbirliği ağlatma 
taktılar. 

Ankara takımı hiç olmazsa hir 
gol daha yapabilmek için aa~ la· 
raftan büyük bir gayretle hızla 
hücuma geçti. Selimin Viyana ka· 
lesine kadar sürükleyip getirdiği 
topu Rapid müdafii hatalı bir ıe· 
kilde durdurduğundan hakem pe
naltı cezası vermişti. 

Genderbirliği de verilen bu ce· 
zayı Alinin ayağile gole tahvil et .. 
ti ve maç 8-5 Rapidin lehine neli· 
celendi. 

Awsturya takımı yarın son ma
çını yine ehir stadyomunda De
ıminpor l lkımı ile oynavacaktır. 
Demirspor takımı yalnız Besiktaş· 
h Hakktv.t lmak nivetindedir. 

Veni spor mecmuası 

Kırmızı - Beyaz 
Yann çık1yor 

Evcıce de yazaı~ımız f;ibl, ~rkııpotım 

eski sahibi kıymetli spor muharrirt Tallt 

Milat tarafından hazırlanan (Kırmızı .. Be-

yaz) ismindeki spor mecmuasının llk sayın, 

yarın eab&b çıkacnkbr. Detcrll bir gazeteci 

ve tamamen bltarıı.f bir sporcu olan Tallı 

Mftaün, yeni c;ıkarııcıı.~ı s-nzete lle spor ca 

mlamızda ibU_yUlt bir bo§\ut;u do1duracağuıa 

c mnı.t 
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........................... !~ 

Her akşanı 

TAKSiM Belediye 

Bahçesinde 
• E 

Bestekar tanburi Salahattin 
Bayanlar Okuyucular 
Süzan 

Nermin lbrahim 

Melahat Yahya 

K. Melt\bal 

Saz heyeti 

NecaliTokyay 
Şefik 
Hasan 
Hasan 
Şükrü 
Nihat 

Keman 
Piyano 
Kanun 

Panço 
Klarnet 
Ney 

Parasko 
Bayan LOTFlYE tarafından milli oyunlar 

Telefon : 43703 

Kemençe 
ve Akrobatik numaralar 1 

Her akşam 

L V Ü Bahçesi Harbiyede 

Çağlıyan aaz heyetinin memleketle çok tanınmıı m · ıanatkar 

lan ve Bayan AL Anın 
. iştirakiyle devam ediyor ..• 

aynca: S. A TJLLA yeni revüsünün fevkaladelikleri. ................................. 
lstanbul Belediyesi ilanları · 

_ Yaş meyva satan manav dükkanlannın saat 24 e kadar açık kalmalarına dairr.i 
Encümence 5/6/ 937 tarihinde karar ·verilmiştir, ilan olunur. (B) (3371) 

Ticcaret ve sanat icra edilen yerlere asılan ilan levhalarına ait afişaj tarife. 

ainde tenzilAt yapılmıştır. 1/Haziran/937 mali senesinden itibaren her levha. 

dan senede Uç liradan aşağt olmamak prtile metre murabbaından iki lira afi§ 

ücreti alınacaktır. Belediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncil maddesi mu. 

cibince alınmakta olan ilan resmi aynca eskisi gibi tahsil edilecektir. ilan sahip. 

]erinin evvel emirde Belediye merkez mu hasebcsine müracaatla afiş Ucretlerini 

ödemeleri, ödmiyenlcrin levhalarının te§hirden mencdileceği ilan olunur. (B) 
(3369) 

Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseselere lilzumu olan 446320 

kilo ekmek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo ekmeğe azami narh 

fh:lı konulmuştur. Liııtesile şartnamesi levazım müdürlUğünde görülebilir. Ek 

ailtme 14/ 6/ 937 pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. İs· 

tekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 3682 lira 14 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu 

karıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. (B) 
(3056) 

Senelik muhammen 
kirası 

İlk teminatı 

Beykozda Şahin kaya caddeı::nde 2 nu. 
maralı dükkan. 

BUyUkderede Büyükdere caddesinde 90 

No. lu kahve karı;ısında. 67 metre mu

rabbaı arsa. 
BUyükdcrede Büyükdere caddtSinde 209 

numaralı kah\•e kar§ısmda 104 metre 

60 4,50 

13 0,98 

murabbaı arsa. 10 O, 75 

Boyacıköyünde Hekim Ata mahallesin-

ae Meydanyeri sokağında 4, 76 metre 
murabbaı yol artığı. 15 1,13 
Uluköyde Muvakkithane mahallesinde 
Çmaraltı meydanı sokağınd-ı 53 metre 
murabbaı yol artığı. 40 3, 

Yukarda ıııemti, senelik muhammen kiralariyle ilk teminatları yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden it ibaren ayrı ayrı kiraya verilmek Uzer.:ı açık nrL 

tırmaya konulmuşiardır. Şartnameleri Levazım mildürlüğündc görülebilir. İs. 

tekliler hizalarında gösterilc:ı Hk temin at makbuz veya mektubi!r! beraber 

14.6.937 Pazartesi gilnU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır!ar. 

• 
iŞ adamlarına ve 

Mühinı 

(i) (30i2) 

müesseselere 
fırsat 

lstanbul 1 ele/on Direktörlüğünden: 
1937 - 1938 telefon rehberi bastınlmak üzered ır. Telefon rehberi 16000 

adet basılacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirlcrile bütün 

ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en 

pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 

günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, mündcrecatın· 

dan §ehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberdar olacaklar, bu 

yüzden ilAn veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifade et
miı olacaktır. 

tşinf, mesleğini. mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını her • 

kese, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine ilan veriniz. 

Pek yakında tab'ma başlanacak rehbere illin vermek ve illin prtlarını öğ 
renmek üzere Abonman Dairemize milracaat buyurunuz. (3314). 

HABER - l\1Cıam postası 

Zührevi 
hastahklardan 
Kcıruınmalk ve 
ın o'ffzosso h haya 
hakkDDe ırlayet 
e'tmelk nçn ını .. D 

1 
Baylara 

tazım olan 
Prezervati" 

l._ırnj:- ~~~] 
Markasını 

tercih ediniz. 

Eczanelerden 
ısrarla isteyiniz. 
irop'ltan (ftş Ecza 
Deposu) ını<dla 

:::::::::::: ::: ::::::::: ::::::::::::: ::::ı nmı•:::: ::::::: 

jj FAZIL ÇiL iLACı !i 
ı• :: n Sizi çil ve lekelerden kurtarır H 
ii:: ::: : : : :: : :::: :::: :: : :: : : :: : : : : ::: : : :: : : : :: : : ::=::= ::: 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satmalma Komisyonu fü\nlan 

Müteahhit nam ve hesabına 120 
adet kayık tabağı, 60 adet tevzi ka
sesi, 56 kapaklı çorba kasesi, 120 tuz. 
luk, 23 Ha.ziran 1937 Çar§amba günü 
saat 14 de Tophanede satmalma Ko
misyonunda açık eksiltme ile alına. 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 296 
lira 60 kuruştur. !Ik teminatı 22 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nümunele. 
ri komisyonda görUlcbllir. tstcklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(3) (3251) 

Gazete ve mecmua 
sahlplerlne 

Bruıın Kurumu Ba~hanlrğınrlnn: 
1937 hfüçe kanunu mucibince 

gazete Ye mecmunlann ] '>37 yılındaki 
kiğul ihtiyaçlarından 1800 toıı ınik· 
tarında, hamurunda 70/100 oılun o
lan filigranlı, kiiğıdm tenziHitlı ola· 
rak ithali kabul cdilmi§ ve hunun 
Tiirkiyedeki gazete ve mecmualara 
tevzi suretinin teehiti Heyeti Vekileye 
hırakıJım~tır. 

DahiJiye Vekaletinin tebliği für 
rine bu te\'7:İ şeklinin hir hal urrti· 
ne hağlanınn ı iiurimlc konuşulmnk 
için, sehrirnizde çıkan gazete ve mcc· 
mua münıe -=illeri ara ımla lıir top· 
lnntr yapılacaktır. Bu toplantı if'İıı 17 
Hnıiran 1937 Pcr§cmhe günü Fnat 
] :\,30 tarihi tc hit cılilnıi~tir. 1 tan· 
hulda çıkmı gazctf' YC ıncr.ınua nhip· 
lerinin o tarihte Kurumun Rcyoğlun· 
claki merkı•zine ya llizzat gelmelerini 
\'Cya sal:ihi) ettar hir nııiınesı.il giin
drrrn,.Jerini rica ederiz. 

Birkaç gUne kadar 

TUrkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

Sadi ve Hafız gibi Fars büyük 
şairlerinden elli kadarının rubai 
tercümeleri de kitabın sonuna 
ilave edilerek yakında çıkacaktır. 

Mütercimi: Hüseyin Rifat 

- ilmi Felsefe 
' C'un ve Yann Khaplarırıdand11 

Fiyatı 40 kuruıtur 

"13 HAZiRAN - 1937 

12 Haziran Cumartesi aktammdan itibaren 

PANO~AMA lBlAH~~SDNIQ>lE 
en yüksek ve en kıymetli sanatk&rı 

ve arkadafları Kemani 
Sesi pek çok H 
sevilen Bayan 

e in 
SADi, Tanburl REFiK 

MiV T 
Saz heyeti: Keman: Cevdet, Kemnçe: Sotiri, Piyano: Feyzi, Udi: 
Mısırlı İbrahim, Kanun: Ahmet, Klarnet: Ramazan, Ney : Emin 

Artistler: Radife, Şükran, Binen, Fa1de, Fahriye, K. Safiye 
Muazzez, 

Okuyucular: Hamit, Artaki, Solist Mustafa 
Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu fedakarlığa rağmen 

_!~~~~~f~iy~a~tl~a~rd~a~hi~ç~b:i:r~d:e~ğ~it~ik~l~ik~yo~k~t~u~r.:._.T:e:ı:·~4~1~0~65~~~ 

Fuzuli Berkmen ve 
Y. Kilitis 

Mutamba ve liciverd ıtorlann en iyi cinsleri aon 
moda perdelik renkli markizet, etamin ve filele

rin her çetidi, otomatik zarif komit takmıla-
nmız gelmittir. • 

1 
Mefruıata aid mallan mağazamızda 

1 edigatt~ö"J:oT:;,i,~;~österilir 
1- Galata, Tünel cad. No. 24 Tle.: 43957 -

Deniz · Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Cinsi .M.ıktar Ve Beher kilosunun 
ölçüsü tahmini bedeli 

Kuru§ Sn. 
Çalı fasulye 700 kilo 4 50 
Ay§ekadın fasulye 700 

" 8 00 
Barbunya fasulye 500 " 4 50 
Semir.otu 600 " 2 00 
Skız kabağı 900 " 

2 50 
Bamya 1000 " 

8 00 
Patlıcan 1500 " 

6 00 
Kırmızı domates 1500 

" 
2 50 

Kuru soğan 1850 
" 

5 00 

Patates 2120 
" 

5 00 

Ispanak 800 " 
3 25 

Lahana. 700 
" 

3 00 
Pırasa 700 

" 
3 25 

Domates salçası 150 tt 18 00 -
Yekitn 13720 ,. 

Yukarda cins ve mikt:u ları ile muhammen bedelleri yazılı olan "14 .. kıı· 
lem y~ sebze, 24 haziran 937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de 
açık eksiltme usulilc alınmak Uzcre münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu "14,. kalem sebzenin mu\'akkat teminatı "4 ,, lirn "54,, kurtıf 
olun. şartnamesi komisyondan her gUn parasız veiriEr. 

3 - İsteklilerin. 2490 sayılı kanunda yazılı vcsikalarln birlıktl' ve belli 
gUn ve saatte Kasnnpa.şada bulunan komisyona müracaatları. (3257) 

Cinsi Miktar ve ölçUsU Beher kilosunun tahmini fiatı 
Kuruş Santım 

Koyun eti 38285 mıo 46 00 
Sığır eti 21639 Kilo 32 50 

1 - Yukarda cins \'e miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan net 
kalem yiyecek, 23 Haziran 937 tarihine rnslıyan Çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle aıınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1848 lira 30 kuruı olup Şart. 
namesi komisyondan her gtin parasız alınabilir. 

3 - !stckli!erin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün \'C saatten bir saat evveline kil' 
dar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde \'ermeleri. (32G5) 

Tahmin edilen bedeli "41562'' lira "15" kuruş olan ''395830" kilo ekme!Cı 
23 Haziran 937 tarihine rasthyan Çarşamba günü sant 14 de kapalı zarf usıı
lile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. Muvakkat teminatı ''3117'' !irS. 
"16" kuruş olup §artnamcsi "208" kuruş mukabilinde komisyondan her gilP 
verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı j(anunun ta.rifatı dahilinde tanzim edecekleri kaps• 
h tekli( mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir snat evveline kadar ı<ıı.
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(3155) 

Cinsi 

______ .... .._ _______ _ 
Miktar ve 

ölçUsU 
Beher kilosunun 
tahmini bedeli 
Kuruş Sn. 

Koyun eti. 7128 kilo 46 00 
Sığır eti 4 797 ,, 32 50 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan (2) 
kalem et, 24 Haziran 937 tarihine rastlayan pcrşernb.? günU saat (15) de a.çı1' 
eksiltme ıısulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - lşbu (2) kaclm etin muvakkatteminatı (362) lira (85) kuruş oluP• 
şartnamesi komisyondan her gün parnsız ahnabiiir. . 

3 - tıııtcklllerln, 2490 sayılı kanunda yazılı vesika rile birlikte ve bcll1 

gUn ve saatte Kasımpa§ada bulunan komisyona mliracaatları. (3258) 


