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Dersimdeki 
Nisan, mayıs ve haziran aylarında dersimde 

neler yapıldı ? 

Dersimin tarihi ve bu 
hareketin manası nedir ? 

Altı asır Jçlnde iki baş bllk medeblldl ı 
1: Atatürk 2: Yavuz. 

hareket 
Haşmetlu Benzin 

tahtından yuvarlandı 
Dahiliye Vekili valilere ve 
belediye reislerine gönder
diği tami·mıe ne emretti ? 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz telefonla billiriyor) .._ 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere telgrafla bir emir göndererek benzin 
ve gaz üzerinde tetkikler yapılmasını ve ihtikir varsa derhal kanuni 
yollara müracaatle işin KO KÜNDEN HALL1Nl emretm" ~tir. 

Vekalet vilayetlerden ve bellecliyelerden benzin fiyatlarındaki ini~ 
ve yükseliş vaziyetlerini gösteren mukayeseli cetveller istemittir. 
Vilayetler ve belediyeler bu husustaki tetkiklerini, ne gibi ıe~Jbir~cr 
aldıklarını ve alman tedbirlerin neticelerini müstacelen ve telgrafla 
vekalete bildireceklerdir. 

Dün gece Yeşilköyde 
Her şeyl elektrik tertlbatlyle bir ande 
mahvedebilecek şekilde hazırlanmış 

Bir eroin fabrikası 

Atatilrk, kızı, Kahra.mM Sabiha Gökçeni teşyi ederken: ... ---··- • •• - ...... 
-Jıer'lıtlMr ~z kpımı.. <Yazısı 6 ıncıda) 1 Donanmamız 

yakalandı 
Şerir, düğmeye basacak vakit 

bulamadan ~akalandı 
Tuhaçevskinin idamım hazırhyan 1 Yakın bir tarihte 

C k d Dost devlet limanlannı asus a in ziyaret edecek 
Donanmamızın yakın hir tarihte 

~... Teşkil Atın ecnebi casuslarla mücadele İtalya limanlannı ziyaret etmesi ih. 
timali mevcut bulunmaktedır. Bu 
cümleden olarak, 1taıyada bir hafta 
kadar kalacak oJan donanmamızın 
dönil§te dost Yugoslav limanlarını 

ziyaret edeceği ve limanımıza gelin
dikten sonra Karadeniz3 çıkacak 
olan donanmamızın Sovyet limanla. 
rını da ziyaret edeceği 2öylenmek. 
tedir • 

':r. ,_ kısmına şef oldu 
Bir fngiliz gazetesinin göre 

-------------------------------Gene r a I Yakırın idamını protesto 
eden alaylar dağıtdmıştır 

Moskova sokaklarında beyaonameler: 
''Tuhaçevskinin intikamını ahn,, 

• 1. - <kmeral Yakir, ! - General Putna 3 - Kol.ordu kumandanı Eideman, 
.J - General 1. Uboreviç, 5 - Genemi Kork, 6 - General Feldman ve büyilk 

reaim Ma.reftll Tuluu;~t·ski (Yazı,,ı, ! incide) 

Bu seyahatte donanmamızın ba
§ında amiral Şükrü Okan buluna. 
caktır. 
~ ............................................... . Dün gece yakaUı1uın zehir inıa7cılcri cilctlerile bcrauc;. (Sağd.a1·i gö:lıU.:lii 

Dayı ıllu.sfai:ıJ solaaki da şeriki Bahadır.) (Yazısı 6 tnctlia) 

Almanyada büyük bir skandal 

Hitlerin gö:Zdesini 
"Yab.udidir" diye Doktor 

GUbels kovdu 
GUzel kadın Hltlerln dairesine bitişik olan evine Rlrme1' fen 

menedilerek zabıta nezareti altında bir otele gUtUrUldll 
Hiç şüphe yoktur ki, ihtiyar dünya, 

kurulduğu andan itibaren en buhranlı 

devirlerinden birine girmiıtir. Yalnız 

yüz seksen milyonluk Rusyayı değil, 

bütün dünyayı heyecan içinde bırakan 

Sovyet Rusya hidiıeleri henüz bütün 
vehametini muhafaza ederken, bu ~efa 
da, Almanyanın mukadderatınr ·ellerin
de tutan üç kişiden biri olan propagan-

da nazırı Dr. Göbelsin Hitlerc açıkça 
muhalefette bulunduğu ve Alman şefi
nin en fazla sevdiği yakın bir dostunu • 
hiç tercı:idüt etmeden, nümayişkar bir 
şekilde bir toplantıdan koğduğu haber 
verilmektedir. 

Her tarafta ve bilhassa Almanyada 
bliyük bir heyecan uyandıran bu hadi-

se, Hitlere ve Alman "Nasyonal sosya-
(Ta/8il4.h 6 mm aay/ada) (Devamı 6 ıncula) Ri/CM§tcıl ,,6 Göbela Matma;;eZ Ri/etıftal 
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luhaçevskinin idamını hazırhyan 

Casus kadın 
Teşkilatın ecnebi casuslarla mücadele 

kısmına şef oldu 
Bir lngiliz gazetesinin dedigine göre 

GeneralYakırın idamını protesto 
eden alaylar dağıtılmıştır 

Moskova sokaklarında beyannameler: 
"Tuhaçevskinin intikamını ahn,, 

Sovyet Rusyada sekiz or
du şefinin idamiyle münaae
bettar olarak İngiliz gazete· 
leri bazı havadisler ne§ret· 
mektedirler. Bu sabahki pos. 
ta ile gelen haftalık gazete· 
lerden "Sunday Express., de 
bu neviden haberler gördük. 
Ne derece doğru olduğunu 
kestirememekle beraber ba
zı parçalarım ihtiyat kaydiy· 
le naklediyoruz: 

DAGITILAN ALAYLAR 
:'Sovyet Rusyanm bir ucundan 

gelen bir habere göre 900 asker Ki· 
yefte tevkif olunmuş 300 kadar as· 
ker daha Harkofta tevkif edilmiştir. 

Bu sabah, Kiyef teki iki piyade 
alayı ve Harkofta bir süvari alayı, 
kendilerinin çok sevdiği general Ya
kmn idama mahkumiyetini İ§itince 
heyecanlı itirazlarda bulunmuşlar· 
dır. 

Askerler kışlalarmda toplanarak 
general Yakmn tahliye edilmesini 
istemişlerdir. 

T evkifattan sonra bu alaylar 
dağıtılarak mütebaki askerler Sibir
yanm muhtelif garnizonlarına gön· 
derilmiştir.,, 

SOKAKLARA BEYANNAME
LER ATILMIŞ 

"Moskovada sabah vakti sokak· 
Yarda beyannameler görülmfüıtür. 
Bunlar geceleyin tevzi edilmişti. Ü
zerinde, "T uhaçefskinin intikamını 
alın 1,, yazılıydı. Halk, bunlara do· 
kunmnktan şiddetle ürkerek ve hava 
disi biribirlerine fısıldaşarak geçip 
işlerİ'le gitmişlerdir. 

Polis süratle gelerek bir tnnesi 
bile kalmamak üzere beyannaMele· 
rin toplanmasını çöpçülere emretmiş 
tir. 

Diğer taraftan Sovyet entelli· 
censi, bu beyinnamelcri kimin da
ğıttığı hakkında tahkikata memur e· 
dilmiştir ... 

SOKAKLARDA KARAKOL 
GEZILIYOR 

"Şimdi asker, süngü takmış va
ziyette her şehrin sokaklarında ka· 
rakol gezerek herhangi memnuni· 
yetsizlik alaimini bastırmağa hazır 
}anıyorlar.,, 
ST ALiNiN SARAYINA GiRE. 

BiLEN BEŞ KlŞl 
"Stalinin bulunduğu Kremlin 

earayı:na, binlerce seçme, sadık ka
zaklarla Gürcü muhafızların arasın· 
dan ancak beş kişi ge°'çebilmektedir. 

Stalinle görüşmeğe nail olan beş 
kişi şunlardır: Harp komiseri Voro· 
şilof, muavini Jegorof, dahiliye ko· 
miseri Jeşof, nakliyat komiseri 
Kaganoviç ve başvekil Molotof. 
Bunlar Staline yeni tevkifat ve ya
kında yapılacak muhakemeler hak· 
kında malumat veriyorlar ... 

YEN1D~N KiMLERiN 
MUHAKEMESi YAPILACAK. 
"Ukranya ordu şeflerinden gene

ral Şmit ile diğer on ordu lideri Sta· 
lin aleyhtarı gruplar teşkil etmekle 
itham olunmakt'!dırlar. T uhaçevski 
yi mahkum eden mahkeme önünde 
hesap vereceklerine inanılıyor,.., 

KARAHANIN TEVKiFi 
HAKKINDA 

"Sovyet diplomatları arasında bir 
temizleme yapılacağı beklenmekte· 
dir. Muhakeme edilecek diğerleri a
rasında sabık Ankara sefiri Karahan, 
sabık Madrit Sefiri Rosenherg ve 
sabık Berlin sefiri Çinşuk buluna
caktır. Onlarla birlikte birçok kon
solos ve sefaret memurları d:a mu
hakeme edilecektir.,, 
soVYET RUSY ADAKI ALMAN 

VE JAPON KONSOLOS
LUKLARI 

"Geniş mikyasta yayılan haber· 

lere göre Stalin, Sovyet birliğindeki 
Alman ve Japon konsoloslukların
dan birçoğunu, "'maksatlanndan in· 
hiraf etmiş olmaları,, kaydiyle kapa· 
tacaktır. Bununla münasebettar o· 
larak faşist memleketlerden kaçan 
koloniler de dahil olduğu halde bir· 
çok yabancılar Rusyadan çıkarıla· 
caklardır . ., 
iDAM EDiLENLERiN KARILA

RI DA SÜRÜLMÜS 
'Tuhaçevskinin, yedi a;kadaşiy

le birlikte idamından sonra madam 
T uhaçevski ve idam edilenlerden 
Putnanm karısı madam Putna bü
ti.in yakın akrabalariyle birlikte Si· 
biryaya nefyedilmişlerdir. General 
PutnC\nm on beş yaşındaki oğlu Se
rioza "Siyasi mücrimlerin masum 
çocuklarına., tahsis edilmiş olan bir 
devlet müessesesine yatırılmıştır.,. 

BİR BULGAR CASUS 
KADINININ ROLO 

"Şimdi Sovyet Ruıyada bir ca
sus kadın terfi ettirilmiştir. Bu ka
dm uzun boylu, müteazzun ve 38 
yaşında sabık Bulgar asilzadesi Lid. 
ya Voronovadrr ki, Sovyet enteli. 
cens servisi tarafından mukabil ca· 
sus olarak istihdam edilmektedir. Ve 
mareşal T uhaçevski ile arkadatlan
nm idamını hazırlıyan delillerden 
birçoğunu o getinnittİr. Bunun ne 
ticesi olarak, kendisi, Sovyet entel
licenı servisi ecnebi casuslarla müca
dele kısmmm efliğine çıkarılmıt. 
tır.,, 

Bulgarlar 
Bir veliaht sahibi 

Kraliçeleri bir erkek çocuk 
diinyaya getirdi 

Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar telgraf 
ajanıt bildiriyor: 

Bu sabah Bulgar kraliçesi İyohanna, 
bir velihat dünyaya getirmiştir. Kraliçe 
ile veliaht prensin aıhhatleri ınükem -
meldir. 

HABER - Bulgaristan kral ailesi • 
nin, bu doğum haberinden mutadın 

fevkinde memnun olacağı aşikardır. 
Çünküı veliahtsiz bulunan Bulgar kra
lının yeni doğacak çocuğunun bilhassa 
erkek olması çok isteniyordu. 

Bulgar kanunu esasisi, kralın doğ -
rudan doğruya erkek evladının tahta 
varis olabileceğini ~rt koşar. Kral Bo • 
risin ise erkek çocuğu yoktu. 

Hatta son zamanlarda kanunu esasi 
değiştirilerek kralın kardeşi prens 
Cyril"in veliaht yapılması düşünü!:.iyor 

idiyse <le, bu da, meselenin bugün için 
halF demek olacaktı. Zira, Prens Cyril 
de evli değildi. 

Alman erkanı 
harbiye reisi 

Parlse gidecek 
Bertin, 16 (A.A.) - Öğrenldiğine 

göreı Almanya büyük erkanı harbiye 
reisi general Beck, beynelmilel sergiyi 
ziyaret maksadiyle yakında Paıiıe gi • 
decektir . 

Bu seyahat, tamamiyle hususi mahi
yettedir. Maamafih. general Beck·in 
bu münasebetle Fransa büyük erkanı 
harb"ye re!si general Gamelin"e bir ne 
zaket ziyaretinde bulunması pek muh

temeldir. 

Rusyada 
Dış ticaret komiseri 

vazifesinden affedildi 
Moskova 15 (A.A.) - Tas a· 

jansı Dış ticaret komiseri Rosengolt 
zin, başka bir memuriyete tayin edil 
mesi üzerine, vazifesinden affedil· 
eliğini bildirmektedir. 

Veniuitik : dlaljala daic .... 

Bugünkü Italyan 
donanması 

Bir zevk 
ROMANCILARIMIZDAN b'rİ 

vardır, yazdığı cilcl cild kita~ 
lardan h:ç birini okumağa tahaınr11 
edemediğimi bil.diği için beni • nerede 
görse, hal hatır sormağı bile bitirırıt • 
den, zaten bol olan karilerinio gündtll 
güne de arttığını anlatır. Sözleri yaları 
değildir, bir vehim de <leğildir: Brs at. 
tı yıl önı;e çıkan romanlarının şirndı 
ikinci basısı hazırlanıyormu . 

Yazan: Ahmet Cemalettin Saraco§lu 

Söyled'ği sözlerle beni kızdırd:ğırıı • 
sanar amma işte onda yanılır. BilalcİSı 
memnun olurum ... Kendimi olduğıırıı • 
dan da iyi yürekli göstermek için. bir 
arkadaşın bövlc rağbet kazanmasına st
vindiğimi iddia edecek değilim. lsin ~ 
tarafı ayrı: yalnız şunu söyliyeyim ıcı 
onun kazandığı rağbet bir an bile iç:ıtt• 

ltalyan diret notu: "Duilio,, mm (30,5) 3mıt:11uıtrelil: biiyiik çaplı ağır topları 

de haset telini tahrik etmedi. Niç·rı 
memnun olduğumu anlatayım: Beni 
nerede görse hemen kari!erlnin coklu • 
ğundan bahsetmesini, bununla beni kıt' 
< lıracağını sanmasını, yazıları hakkın • 
ılaki hükm:ime ne kadar ehemmiyet 
\"erdiğini gÖs!crmez mi Benim o ro • 
manlardan hoşlanmayışım onu pek kıı
dırmış, ta yüreğine i§lemiş olacak kİ 
benden intikam almak sevdasına düşü • 

İtalyan bahriyesi harp gemisi yap -
makta daima bariz bir hususiyet göste. 
regelmiş bir bahriyedir. Bundan altmış 
sene ka.dar evvel "İtalya., ve "Lepan • 
to,, ismindeki iki çift ve dev cüseli 
harp gemisini denize in<lirdiğ zaman 
İtalyan bahriyesi dünya denizcilik a
lemini heyecana düşürmüştü. 

Asri "muharebe kruvazörleri,. nin 
dedeleri olduklannda §Üphe olmryan bu 
iki muazzam gemi 14000 tonilato maı 
mahrecinde 400 kadem uzunluğunda 
"d"l I ı ı er. 

Ve o zamanlar için ~yanı hayret 
telakki edilen 18 mil gibi bir sür'atle 
seyrediyorlardı • 

Bundan maada bu iki geminin behe
rinde :pjzer tonluk dört top bulunuyor
du ki dünya bahriye mühendisleri bu 
kadar kahir bir top kuvveti taşıyan bir 
gemi yapmayı o zamana kadar hatır ve 
hayallerine bile getirmemişlerdi. 

top1ar taşıyan ''muhafazalı kruvazör., 
sınıfı harp gmisini de moda haline ge
tiren yine İtalyanlar olmuştur. 

Dri tnot bir lla!yan 
keşfi midir? 

Ayni çapta ağır top taşıdığı ıçın 

"Dretnot., sımfı ismi verilen harp ge. 
milerinin bir İtalyan buluşu olduğu sık 

sık iddia edilir. 

Çünkü İngiliz bahriyesi "Dretnot., 
hattı harp zırhlısını indirmeden bir kaç 
sene evvel miralay (Kımiberti) isimli 

bir İtalyan bahriye mimarı "dretnot,. 
gemisinin bir çok evsafını nefsinde 
cemetm:ş bir zırhlı planı yaparak inşa -
sını teklif etmişti. 

Bununla beraber 1906 senesnde inşa 
edilmiş olan "dretnot., zırhlısının bu 
İtalyan mimannın bulu§unun bir mah 
sulü telakki etmek do~ru olama~. Çün
kü bu gemi o zamanlar henüz miralay 
r:itbesinde bulunan maruf Lord Fişer 
ile genç liyakatli deniz mimarı Vıttsın 
aralamlda münakaşa etmiş oldukları 

bir fikirden doğmuştur ve münhasıran 
bir İngiliz mahsulüdür. 

Her ikisi de kendi mesleklerinde 
terakki ederek bu mesleklcr!n en yük • 
sek derecesini ihraz ettikten sonra. yir -
mi sene evvel tasarladıkları bir projeyi 
tahakkuk ettirmişler ve bu suretle 
''Dretnot,. zırhlısı dolayısiyle "dert -
not .. sınıfı harp gemileri doğmuştur ki 
bu sınıfın harp gemisi tertip inşasın -
da yaratmış olduğu derin inkdap, üze
rinde durulmıyacak kadar mali'ım ve 

kat'idir. 

Cihan harbinde Italyan 
bahriyesi 

İtalyan bahriyesi 1914 -1918 harbi. 
ne 1915 yılı ilkbaharında .dolu dizgin 
girdiği zaman Adiryatikteki Avustur -
ya deniz kuvvetlerini nezaret altında 
bulundurmak vazifesini yüklenmişti. 

İtalyan bahriyelisi hiç bir zaman 
kat'i bir deniz harbi karşısında bulun -
madı. Ukin buna rağmen bazı şahsi 

ve münferit harekat ve muvaffakıyet 

l:ay<letmekten de hali kalmadı. 

Mesela (Szent Estuan) ismind<'ki j 
Avusturya dretnotunun açık denizde. 
İtalyan ihtiyat bahriye zabitlerinden 
Rizzonun iı.larc ettiği min!mini lıir mo -

törbot tarafından torpillenerek batın! • 
ması bu kabildendir • 

Avusturya dretnotu d!stroyerler ta -
rafından muhafaza edilmekte bulun _ 
masma rağmen Rizzo bunların arasın _ 
dan geçmeğe ve dev cüseli dretnota iki 
torp:do atmağa muvaffak olmu~tu. 

Birkaç saat sonra ise koca Avustur • 
ya dretnotu Adiryatiğin mavi sulanna 

gömülüp gidiyordu . 
Yine bu İtalyan deniz subayı daha 

evvel ce ayni tipte başka bir motörbot. 
la Avusturyalıların müstahkem liman. 
lan olan Pola limanına girmeğe ve ora
da "Vien .• isimli Avusturya zırhlısını 

torpi.dolamıya muvaffak olmuştu . 
Cihan harbinde iki düşman hattı 

harp gemisini böyle tekbaşrna imha et
mek pek az kimseye nas:p olmuş bir 
muvaffakıyettir. Maamafih bu muvaf -
fakıyetlcrin dcnizcilj~i olmıyan Avus • 
turyaya karşı elde edilmi olduğuna 

da.f~ek:ıCiE~r~a1fb1~rIJ~rftatyan. bano

yesinin hemen hemen inanılarruyacak 
kadar garip bir muvaffakıyeti daha var 
dır ki bu da üçüncü bir Avusturya hat. 
tı harp gemisinin ''Viribus U nitis, , 
dretnotunun tahribidir. Bu düşman 
zırhlısı müstahkem bir limanda demir 
:izerinde yatarken iki İtalyan bahriye 
zabiti motörlü bir salla gemiye yakla!
mışlar ve zır:ılırun borda!':ına elleriyle 
bir mayın takarak dretnotu berhava et
mei;e muvaffak olmuşlar<lı. 

Diğer taraftan İtalyan bahriyesi düş
man suikastleri ve denizaltı ~cmileri 
faaliyeti yüzünden birçok gen' ~er kay. 
betmiş ve mütareke İtalyan donanma _ 
sım, yeni ve asri malzeme bakımından 
hazin bir mahrumiyet içinde bulmu! -

tu. 
1922 senesinde yapılan Vaşington 

yor. / 
Onunla konuştuğum zaman övün • 

mesiyle beni hiç te sinirlendirmediğini 
anlıyacak d'ye korkanın. Şu verilecek 
cevap bulamadıkları için kös kös yrre 
bakan. gözlerini boşlukta bir yere di • 
ken veya mevzuu değiştirmeğe kalkan• 
ların tavrını takınırım. O, benim btı 

halimi görünce: "Bak. der. şura.da otu· 
ran adam da benim romanımı okuyor! • ., 

Belki yanılıyorum, fakat ben onun 
sö:ı:ler"ni i~imden §ÖY.İe tercüme ede • 
rirn: "Ne olur! Herkes gibi sen de ôc. 
nim romanlarımı okuyup beğensen e ı .. 
Kendini büyük bir zevkten mahrum edi. 
yorsun: ona kanşmam ama beni de 
methinden mahrum ediyorsun.,. Hiç 
şüphesiz ki onun hareketini bu yolda 
tefsire kalkışmamda nahvetin l •:iyük 
bir payı va r; fakat ne yapayım? İnsan 
oğlu olur da nahvcti olınaz olur- mu? 

" . . . .. 
ni kızdırmağa kalkmasından zevk duy• 
cluğunu, onun bu hareketten vazgeç • 
mesinden korktuğunu söylecrn: fakat 
kendisine belli etmemeğe çalıştığın b!r 
şeyi kalkıp b:r gazetede ulu-orta itiraf 
ediyorsun. O da okur ve korktuğun ba. 
şına gelir .... Hayır, buna imkan yok: 
Ben onun romanlanna tahammül ede -
mediğ"m gibi o da benim yazılarımı O• 

kurnaz .. Farzı muhal, bu satırları oku. 
yup kendinden bahsettiğimi anlasa bile: 

"Bak! der, kızmış o kadar kızmış ki da. 
yanamayıp yazmış!,, Böyle der ve beni 
pek keyiflendiren o haline devam eder. 

Nurullah AT AÇ 

mu;ı.hedesi İtalyan bahriyesine Fransız p 0 r ( 8 k 8 il 8 r I n 18 k Sİ m l 
bahriyesiyle tam bir müsavat müsaa -

b bu müsa t Eslt! znma.nın Uç ı;Uzcl desini vermekle bera er va a 
• kızı kucakları portakal 

ancak kağıt üzerinde boş bır nazariye dolu olduğU halde yolda 
olarak bakmak icap ediyordu. Hakikat gldcr!ccn, dokuz genç çocu 

halde İtalyan donanması Fransız do - ~a rastladılar. Dokuz ı;enc 
nanrnasrna muad~l olmak şöyle dursun kızların ı>ortakııllannı lstr 
göründüg~ ünden ve zannedildiğinden diler. Güzeller genc;leriıı 

her t>lrlsine mUsavl adette 
daha zayıf bir haldeydi. portakal verdi; dağıtma bltUkten eoc:-11 ~ene; 

Lakin Sinyör Musolini diktatör olur çocuklarla. kızlann her birisinde mlluvt 
olmaz donanmanın gençleşmesi ve ge_ yıda portakal kalmıştı. Bu nasıl mUmkUn 

lişmesi icin vüzuhlu bir proğram vücu- oldu?' 
Bu bilmecemiz mUkıUaUıdır. Halleden'c~ 

de getirmekle işe başladı. den n:I kifiye mOkıUat \'CrilecckUr. Cevapla 
İşte o gündenberidir ki İtalyan filo- nn 22 haziran tarihine kadar gonderilmlş 

lan durmadan ziyadelfeıniş ve Fransız olması ı~ımdır. 
donanmasiyle müsavat umdesi bir emri 
vaki olrnrya yüz tutmu§tur. 

Yeni İtalyan donanması münhasıran 
harpten sonra vücut bulmuş ve bu iti • 
barla en son sistem ve asri cüzii tam 
ve techizatı nefsinde cemetmiştir. 

16 HAZİRAN - 1937 

İtalyan tezgahları 1936 senes:nde Fransız.. bahriyesindzn hemen sonra gc.. 
u:.inyanın en büyük ve en kudretli iki len ikinci bahriye mcvkiini kazanmış • 
hattı harp zırhlısını inşaya başlamak - tır. Bu kuvvetin" 100 tahtelbahirle 
la kalmmaış. iki eski dretnotu gerek ma- Fransayı geçeceği .de anla~ılmaktadır. 
kine ve gerekse csliha bakımından ta- İtalyan den~~ k~dretinin inkiş:ıfı yaL 
mamiylc yeni bir hale get"rmişlerdir. nız yeni gemi inı:;a ve tedar·kir.e münha 

? ağır ve 12 hafif kruvazör yeniden c:ır değildir. İtalya d:niz zabit ve efra
inp edilmiştir ki bunlardan bir kacı cirnın mesleğe girmeleri talim ve terbi. 
dünyanın en sür'atli gcm'leridir. ye sistemleri esaslı bir surette tens'.k o. 

Distroyer filoti!Jasmı teşkil eden lunmu:, disiplin takviye ediJmıştır. Ma
mu!ıripler 1 DO cüzü tamı tecavüz rtm:ş haza zabıt ve rabıttaki bu ş"ddct ya -
ve denizaltı armadası 80 adedini bul - ş:ıma, gıd::ı \'e vazifeden sonra gelince 

muş ve bu suretle yeni denizaltı gem"si 'ı ser?. itin islahı suretiyle tadil olunmu~ -
sayısı bakımından İtalyan bahriyesi tur. (Devamı t !l.r) 
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~~=\lsevt -çocc u ğ u R 
19k c&acaksatnl 
''k ~ urrııa~D o D<oa 
lrenm~ a Dil 

di~ü~Yanın birçok yerlerinde ;.:·a: 
erı sevmezler. Yalnız şimdiki 

dianda değil, tarihte de bu, köy, 
· 'Türkiye, umumiyetle muse· 

te kartı büyük bir dostluk gös· 
ekle beraber zaman zaman hu· 

1111 la da larail oğullarına karşı hoş· 
is, ~ i~uklar uyanmıştır. Ben, .pre~· 

tihariyle şu veya bu mıllet~n 
bi' ~ta~ Yekun aleyhtarlığını e_tmenın 
e· htnde olduğum için, her ıcap et· 
o ~antisemit cereyanlara karşı 

ki ~~ğa çalı§tım. Onun için, a§a· 
rıı· "QJtİ tenkidi de samimiyetle 
·11 trıak hakkını kendimde buluyo-
rıi Bununla kimseyi gücendirmi. 

'teğiıne eminim .. 
ı· • • :(o 

• 1 Bu ınevaimde bir eğlence bir su 
et t tedavi ıehri halindeki Bursa.elan 

~enlerde latanbula geliyordum. 
z. ~T>uru dold~ran halkın yansm~n 
ki ~~l museviY,di. Allah versın! 
• t..;, dilerinde para çok, dolaşıyorlar. 

~•en, Bursa, adanın yazlık ma~-
• ) ası gibi bir lsrail bolluğu arzedı· 

rıi or. 
1' '•le l<ulağmıa yüksek sesle muhave· 

t 

r 

1 

.. 
D 

r• 
a 

e 0~ t: salmıyor: Bunlar, ··K." leri ··v_" 
~ 11Yan, tez, gürültülü ve medaız 
~tUrkçe ..• Fakat. hazan, ortalıkta 
~ ae kalmıyor, museviler, paşbaşa. 
~an,, daha alçak sesle bir ls· 

~:tolcadır fısılda§tıklarım, köşede, 
ete okurken işitiyorum... . 

~ .Yalnız, çocuklan barikat Türk· 
b Yı cidden Türk çocukları gibi ko· 
~ ~Yorlar. isimleri de ·inci .. , .. Er 
, 
0htı" gibi Türk isimleri .. Bir nesil 
~~ra: bunlar, bizlerden ayırt edile· 

1:t~ek ... 
~ ,,. . 

Pek yüksek mevki işgal eden bir 
~t b .. 1 .. 1 • t• ana şoy e soy emı§ ı: 
'tt. ....._ Musevilerin cemaat halinde 

t~'CG~1.uP~~etl~v1fagM~; 
l'~Yİ Türk gibi konuşmaları ve 
l'J~~ i~imleri ta§ımaları Türk ekse· 

'tinm aleyhine olacaktır 
lf .. :ı. 

rı .ı~emaat hususiyetleri? ... Bunlar 
J '\lir) ... Herhalde, ta eski Mısırdan. 
~nyadan, Lehistandan, Trakyaya 
~ ar musevilerin yaptıkları bazı 
d~~ler var ki, bütün dünyayı.sinirlen 
ı:ı~tiYor. Belki bunların başında İsrail 
~RııUarmm iktisat pınarlarını ele ge· 
tılt'rrıeleri gelir. Fakat acaba zengin 
ıl~lllaları mı, zengin olu§ tarzlan mı 
~ara batıyor. Mesela bakınız şu 
~zaraya 1 Asıl sinirlendiren bu 
'&ıl midir: 

il S~at 23 ... ·V~pur İstanbula doğru 
d erlıyor. Bir karı, bir koca, bir oğul 
~:h,mürekkep bir aile .. Yanmda cc 
~,hı seyyah Yahudiler var. Onlarla 
ı: Fransızca, kah Almanca konu· 
lc:.ak, gezdikleri ve gezecekleri yer 
~ 1 anlatıyorlar. Bu seyahatler esna 
ı lll.da. riayet ettikleri tasarruf kaide
~er~ne dair malumat veriyor, bilmu 
aQCıe izahat alıyorlar. 

ı.., ~a1umat verdikleri sırada, müte· 
ıtl~diyen, nefes almadan konuşuyor, 
~ tklarr sırada da gene mütemadi
d '~. ve nefes almadan kabakçekir· 

Cı:ı:t • J Yıyor ar ... 
ı::ı Yan tarafta oturan bir Türk gru. 
D~', b~nla~m bu haline içerliyor: 
ı,. . )elım kı, hakları yok .. Yahudiler 
v ttbakçekirdeği severmiş, sevsinler 
lJ ~teınlar .• Gerçi bunlar, kabuklan· 
:>' 

1 
Yerlere üfürüyorlar ama, üfürme 

ltk•d: hilirl~r. Esasen, bu sevgil~ri 
~ii 1 adetlennden olmasa gerek.Çtin 

B·cnebi Museviler yemiyor işte ... 
dr, ~r müddet sonra ~emek zili çalm 
,.. uofra ba§ma geçtik. Baba, gareo 
·ı~ dedi ki : 
B·-. Biz iki kişi yemek yiyeceğiz. 
ttıır de oğlumuz var. Fakat ona ye· 
ti :k. lazm1 değil. Sade bir tabak ge· 
tını~. . 

~~arson, biraz tereddütten sonra, 
ı::l.lı::-ile konu§tu. Adamcağız, mah 
1tı e bir §ey söyliyemedi. Zira,ka 

araYa kaptan lalan ela gelmişti. 
bo( eınek ba,Iadı. Ana ile baba. bol 
beıkJ dağıtılan yemeklerden kendi ta

arına istedikleri kadar alıyorlar. 

3 
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S·,,ıt:n·T·~yd.c, g"-'>en sene bir ya 111, 1, . uı 1nu-<: ve ?ıinc susıızlıık 1}ilzündıcn bıt ycıngrn söıldtı... 
Susuzlttl•fmı kavrulan .tw v.:. .J • " " 

riilmcmiş, birç-0k aile yuvası böyle harabe olmv-§t?tr. 

Jstanbul konuşuyor / < S inemköy: 1) 

Sinemköy de- çok dertli 
bir mahalledir 

Bir kıvılcım susuzluktan kavrulan 
bu mahalleyi çıra gibi yakacaktır 

Yazan : Haberci 
Daha birkaç gün oldu. Yine ou sü.. 

tunlarda Feriköy için "lağmıiara. bo
ğulmuş koca bir semt,, diye yazmış, 
ve biçare Feriköyiln feci halinden ya• 
na. yakıla günlerce bahsetmıştim • 

1şte bugün yazmaya ba§layacağnn 
Sinem.köyün de, betbatlı.kta. Feriköy. 
den aşağı kalır bir yeri yckutr. 

- Kurtuluşla, Yenişehir arasında. sr. 
Jn~fcı lra lnml n1Jırı .Şföıi:ılrnv ·ıliımla+& 
oogu muş, susuzıuKı.an yır.araıt aK• 
lın almayacağı kadar bozuk. sokakla. 
rınd:.ı karanlığa gömUlmüş b:r semttir. 

Sinem.köy içih yazacaklarıma ba~. 
larken, dertlerin, sefaletin neresinden 
başlayacağımı şaşırıyorum.. desem, 
mübalaga etmemiş olurum. 

~ :(. ~ 

Sinem.köy öyle bir mahalledir ki hu· 
dutların.dan içerl adım attığınız daki! 
ka, kaldırım denen nesney•3 ebediyen 
veda etm~ olursunuz. Burarıın sözüm 
ona yolları! Bir alay toprak yığının. 
dan ibarett 

..tr; 

Toprak yol deyince aklınıza sakın 
öyle düz, tasfiye edilmiş bir 6eY gel
mesin, bwılar iki tarafına evler dizil. 

mi~ bir t7ı.kım aralıkların orta.sına la. 
lettayin atılmış küme, küme toprak
lardır. 

Sinem.köyde ilk gezdiğim yer, tuzcu 
sokağı oldu. 

Bu sokağın üst k1smmdan aşağı doğ 
ru 20.30 adım kadar yürüdükten son. 
ra, önümde birdenbire orta ycrd~ açık
ta akan bir lağım belirdi. 

Burada. böyle bir şey ile kar§ılaşa. 
"'ı-;:: . 

-~ ;'.r;. 

'füıoköyüıı Tuzcu :Jokağmda yol ortasından rıçıkta ıa7can zağım., taım1,ların da 
yemliğidir! 

cağımı hiç d: ummuyordum. Lağamın 
açıkta aktığı yolun bu kısrr.r, iki atraf. 
1ı yangın yeri idi. Yangın yeri bittigı 
zama.ıl lağım tekrar kapalc bir deliğe 
giriyordu. Daha. doğrusu burada, taş 
ve toprakla. lağım üstü iğreti olarak 
kapatılıvermişti. 

1ki taraftaki evlere baktım, pence
relerden ve kapı önlerinde birkaç ka_ 
dm vardı. 

Yanlarına sokulduğum ıaman beni 
hiç ürkeklik göstermeden karşıladılar. 
!çlerinden en yaşlıcasma: 

- .Anlatın bakalım mahallenizin 
dertlerini, dedim .. 

GUidü: 
- Bir değil, beş değil; t·D değil ki 

derdimiz, dedi. Anlatmakla b;tmez. 

Bir saniye sustu ve sonra devam 
etti: 

- Başlıca. dertlerimiz a~ıktan akan 
lağımlarla, yollarımIZlll k-ıranlığı ve 
susuzluktur • 

Vaktile, burada bütün lağımlar yo~ 
lun ortasmd:ın apaçık aknrdı. Beledi
yeye yalvardık, yakardık, kımse aldr. 
rış etmedi. Nihayet mahalleli hep bir 
olduk, aramrzda. para top!ayıp evleri.. 
mizin önündeki kısımlarr, ş6yle taşlar~ 
la filan kapattık. Fakat bir yağmur 

yağdı mı o zaman seller ne taş, ne 
toprak bırakrr. Süpürür gi1c.r. Lağım.. 
lar da tekrar açılır. Biz de tE-krar hem 
paçaları sıvar, hem de keseleri açarak 
lağımları bir daha kapatırtz. 

Fakat esaslı bir şey yapılmadığı için 
bu usule can dayanmıyor doğrusu .. 

O sustu, bu sefe,r genç bayanlardan 
biri anlatmağa başladı: · 

- Susuzluk da. canımıza. tak dedi 
doğrusu. Terkos semtimize bae uğra. 
mı yor. 

Geçen sene mahaJlede bir yangın çık 
(Devamı 4 üncüde) 

HABERCi 

Dikkat! 

Sinmnköycw oturırwk betbaht ı1ğına uğrayanlardan bir kar~ 

Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün tikiyet
lerinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, caımuzı sıkan hadiseleri 
her saat, isler mektupla, telefonla 
ve isterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Sonra1bir miktarını oğullarının önü 
ne devrediyorlar. iki porsiyon parası 
verilecek fakat üç kişi yemek yiyorl 

işte, size kurnazlık ... Servet birik 
tim1ek usulü, çocuğa gösterilen u· 
sul... 
Oğlum Erdoğan! Kızım inci!..~ 

Türk o1, camiamıza karrş, aafa 
geldin, hoş buldun .. Fakat ~akın böy 
le kurnazlıklar yapmakta devam et
me .. Yoksa, ismine, bülbül gibi 
türkçc konuşmana rağmen seni ge· 
ne yadırgarlar .• 

Muharririmiz, fotoğrafçdarı . 
m11.: ayağınıza kadar gelip söy
leJiklerinizi inceliyecek, şikayet . 
terinize veya temennilerinize ga
zetemiz tercüman olacaktır. 

lngiltere ile 
En sıkı bir şekilde 

miinasebette 
buluriabflirlz 

iş bankası Umumi MUdiiril 
seyahat intibalarım anlatıyor 

Londradan döndükten sonra Anka. 
raya gitmiş olan İş Banlmsı umum 
müdürü Muammer Eriş §ehr.mize gel· 
miş ve iki gün kaldıktan sonra müsta. 
cel bir iş için Ankaraya gitmiştir, 
Muammer Eriş şu birkaç gün içinde 
şehrimize tekrar gelecektlr . 

Öğrendiğimize göre tı; Bankası 
umum müdürünün tetkiklt!rınden son. 
ra bankanın Londrada bir ~ube açma• 
sı esas itibarile muvafık görülmüş. 

tür. 
Muammer Eriş İngiltere •Ryahatinc 

a.i.t intibalarla bu memleketle ekono~ 

mile mUnasebatmıız hakkındaki görüş 
!erini §Öyle a.'llatınaktadır: 

"Rejimin yeni parolası i&hhsali ço
ğaltmak, birkaç misline çıkartmak ve 
yeraltmda yatan bakir ve milli hazL 
nelerden aza.mi istifade olduğuna gö. 
re; bunlara alıcı bulmağı düşünmek de 
başlıca vazifelerimiz arasındadır. Yap 
tığını son seyahatteki tetkiklerımden 
edindiğim kanaat, ihraç mallarımız. 

dan mühim bir kısmının, Türkiyeye 
açılacağına. şüphe etmediğim lngili~ 
piyasalarına plase olunabileceği ve 
buna mukabil de endüstri, bayındırlık: 
hareketlerimizle diğer .bazı belli başlı 
ihtiyaçlarımız için bu piy&;anın yUk. 
sek teknik kudretinden istifade edile. 
bileceğidir. 

Karşılıklı anla§malarla bJ.ğlandığı .. 
mız piyasalarla, serbest piyasalar ara. 
smdaki şartlar ve fiyat farkları; ser. 
best pa.7.alarda bugün satış imkaruarı• 
nI güçle§tirmiş bulunmaktadır. lngil. 
tereye olan ihracatımızın son yıllards 
azalmış olmasının sebeplerini, işaret 
ettiğimiz bu vaziyette aramak lazım
dır. Umumi dünya ticaretinin serbest 
ve normal bir şekilde teessUsüne ka· 
dar, bugünkü ihraç ve ithal mekaniT.. 
masmda. yeni ve tipile bir şekil yarat. 
mak zaruretinde bulunduğumuza ve 
bu intikal devresi için hükiımetimiz.in 
alacağı isabetli tedbirlerle yeni '\'e ve
rimli piyasalarda mallarımızı satmaı: 
imkanlarım elde edebileceğimize şüp. 
hesiz bir nazarla. bakılmalıdır. 

İngiltere piyasası düny.ın:n en mu. 
teua mallarını istihlak eden geniş bir 
piyasadır. Tediye şartlan çok müsait· 
tir. Fakat daima bilinmesi ve riayet 
edilmesi lılzı:m. gelen bir h:ıkikat var. 
dır ki, o da piyasanın, malın kalitesi, 
tasnif ve teslim sartları bak.mıından 
diğerlerinden daha titiz ve daha has .. 
sas olduğudur. 

Mesela, Londrada, lier mevsimde 
her meyvanm en iyisini bulmak mü.m· 
kündür. Ve her malın en mutenasmı 
bu piyasaya. sevkeden memleketler• 
şüphesizdir ki kendi muhitlerinde da. 
ha büyük kalitede malları istihlak fe
dakarlığına katlanm.akta.dmar. 

Dünyada ~öhret kazanmış mahsul• 
terimiz temiz, standardize ve bilha.sa. 
nümunesine muvafık §elı:lde ihraç 
edilmek aşrtile bu piyasada daima alr. 
cı bulabilir. 
Yaş yemiş ihracına teşeb"tıüs ettiği. 

miz şu sıralarda, İngiltere piyasaların• 
da. misli ender üzürolerimiz.irı rağbet 
göreceğini, arzu ettikleri vas-rfta. tütün 
yetiştirmek ı;artilc • Virjinya tüfün. 
leri. altmış milyon sterlinlik bir plya • 
sada Türk tütününe ehemmiyetli bir 
mevki kazandırmak imkanını müşnhe. 
de ettim. 

Londrada bulunmaktan ist.:fade ede. 
rek dostlarımın dclaletile payitaht ci~ 
varında ve 1skoçyada: yaptığım kısa. 
bir tetkik gezisinde bizi alfılrndar eden 
bazı endüstri şubelerile birçok sanat 
eserlerini görmek fırsatım e1dc ettim. 
Alayişsiz çalışan ve harikalar yaratan 
büyük bir milletin büyük eserleri önün 
de hayranlık duydum. 

Bu arada geçende temelatma mc~ 
siminde bulunduğumuz Kd.İ"abük de. 
mir ve çelik fabrikasını kuıınakta olan 
Brassert müessesesinin Korbi demir ve 
çelik fabrikasını ziyaret ettim. Bu mü
essese demir ve çeliği en r.uıyonal ve 
ucuz bir şekilde imal etmektedir. Bu 
fabrikanın bir eşini 22 ay so~rra. Ka.ra. 
bükte işler bir halde göreceğız. Live~ 
puldc nehir altında inşa ettikleri 2,87 
mil tulünde (4,618 metre) hi.iyük bir 
otomobil tüneli gördüm. Bunu mede-

(Sayfaw. {)eLirin;z). 



· -----M---- - ------------------- - - - - -

Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablası Bad!ye'ye &!tUr. 

-45-
Lem'i çok: ümitsiz, ÇOK enditeli 

og6rünüyordu. Bütün ümitleri suya 
dii§müştü. Öğle vakti artık lstanbu 
la döneceğini söyledi. Cemil bey de 
Lcm'inin birkaç gün kalmak üzere 
.geldiğini ona hatırlatmayı lüzumşuz 
buldu. Bilakis bu arzusunu kabul 
etti. 

- lstan_buldan bana havadis ver 
Lcın'i. Ben de burada Necladan ilbir 
liabcr almak için elimden gddiği ka· 
C!ar 'Çalışacağıma söz veriyorum. 

Lern'i lstanbula geld~nin ak:p
mı Hayriye :gitti. Kendisi bulunma. 
dığı :zamanlarda iyi bir haber alın
Chğmı umuyordu. Fakat bu da boşa 
çıktl. Hiç bir havadis yoktu. )'üre· 
ği fena halde sıkışan Lem· :i her ışe!j 
simsiyah :görüyordu. O kadar mag· 
:nır olduğu itidai ve ıSoğuk kanlılık 
!İmdi artık tamamen mahvolmuştu. 

Hayriye gelince eski teklifini ka~ 
bul ettirmek istiyordu. Muvaffak 
olabilmek ıiçin artık bundan ha ka 
?re kalmamıştı. 

- Sizin için başka. hiç bir çare 
Yoktur beydencli. d\yordu. Bunu 
evvelce de söylemi tim. Neticeye 
varmak için yalnız bir tek' yol var
<hr: ıBu da çocuk! Çıocuğu getiriniz. 
Onunla umumi yerlerde dolaşillIZ. 
Göreceksiniz iki muhakkak muvaf· 
fak olacağız. 

Fakat Lem'i Öuna ıinanmıyorcfo. 
Bu sek.ilde bir komedi asla hoşuna 
gitmiyordu. Anneden ayırdığı bu 
cocuktan ıistifade etmekten şimdi 
~çerisinde gizli bir nefret ,duyuyor .. 
du. 

"Onu yavrusundan ayır<lmı. Onu 
.har~ ıettim. Hiç bir suç.u olmadan 
ıstırap ve elemin en büyüğünü ona 
tattırdım. Şmdi de böyle <ÇOCUkla 

birlikte umumi yerlerde dola_şarak, 
;gazetelere resmini bastırmakla ona 
yaptığım işten memnun olduğum, 
iftihar ettiğim hisini 'Vcrıniyecek mi
yim? Bunu y.alnız Clüşünmek bile 
haklarını müdafaa edemiyen o bi
carenin hatıralanna hünnetsizlilC ol· 
~ıy;acak mıydı? 

.. O biçarenin ki ıhic bir suçu yok 
tu. Bir deli gibi hareket ettim. Şim· 
di bir de ona Dikmenle beni birlikte 
görmek azap we ıstırabını mı ver.e· 
ceğim? ... ., 

Genç adam ba§lllı eğmiş, almn· 
Cla husule ge1en derin bir çizgi ile dii· 
şünüyordu. Hayri beyin teklif etti· 
ği .şey çok ;~ç ve müthiş bir §eY,· 
:di. 
lllfllllflltnı~111ı11..........-
niyetin en yüksek eserlerinılım biri aa. 
ctm'ke lflzımdır. 50 yıl .evve1 Yil!>Ildığı 
için eski diye gösterilen Edimburi köp 
rüsilnü seyre.ôcrk~ lbaııa. bunun ya
nında. otomobil için yeni bir köprünün 
inşa edileceğini haber verdiler. Dlğer 
yerde gördüğüm en modern midro elelt 
trik manzumesi bilhassa. örnek ,alma.· 
cak ibir eserdir • 

Gemi in§aatı, kömür talimi! ve tali.. 
liyesi işlerinin 1lerlelliğini ;yalnız kay. 
aetmeklc iktifa edeceğim. 

Güzel takdir bislerıle ayrıldığım 1>u 
muhitten edindiğim kanaatleri lhUlasa 
etmek lfı.zım gelirse, ileri İngiliz tek
niğinden azami .surette ist!fade edebi. 
leceğimizi, çocuk1arnn1za ~ı.ikselC tali. 
sillerini 1ngiıtere şehirlerinde ve Cialıa 
iyi şartlar dairesinde ya.ptrrabileceği· 
mizi. yurdumuzda kurulacak yeni en. 
düst.Ti şubelerinin teknisyen.1-ini bura. 
da yctiştirebi!eceğimızi emr...:yctle '8Öy· 
liyebilirim. 

Hükumetimizin alacağı tedbirlerle. 
yakın bir atide Türk _ 1ngmz ekono. 
mik münnscbctler-inin genifleyeccğine 
§liphc ,Yoktur. F.6siz Önder .Aiatürküıı 
bir fırsatla i§aret ettiği gıöi bu büyük 
alem malarımızın ekseraine <1.nlıni bir 
mahreç teşkil edebilecek, enaUstri ve 

· bayındırlık işlerimizde İngiliz tekini
·".rfn bire esaslı yardnm dokı.mabilecelt.. 
b 

tir. 
Hayırlı bir seyir ta.Kip eden 'lürlt -

1ngiliz dostluğundan iJ? nıe~w~k~t fçin 
csas1I ve manalı bir l§ bitlıgının do-
ğacatma jnarunak lilzmıdırıı 

Sonra fU mütaleayı yürüttü: 
- F arzedelim ki oğlunu getirt

tim.. Onunle her yere gittim. Bek 
iyi bunu kabul ettim gülünç olacak
mı§ım ona da peki. Ya sonrası? .•• 
Eğer ikanın çocuğunu görmek ister· 
se kendisini bana göstermemek için 
icap eden her ıeyi yapacak ve çocu· 
ğunu görecektir. Fakat ben onu 
görmedikten sonra neye yarar} 

Hayri bu defa açıkça bir tebes· 
süm etti: 

- Ben orada bana yardım eden 
kardeşimle bulunacağım. itimat e· 
diniz. Zevcenizi hiç görmediğimiz 
için tannnıyacağrmIZI sanıyorsanız 
aldanıyorsunuz. Verdiğiniz fotoğraf 
lar zihnimde iyice nak.Şolmuştur. Bu 
hususta hiç -endişe etmeyiniz efen· 
dim. Böyle şeylere alışkın olan ben 
gözlerimi dört açarım. Zevceniz ne 
kadar kıyafetini de d~ğiştirse mu
hakkak onu tanıyacağıma emin o· 
]unuz .. 

Lem·i sırtından ağır bir yıik at· 
mış gibi omuzlannı silkti . .Artik Hay 
rinin sözüne karşı itiraz etmedi. 

- Pek ala, dedi. istediğiniz gibi 
olsun. 

Böyle bir vasıta ile hiç bir şey et 
de edebileceğini katiyen ummuyor
du. Fakat artık bir kere vaadetmiş· 
ti. Derhal sütnineye çocuğu getir· 
mesi için bir mektup yazdı. Bütün 
nefretlerine rağmen belki Neclayı 
bulmasına yardım edebilecek olan 
bu teklifi nasıl reddedebilirdi} ••• 

• • • • • • • • • • • 
Bu akşam il.em ·i yemek vakti e· 

ve gel~ vakit oda hizmetçisi Ha
cer .annenin çocukla beraber geldiği • 
ni haber verdi. Genç babanın ilk 
dü!Ünoesi ıu oldu: 

' e .cabuk. ~. 
lV.akıa gocuğun getlr'ilmesini yaz 

mıştı. fakat hazırlanmanın falan 
uzun süreceğini sanmış çocuğun bu 
kadar çabuk bir zamanda getirilece
ğini hiç ummamıftı. Halbuki ıişte 
mektubu gönderdiğinin yedinci gÜ· 
nü çocuk ihtiyar sütninesiyle sökün 
etmişti. 

Bu ani geliş ona !büyük bir ra· 
h'atsızlık veriyordu, ihtiyar kadının 
hu kadar acele gelebileceğini tahmin 
etmemiş ve bu çifte varlıkla birlikte 
ya~y~ fikrine henüz alışmamış
mı§tı. Sonra ıkaraım verdi: 

"Mademki artık .gelmişlerdi, 
dÖnmeğe imkan yoktu. Bu olmuş 
bir şeydi .. Sonra konak çok büyük, 
çpk geni~ti. Kadınla çocuk kendisi· 
ni çok s.ıkmadan bir tarafta Ya§ıya· 
bj}irlerdi .. Çocuğu ':her gün gö.recek 
d(1ğildi ya! Çocuğu hemen şimdi 
yanına getirtec~kti . .Bu jş artık bit
meliydi ..... 

t.em•i hizoıetçiye çocuğu getir· 
mesi iç'.in-emir verdi: 

-'Yalnız çocuğu getireceksin, 
<Iedi. Salonda bekliyorum. Sütni· 
neyi sonradan görürüm. 

Paltosunu ve cldiven1erini bile 
çıkarmamıştı. Meşin büyük bir 
'koltuğa .dayanmı§ ayakta duruyor· 
du. 

Oğlunu göreceği şu 'dakika içe· 
risinde müphem bir sıkıntı bissedi
.Yordu. Birdenbire bütün varlığım 
müthiş bir halsizlik ve yorgun1uk 
doldurmuştu. Hatta çok garip bir 
duygu ile Neclanın yoksuzluğu ile 
kalbinin ne kadar boşalmış o1duğu· 
nu hissediyordu. Evet bu büyük bir 
boşluktu. Öyle bir boşluk ki hiç hi~ 
bir şey onu alakadar etmiyordu, hiç 
bir şey onu harekete getiremiyor, 
canlandıramıyordu! Oğlu. Nedamn 
socuğu, sevdiği kadınla arasındaki 
bu etten rabıta. .• Bütün her §ey onu 
tamamiyle hissiz bırakıyor gibi gÖ· 
rünüyordu .• 

(,Devanıı var) 

ZAyt - 1327 fieneSinde Galatasa· 
ray &ultanVdnden.aldığnn tasdikname. 
mi zay.i eWın. Yenisini .a.Iacağmıda.n 
eskisinin bilkmü yoktur. 

UaJciidar &ıltant.epe hna.m 'SOkak 8 
numarada.1064 Necmcddin Denizlrurt 

AABER - :Ak'§am postası 

Beynelmilel 
iki profesör geliyor 

Bunlar Ibni Sina hakkında 
hazırladıkları tezleri 

okuyacaklar 
Beynelmilel Tıp Tarihi ceı.'1.yeti 

müessisi Belçikalı p:rofc.ör doktor 
Trioort - Royer ve halen beynelmilel 
Tıp Tarihi cemiyeti reisi Romanyalı 
profesör doktor V. Gomoiu ibirkaç gü
ne kadar §ehrimize geleceklerdir. 21 
huiran pazartesi günü öğleden sonra 
saat ikide İbni Sina ihtüa.Unde lbni 
Sinanın Türklüğü ve garba tesiri Uze. 
rlne hazırladıkları tezleri !ı.:ıh edecek. 
ler ve 22 haı.iran salı güniı 2ltşa.mı da 
İstanbul ilniversitesindc mühim ibirer 
konferans vereceklerdir. 

Vatani olmak için 
milslUman olmak 

IAzımmış! 
Bir Suriyeli liderin sözft 

Suriyedeki hıristiyanları kızdırdı 
İskenderun 15 (Hususi) - lskcnae

nın körfezinde Türk kara suiarı dahi. 
linde balık avladıkları için yakalanan 

Alevi balıkçılar serbest bırakılmı§lnr. 
dır. Bundan son derece mütehassis 
olan Aleviler lskcndenma oöndükleri 
zaman Türkiyenin lehinde büyük nü
mayiŞler yapmışlardır. 

Vatani olmak için ne Jazımmış? 
Halepte Eınevi) e camiind. bir hita. 

bede buluna.n ~uriycli bir lider: 

•
1
- Vatani olmak için her şeyden 

evıiel müslüman -olmak l~dır . ., de. 
miştir. Bu söz Suriye gayri rnüslimleri 
arasında büyük bir infial ve hiddet 
uyandmnı~ır. 

Şimdiye kadar Vatanilere müzahir 
olan hristiyaniar bu söz üzer.ine Vata
nilerle alakalasm1 kesmişlcr::!ir. 

Suriyedeki Türkler 
Şam - Ankarada Fransız elçisilo 

Türkiye Har.· ciyesj arasında akdedilen 
ibir anlaşmaya göre, Lozan mualıe1esi 

mucıöince Türkiye tabiiyetini almış 
fakat hanelerini T:ürki~ye nakletmi. 
yerek Suriyede kalmı3 olanlar Türk 
bhii:vPHnP ~a ...... ı.ıt ..... :u .. 

Bu gibiler, en çok altı aya kadar ibu. 
Junduklan yerlerdeki hükfimete müra
caat eder.e'k nüfusa yazrlabileceklerdir. 

Esnaflar 
Bir deniz gezintisi yapacaklar 

Şehrimizde'ki esnaf cemiyetleri ge. 
lecek aY. bir deniz tenezzühü yaJllllnğ:ı. 
karar vermişlerdir. Bu den·z tenezz'li
hilnün geliri esnaf dispanserinin yetti 
aletlerle takviyesine satfol~.acaktır. 

iÇERiDE: l 
:;. Belediye kıısap vo..scbzccJ dilkkc.nlnrının 

blr arada bµJunınasına karar vermiştir. 
'(.. !Bir tarn:ttan 1ıa1dc komisyon \'O Ucrc.tıo 

rln azaltıımaaı tetkik cdlllrken diğer tarar. 
ıtan hal nıuıımclO.tınm yeniden dUzcno konul 
ması için blr proje hazırlanmaktadır. 

.Y. Ilcledlyc meyve ve sebze haU 1t1n bir 
1lcrct taritesl ynpnrnk ,.§Cblr mocllıılne vcre
cckUr. 

'(.. 'Mnarlf :vckfı.lotl bu i5cne biltun yurdda 
30 ortn mclctcp açaca ct.tr. J3u ~yanda §elui 
nıizdc de d rt ortamektcp kurulac&ktır· 
~ :&§ .az1ık :nıckt bi önfunUzdold dO!"B ııeııe 

Binde bütçeleri :m t <>lm dtğı.ndan kapata. 
caklardır. 

~ blyat fakUlteslnln mezuniyet ve ek: 
mc im anlar,ı diln bllm Ur. 

'\lo Ç talca. vrl ~ le J....-ö~icrlnde ~cnı-
d n kt pler y pılaoa.ktır. 

~ Almnnya Ue ~ cnl ticaret muka.velcslnhı 
milzak releri 1 ·n lllot,lsat 'l:ckru tl ıntbltc§&'l 
Faik Rurdo~ıu bu ıbıı.!t.a 0,t1UDÖ ıJ3erllne ıg1. 
dce tır. 

eı -Cenup J.ıudtıP zda veba tehlikemne 
karı1I ycn.1 tc(lblrlcr a.lınlDl§tır. 

4 Adliye vclt lc-U ibu yıl mab1d)ı.11 ~uk 
Jar is;lo iki ı3lalıhanc kurmak Sotn lıaz.ııiıkla 
ra ba amı t.ır. nunlardan blrlııln ıl{B.ı:aı:nür 
selde olması ımuhtcm ldir. 

.y. Ccmiy tı akvama :mtızabe.rct ko,ngresine 
gidecek nıurahhas1arnmz lblrka.ı: g1lne !kadar 
hareket cd"C"klerdir. 

'(.. 20 h:ızlrnnd:ı Parlstc toplnnacak olan 
bcyn,.1mllcl turizm kon~nde hU~mctlml• 
zl gümrfilcl r umum mUi:lilrll Mahmut Nedim, 
mail~ c varidat 'l;tn\lm ıntl(lUrU bma!l Hakkı 
"'C ~niy t umum mllôilr mua.vlni .1uc.tt1n 
teınsU <'dC'C ktlr. 

:;. Trabzı n lünn.n ;ŞirkcUnln lıJrr r;cnetı • 
rint satın alma mUznkcr<'lcrlnl ynpmıt1ı: O~ 
re Um(Ul mUdUr rnuıwlnt lltunfd Saracoğlu 
dlll.1 Tra.bzonıı. gllml§tlr. 

-------- ---

Ista o bul 
(BCJ§ tarafı 3 iitıcii4e) 

tı. Susuzluk yüzUnden büyüdükçe bli
yüdü . .A:z !kaldı topumuz bir<ie.n. pire gi. 
bi yanacaktık. Ya;ıgın binbir müşkü. 
li.tla ancak 18-20 ev yandıktan sonra 
:söndürüldü de, biz de yakayı kurtara. 
bildik. 

Allah emrgesin; ufacık lbı.r kmlcım. 
dan bütün bir m•haUe bir çıra gibi 
ya.na.caırtır: • 

Evlerimiz.e su ~ndcn ~ 
tik. Hiç olmazsa m&halleye bir yangın 
musluğu ya.psmlar!_ 

Bayan Refa. imıinde ge!l~oe bir ika. 
dın, bUnl.da ıs57.e kan§tı: 

- Ben, dedi, 13 senedir bu mahalle. 
de otururum. O :zama.nlar ıbu koca. 
r;emtte ancak 3 Tıürk ailesi oturuyor
du. Biz ınuhacirdik. Bu evi verdiler 
geldik taşındık. 
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Sir.e ibir ~ey ~ ılnruıır mısı. • 
ruz bilmem! 

Ben geldiğim geleli, Bel<"diyenin bir 
kere olsun bu mahalleye 'Uğrayıp bir 
kazına vurduğunu görmedim. 

Ben belediyecıleri 13 sendir gör. 
medlııı anının, onlar kim bilir kaç 13 
senede buraların semtine uğraınamış· ı 
]ardır. 

Biz hıssemizc dii§en biitün vergile. 
rıini, yol parasını, ..ta.ı:p:ifiy~y.i,, tenviri. 
yeyi ve'tmiyor muyuz? Tabii veriyo
ruz. Peki iblitün bunları vernikten son. 
ra her vatandaşın malik olması lazım 
rümemiz, önlenmesin .. l5te l:Utün bun
gelen haklara niçin sahip olnıayahm. 

Niçin, uf ak !bir yangın&. Yanmamız, 
lağım kolmsundan bunalmamız, bozuk 
ısokaklarda birkaç kere düşmeden yi1. 
rümemiz, önlenmesin işte b\itün bun
ları İstanbul Belediyesinden sormak 
ıa.zım değil mi?. 

Kadın coşmuş söyleyip duruyordu. 
:Su sırada orada etrafımıza to,Planmııı 

Üsküdarın rUplerl ı 
Çamlıeaya dökülünce sinekler 

o tarafta çoğaldı 
Yaz gelince - geçen senedenbe

ri - §ehrin başının ibelam olan sinek 
~V.6 "14 ;J ._... •• ~ ......... -a.-;i'-·-::ı:-·· ... 'C'·--- - -
Osküdardan şikayetler yükselmiş· 
tir. 

Os'küdarda son günlerde ~eceleri 
'Sivrisinek, gündüzleri de ikara sinek 
çoğalmıştır. Halk alakadar makama 
ta müracaatla şikayete başlamıştır. 
Halk mümessillerinin verdikleri ma 
lumata göre, bu semtte sineklerin 
çoğalmaSI, Üsküdar çöplerinin ls
tanbu1un en güzel yeri Çamhoaya 
dökül~esinden ileri gelmektedir. 

'Bu, Sincm'köyün 301«ık1.anı·ı~ , 
diT1 Görenler m.a§allah dt.'SI~ 

olan diğer :mahalleli de ona ~ 
nülden hak veriyorlardı. 

Sine.-nköyün aalıa. ilk adun s; 
sokağında bu kaaar bol dertle 
laşmak, bende lbu semtı biran 
doltı§mak hevesini uyandı:mı§tl• 

Tuzcu sokağında daha. fazla. 
dan ba.5ka. 'taraflara. doğru ~ 

Yürürken 11rkamda bırakt.Jğıjl 
dmın: 

- 'Belediye, ne hnlda bizi :inss' 
rine koymuyor, aiye ııla13. sör! 
duyuyordum. 

Fransızlarla 
yeni 11caret 

Anlaşması imzalandı 
Fransız hükumeti "le hükiıtJl 

ıniz arasında bir müddettenb~} 
ıt:ycıu ~l\.u;; vı:u u...c.u ...... ,. ~ti 

ring anlaşması nrnzakerclen ıatP'.'ı 
lannu.ş ve anlaşma ile :mcr~. 
dün öğle iizeri Marmara köfk. 
verilen ziyafetten sonra HarıO: 
vekaletinde imzalanmıştır. 
:AnJaımanm müddeti bir adi: 

lup iki ay evv.cl deınonse, edilın 
takairde yeniden enelik de\ 
kendiliğinden uzayacaktır. 

J\nla§malar 1 temmuz 19.37 
hinden jtibare.n meriyete gireoeı' 

~ :Akaym wu tarifesi 80 ibıuılraııde. iUba \ '.Mudanyanm TrilYC sahDldeJ,ı:lnde 1% • .Af 

ren ba§layacakt1r. 2ılr çocuk bulunan bir ııandal bıılı:Dllr" 

"' Go.lat.Ma.raş karakol blnasmı 66000 lira ı<,.."ocuk 'UaaldSyae Toro.a o,ğlu &rkls 
ya SOmcr 'bank aımağa. talip olınu§'t\ır. SU· ımı ıuıe ıa.knrtrya kaptlarak oraya gel 
mer b:ınk buraya bir ycrllmallar ı>azarı yap ~. 

t..ıracaktır. * Hay(laıpaf& 'b&n1.ly&dlnde tentllltıı 
,\:. ;Şchird~ filo \'.UkUO.lı azalmt§tır. lılaama :fenln tatblldne dünden mbaren bafl~ 

fih aıııya devam edilmektedir. fi. l'.ondradan ııonra. Par18 v.e l3erlln6' 
~ Tahlisiye umum mUdilt'U 'N<?Cmeddin 1dkat yapan ıtralye mlldllrU 1haan d 

Karadeniz Jlman1a.rmda tat.kltata 01kın11t.ır. tUr. 
..ıı~ Şile eahDl~.lnde 1ıUYJyetl mesh~ ve ~ • Şclırinıuae toplan&eak :tıtıytik tatib 

altı gUıı dc.nizdc kalmII h1r cc:ıct bulunmu, &resine !bllt.llıı tarih lbocalan !l.Jtfra'k 
tur. tır. , 

,y. Cö~menlcrf ~ 'V8:Puı'laı1a m~ 'i- Tramvaydan ıaUa.)Ulardan U .gWI 
lk&l e.le dUn lmzaıammfbr· de 800 Jdşil!en para cezası aımmııur. 
~ iParti ve lıalkev,ıerJıd t.eftif etmek Uzerc D 1 ~ A R 1 D }\ : 

20 :mınta,ka,ya gidecek ..,.ıavtar MQl\mlftir. 
il., .. _.. ıfali.lf-- -..ır tt.aıyanın Vq1ngton scllrl itaıyanın • l ıtemmwıdall ....-- .T- .__.... tt 

11.zcre ı4ab'eai 'Sç.iıı ib&ZIJ'luıU u ın:ımtaıaı. ırikaya lıarp bot"Clannı ·erecek va.zıye 
~ .~ dtD veıcmer he,J'dlQe ~c ~ - teeasllrle - 1blldlrmt~ • 

h_k 'tefklW: pro,,,.... ~;ineç kr&lı befblcl GUltavın bugtıı' 
rilmiJtir. motlh1eriındm blrl yqma glrl§l t.ealt ıedllmekteı:Hr. .~ 

• Cllnµ'U\c ~ .ıs. Aıınıuı JkUJıal naım:ı: doktor Şaht Y" 

} 

Pqteyo gtdecekUr. _ A 
.ıs. Atman !ıarbtyc pZlrI mare.pl Bl~· ı 

Vakıt 

2,25 J2,14 18,115 lU4 21,415 2.(J7 

')"&kında Budapqleye gidecdctir. ~ 
.,. Çekoelonk 'bqWklll iDe fto:m&ılr
~i dUn Bılkreıte l'Öl'9Jlftllf1erdtr. 

• lnglltere imparatorluk korıfe.ı'an9S 1" 
bir saC!akat telgrafı g!Sndercrek dağllını# 

• Mısır kralı ile valdc kraliçe .d11n 1ıt 
cumlımn1e1ıd ziyaret etml~ 'Ye muıc
prmlJJlerdir. 

4 Fz:usı:z md buhranı ifevkal&de 
bir ~ekil almı§lır. Fransanm Uç tar:ıı/JS ~ 

--"!•' 
anl~masrndan çekileceği .rivayeti vaı ~ 

• Amerika ~ adlt JJI .,r 
Jftjeal tyaıı mecu.ı amtye encll~ 
~· _,., 

• ~ topıanan Mllleiler ce.IP" 
it bllroııu '1Dualaln1 bfUrml§Ur. 

• Alman 'harld)ll nazın 1ng1Uz hllkD 
m.n daveti tmerme ıtıu a)'lll 21 ınae ı,onc!t' 
gldlcektlr. 
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işkembe 
çorbası 

~ - Bu akşam niçin böyle geç 
dın, §ekerim? 

I - Niçin ağlıyorsun, niçin üzü· 
UYorsun, Samiyeciğim? Çocuk mu· 
tun ayol, dur sana anlatayım niye 
geç kaıJığımı 1 

- Evlendiğimizden beri ilk de
ft olarak bu saatte geliyorsun. Na· 
'11 Üzülmem? 

O esnada, yemek odasındaki 
duvar saati sekizi çaldı. Her zaman 
tv ıahibinin pantalonuna sırtını sür 
ten evin kedisi de, hanımının hissi· 
Yatına hıtirak eder gibi, kuyruğunu 
kısıp D;y Ahmetten uzaklaşıyordu. 

- Dinle beni, nonoşum, yazı· 
haneden cıkar cıkmaz arkadaşını 
Ragıba rastladım". 

- Ragıp da kim? 
- Canım, şu mektep arkada· 

}ırn .. Biliyorsun ya 1 
Samiyenin göz yaşlan durdu. 

liayretle kocasının yüzüne baktı. 
- Ya .. Demek bunun için, kim 

olduğunu bile bilmediğim o adam 
için beni saatlerce yalnız bıraktın? 
Onu bana tercih ettin? ... 

- Canım, şekerim .. Söz anla· 
•ana ... Seni ihmal etmedim ki .. Ra· 
arp bana rastladığından o kadar 
tnemnun görünüyordu ki, onunla 
biraz konuşmaktım kendimi alama
drrn. 

- Bana karşı gösterdiğin bu la· 
kaydiyi doğrusu anhyamıyorum. 

- Llkaydi !. . Nereden çıkardın 
bunu? Bir arkadaşıma rastlayıp da 
onunla biraz çene çalmak seni ih· 
tnal etmek mi demektir? 

- Elbette .. Yalnız kalan karı
cığı-, düşünmeliydin l 

- Dü1ündüğümün en büyük is. 

rnr ko~~;~~d~~:~:t..;;;ı-;p~;~°k"~ş~ -
tum .. Ve muhavercmizin mabadına 
devam etmek için de onun yemek
ten sonra bize gelmesini söyledim. 

- Oh, maşallah ... Olur iş değil.. 
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Bana tercih ettiğin o herifin mcvcu· 
diyetini çekmeğe mecbur kalacağım. 
Asla ... Evimden içeri sokmam.. O 
gelirse ben giderim... . 

- Samiye! 1 Çıldırdın mı Samı· 
ye? ... 

- lıte öyle Ahmet .... 
ikisi de suratları asık, sofraya 

oturdular .. .' Samiye, mutfağa gitti. 
Elinde büyük bir kaseyle içeriye 
girdi. Ahmedin ka~ları çatıktı. Çor· 
ba kasesinin kapağı açılınca deli: 
kanh asabi bir tavırla ve gayet resmı 
bir lisan kullanarak: 

- İtkembe çorbası .. mı"> .. B.u~u 
hiç sevmediğimi pek ala bılırsını~. 
Hunu bana inat yapıyorsunuz. Katı· 
yen yemiyeceğim. . .. 

- Pek ala yiyeceksın .. Bak, go-
recekain. 

- Hayır ..• 
- f.evet. 
- Görürüz. 
- Yiyeceksin. 
Ahmet nefretini ispat etmek 

için tabağı' öfkevle önünden itti. 
Samiye fena h~lde sinirleşmişti. 
Mutfağa gitti. Kapıyı üstüne kilit· 
liyerek hıçkıra hıçkıra ağlamağa baş 
ladı .. 

Asabiyet havası içinde birkaç u
zun dakika geçti. O sırada sokak ka· 
p:ııı calmdı. 

Genç bayan, hemen ~öz yaşları· 
nı sildi. Yüzünü pudraladı. Saçlarını 
diizeltti. ~ocasmm yanına koıtu. 
Azimkar bir tavırla durarak: 

- Bak, dinle! Arkadaşın ola
cak herifi kabul ederim ama, bir 
şartla ... 

-Şart mı? .. Bu da ne"? 
- Sen bilirsin! 
Ahmet isyan ederek: 

T-----ı -,,, -~ ... -··• 

Sokak kapısı tekrar çalındı. 
- l laydi, çabuk fartmı söyle 1 
- Paptığım çorbayı iç l 
-Asla! 
- Keyfin bilir ama, ıı:\na haber 

veriyorum. Ya misafiri kabul et
mem, yahut çorbayı içersin. 

Kapr,, üçüncü defa olarak çalını-
yordu. 

Samiye, tatlı sesiyle sordu: 
- Evet mi. hayır mi"? 
Ahmet, karısını öfkeyle süzdü. 

Zil, yeniden çalıyordu. Kısa bir te· 
reddütten sonra, delikanlı, tabağına 
bir kepçe koydu ve tiksine tiksine 
ilaç yutar gibi, çorbayı içmeğc ha,: 
ladı. 

Kapı açıldığı zaman, postacı yıl
dınm telgrafı uzattı: 

Bu akfUD ıelemiyeceiiaı. Affet. 
Ragıp 

Samiye, bu telgrafa bir ·göz atar 
atmaz kahkaha ile gülmcğe bqladı. 
Erkeğin yüreğinden müthiı bir öf· 
ke kabardı. Utanmasa, kansını mü· 
kemmel surette pataklıyacaktı. Fa· 

kat kendisini tutarak, lakayt ol;;k 
istiyen bir tavırla: 

- Adam sen de.·· Sen inandın 
mı? .. Ben seni kızdırmak için itkem 
be çorbasmı ~evm:?" demittim .. Bir 
kcpc;e daha yıyecegım ... 

Ve inadma, tiksine tiksine biraz 
daha çorba içti ... 
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lstanbulda rakı yasağı 
nasıl tatbik edildi? 

Şelıiıde 1913 meyhane 2259 müsk•iıat t~atarı 
yer vardı - 24 saat süıen yasak - sabalra 

kadar içen ehil keyif 
1923 yılı 16 haziran 14 sene ev· 

vel bugün Türkiyedc müskirat ya· 
sağın" başlandığı gündür. Bütün 
"erbabı keyif., ne yapacağını şaşır· 
mııtı. 

Polis müdüriyetinden yapılan 
§iddetli tebliğler, i~in ciddiyetini gös. 
teriyordu. Herkes mümkün olduğu 
kadar fazla rakı alıp saklamaktan 
başka çare bulamadı. Meyhanelerden 
istenen beyannameler şayanı dikkat
ti. Her meyhane ve içkili gazino ya 
bir veya iki Kilodan fazla rakı mev
cudu göstermiyordu. 

16 haziran akşamı bütün meyha 
neler kaynaşıyordu. Çünkü bu son 
geceydi. Herkes içebildiği kadar 
icecekti. 
• Keyif ehli sabaha kadar içtiler 

ve çoğu meyhanelerde srzch. Mah· 
mur bir halde gözlerin~ aç~n a~~a~· 
cılar, rakı yasağına gırmı~ gunun 
içinde yaşamakta olduklarını ~u
yunca isyan ettiler ve o gün de gız· 
liden gizliye içildi. .. 

lstanbuldan itilaf orduları henuz 
çıkmamı~larclı. Yasak tatbik edili_r· 
ken ecnebilere mahsus yerler tayın 
edilmiş ve kanun öyle çıkarılmıştı. 
Kanun şuydu: 

Madde 1 - Memaliki Osmani· 
yede her nevi müskirat imal, ithal, 
füruht ve istimali memnudur. 

Madde 2 - Müskirat imal, ithal 
v,. nakil ve füruht edenlerden müs· 
kiratın,beher kilosu için elli lira ceza. 
yı nakdi ahz ve elde edilen müski
rat imha olunur. 

Madde 3 - Alenen müskirat İs· 
timal edenler veya hafiyen istimal 
edip de sarho~luğu görülenler elli li· 
rac:lan iki yüz liraya kadar cezayi 
nakdi ve yahut üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasiyle tecziye olunur 
lar. Sıfatı resmiye erbabından o
lanlar dahi memuriyetten tardedilir 
ve bu hususta hükümler kabil itiraz 
ve istin~f ve temyiz değildir ... 

Fakat yukarıda dediğimiz gibi 
ecnebilere mahsus yerlerin acık bu
lundurulması İ§İ, yasağın tatbikatını 
gi.içleştiriyordu. 24 saat süren ya· 
saktan sonra mcmnuiyetin bir ay 
sonra tatbik edileceği ilan edildi, 
fakat gene mümkiin olmadı ve an· 
cak 7 birinci tC§rinden ıonra tama· 
miyle rakı yasağı tatbik edilebildi. 
O gün lstanhulda bulunan bütün 
meyhaneler mühürlenmiş ve kanun 
aynen tatbik cdilmifti. Çünkü artık 
lstanbulda itilaf devletleri mensupla. 
n da kalmamıştı. 

Balıkpazanndaki meyhaneciler 
ilk gün derhal birkaç tencere geti· 
rerek aşçılığa başlamışlardı. fakat 
polis buna da müsaade etmiyerek 
dükkanları mühürledi. 

lstanbulda keç 
meyhane vardı ? 

O vakit lstanbulda mevcut mey
haneleri polis tesbit etmişti: Kasım-

paşada 5, Bcykozda 46, Pı:ıngaltıda 
92, Beşiktatta 60, Kumkapıda 59, 
Ayasofyada 19, Dolapdercde 93, 
Galatada \ 61, F enerd,.. 97, Şehremi· 
ninde 1 O, Büyükderede 93, Hasköy· 
de 55, Üsküdarda 2, Karagümrükte 
19, Taksimde \ 31, Eminönünde 63, 
Bakırköydc 104, Çengelköyünde 21, 
Unkapanında38, Çinili de 37, Kızıl
toprakta 25, Eyüp haricinde jandar
ma mmtakasmda 1. Kadıköyünde 
112, Adalarda 120, Beyoğhında 
235, Erenköyünde 30, ~amatyada 
58, Arnavutköyi.inde 104, İskele 
merkezinde 23 meyhane vardı . Ye
kun 1913 ü tutuyordu. 

Kapalı şişe ile ve kilo ile mül'ki
rat satan depolar da Büyiikderede 
88, Fenerde 66, Galatada 385, Has· 
köyde 40, Bayazıtta 63, Ayasofya· 
da 16, Unkapanmda 40, İskele mer· 
kezinde 47, Beyoğlunda 894, Ak· 
sarayda 30. Çinilide 46, Çcngelkö
yünde 20, Kumkapıda 96, Bakır· 
k~y?nde 22, Samatyada 34. Şehrc
mınınde l 4, Beykozda 21, Kasım
paşada 42, Kadıköyünde ! 76, Üskii 
darda 16, Kızıltoprakta 20, Ama· 
vutköyünde 45, Dolapdercde J 7 f, 
Eminönünde 197, Kmalıac:lada 3 
1:aksimde 133, Panga]tıda 189, Fa: 
tihte 2. Beşiktaşta 43 tane idi. Ye
kunları 2259 tutuyordu. 

Kadınlar 

iki tık model 
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Dersimdeki hareket 
Tuncclinde giriştiğimiz; hareket ar • 

tık nihai safhasına ginniJ addedilebi -
lir. 

.On yıldanberi Ankararun büyük bir 
aa.btr, dikkat ve guurla tatbik ettiği 

pl!ııJU ~di: 
l - Denimli Türke yabancr unsur -

larla ayni kandan olmadığım anlatmak. 
2 - Asrrlardanberi çok koyu bir ce. 

halet içinde kalmış olan Dersimli köy • 
lüye "medeni bir devlet tebaası ol -
mak,. la "m:iatebit bir bcğe esir ol -
mak,. la "müstebit bir beye esir ol. 

3 - Mümkün mertebe çok miktarda 
Ders.ünliyi Dersim hudutları dışındaki 
meôent ve mamur muhitler, ş.ehirler ve 
kaaabalarla temasa ~karak lç Dersim • 
Oekf kötU hayat §Utları ile Cumhuriyet 
Tilrkiyenin diğer vilayetlerde yaıryan 
vatandaşlara temin ettiği refah seviye. 
si ve emniyet derecesi arasındaki farkı 
Cluyurmak. 

\ - Koyunlarının, sığırlannm ve 
bunlar<Ian elde ettiği, deri, tırnak, krl, 
yağ ve sütün civar vilayetler pazar. 
larmdakI yüksek kıymetini anlatarak, 
tefeci ve komisyoncular tarafından ne 
berbat bir tekilde aldatrldığmr göster -
meli, 

S - ):§iret reisleri ile bu taraflarda 
büyük bir ntifuza sahip bulunan der • 
'V'İ§lerin, §eyhlerin, ruhani iddialı ser • 
serilerin kendisini nasıl bir esir haline 
lldktuktanru; kendi aırtmdan nasıl yan 
gelip safa s:.irdüklerini anlatmak, 

Cumhuriyet bükmeti bugünkü Türk 
topraklannr imparatorluktan devraldr
gı glin Anadolunun birçok yerleri mü
tegallıöenin elindeydi. Fakat bugün 
kendisine Tunceli adı verilen Deraim 
hem mütegallibenin elinde idi, hem de 
~nadolunun ortasında ba~ka bir mem • 
leket, adeta bir "feodal konfederasi -
yon,, du. 

Yani Dersim muhtelif aıiret-
Jerin nü!uı: mmtakalanna aynlmrştr ve 
bu nüfuz mmtakalannm huduttan için
de tam bir hakimiyetle yerlcfl!ÜJ olan 
derebeyleri cismani ve ruhani bir istip. 
dat altında istedikleri gıöi hareket edL 
yorlar ve Dersim hudutlannôa belire -
cek herhangi bir "TEHLİKE,, ka~ • 
smda derhal clele verip bir '"niıişterek 

cephe,. kuruyorlardı. 
Hemen hepsi ıu katılmamı§ 'Oğuz • 

oğlu Türk olan bu a§iretler, Harzemin 
Cengin kuvvetleri tarafından zaptını 

mütcalrip, escı,s yurtlarmdan göç ettik. 
leti gilndenberi yCTlC§tikleri bu mınta
kada kan temizliğini muhafaza etmiş. 
lerdir. 

Cengiz istilasının 'Orta A0

syaya sal • 
dığı dehşet yüzünden Anadoluya göç 
ettikleri zaman kendilerini kolaylıkla 
ınüdaiaa edebilecek bir yer aramışlar 
ve o devre göre büyük isabet • 
le burasmr bulmuşlardır. Cen • 
giz orduları J\"nadoluda ilerleyince ö
nünden kasanlar hep buraya srğmmrya 
~şlar ve Ermeni devleti mahvo -
lunca bir kmmı Ermeniler de buraya 
iltica etmişlerdir. 
~nadolu o zama.ndanberi birçok 

'Dürk aeröarlanrun askeri idaresi altr. 
na girmiştir. 

Lakin bütün bunlann içinde ancak 
Yavuz Selim elli bin kişilik bir kuvvet 
le biltUn Dersimi taratmağa ve bu 
"dağlık arazideki ha~ri halka tam bir 
gem takmağa muvaffak olmuştur. 

Yavuz bu hareketi Azerbaycan ve 
İran hlikümdan İsmail Safeviye hü • 
cum ctmeğe giderken yapmr§tır. Yap -
mağa mecbur olmuştur, zira Dersim 
Türkleri de Azerbaycan Türkleri gibi 
ayni akideyi taşımakta idiler. 

Dersimi temizlemeden Çaldırana git 
nüş olsaydı ordusunun ric'at hattı U • 
zer.nde talancı ve serkeş bir düşman 

bıraknuı olurdu. Fakat Yavuzun ölü. 

milp.den ikinci Abdülhamidin son gün. 
lerine kadar Dersim heme') hemen başı 
boş bıraktlmııtır. !kidn Abdülhamid 
devrinde bir aralık bu ıruntakanm te-

mizlenmesi düşünülmüşse de o devirde 
yabancrlardan büY":ik yardımlar görerek 
mütemadiyen silahlanmakta olan Erme
ni komitelerine kat'§J icabında bu silah. 
şör Türklerin kullanılabilecekleri dü • 

şünülmüş ve hakikaten günün birinde 
Dersimi İttihatçılar Ermeniler aleyhine 
kullanabilmişlerdir. Bu mmtaka umumi 
harpte Rmılara karşı da kendini koru -

masnu \>ilmiştir. 
Cumhuriyet hükumeti memleketin 

her tarafında yaıryan inaanlann va -
tanda§ htıkukundan tamamiyle istifa • 
de etmesini istediği için Dersimi dile • 
katle ele almıştır. Acaba ne yapmalı? 
Bu mrntakaya Yavuz gbi çala kılrç mı 
girmeli?. • 

Cumhuriyet hı:.ikmeti için bunu yap
maktan kolay bir şey olamazdı. Likin 
Cumhuriyet iki şeyi düşünüyordu: 

1 - Buradaki Türkler çok temiz 
kandandılar. Bu nesli imha etmek iste
miyordu. 

2 - Buradaki Türkler softalara esir 
kara yobaz mürteciler değillerdi. Hatta 
bunlar halifelerin idaresine "akide ha-
linde,, "anane halinde,, düşmanlık da 
gütmüş bullunuyorlardı. Binaenaleyh 
tedricen ve ısmdrrarak geniş millet yığı 
nı içine almak ve eritmek istiyordu. 

Hükumet bunda kolaylıkla muvaffak 
oldu. Faraza Şeyh Sait irticamda Der
sim en ufak bir düşmanlık bile yapmağı 
düşünmedi. Ve .halk yavaş yavaş §ehir
lere inmeğe, Dersim dışına çrkmağa baş 
ladı. Fakat bu vaziyet elebaşıların işine 
gelm_e~i. ~ütemadiyen mektep, yol ya
pan ıyı bir devletin Dersimlilere insan
ca yaşarnayr öğretmesile gUnün birinde 
., .. kl k esırsız,. a aca larınr !düşündüler. 

Dersim kendi halkrnr yaıatacak kadar 
çok toprak mahsulü veremiyen bir diyar 
dır. Bunun için Dersimliter altr asır ön
ceki gibi kışhk zahirelerini daima civar
daki kazaları vurarak tedarik etmeğe 

ahşrr.ı~lardr. Eğin, Arapkir, Eymir gibi 
civar kaza ve nahiyelerde hasat mevsimi 
oldu mu hemen Dersimliler belirirler ve 
tierhal ta1ana ba,tlarlardı. 5:umhuriyet 
hükOmcti Dersimin halk tabakasını bu 
talanlardan da nefret ettirmeği bildi. On 
tara dağlardan çekilip münbit toprakla
ra yerleşmek imkanlarını da gösterdi. 
Bir kısım halk derhal göçtüler. Beyler 
buna mani olmak isteyince kaçanlar da 
oldu. Bu çok mesut bir neticeydi. Zira 
nihayet Dersimin gözü açrlmrştr. 

İşte o zaman derebeyleri ve ıeyhler 
bütün menfaatlerini tehlikeye girmiş 

görerek eski cüretlerini tekrarlamak is
tediler. Birleştiler ve Tunceli valiliğine 
bir Ultirr.atoma bon~iy•n 51u boı nuıdcle 

yi gönderdiler: 
1 - içimizde karakollar yapmıyacak 

sıruz:. 

2 - Köprü kurmryacaksınız. 
3 - Yeniden nahiye ve kaza merkez

leri ihdas etmiyecek!iniz. 
4 - Sitahlamruza ldokunmıyacalm

nız, 

S - Biz her zamanki gibi pazarlık 
usulile vergilerimizi vereceğiz! 

Türk inkıtabrna, Türk cumhuriyetine 
karşı gösterilen bu küstahça cesaret ve 
hareketi Oğuz Hamn küçük' oğullan 
olduklarım !arzetsek bile af ve müsama 
haya imkan yoktu. Cenup hududumuz
daki vakayiin akabinde Tuncelinde §U 

hareketler yaprlmrştır: 
1 - Garbi Dersimde 1n karakoluna 

bir gece baskını yapılmıştır. 
2 - Harçik suyu üstünde ve Pah 

nahiyesile K-amud nahiyelerini yekdiğe 
rine bağlıyan ahşap bir köprü yıkılmıı
tır, ve her tarafta serkeşane hareketler 
gözükmeğe başlamıştır. 

Fakat o anda Dersimliler Türkiyenin 
Yavuz Selim devrinden çok daha kud
retli olduğu bir devirde yaşadrklarmı 
görmüşlerdir. Memleketin isinde ve ldı
şında, 1imalinde, cenubunda, §arkında 
ve garbında, en çukur bir vadide veya 
sarp bir dağm tepesin!de herhangi bir 
hiyanete derhal, en büyük hassasiyeti 
gösteren ve yıldırım gibi çarpan hüku
met bir koldan Nazımiye üzerine, bir 
koldan l\.ilazkrit üzerine toplu iki taar
ruz yapmış, bütün statcjik noktaları el
de etmişti. Bu ımada gerek bu ani ha
reketten ürkenler ve gerekse hükumeti 

beylerine tercih etmekle neler kazanacak 
larıru, nasıl bir medeni hayata ulaşacak 
larmı anlamr<1 olan halk fevç fevç ku
mandanlarımıza ilticaya başlamrştrr. 

Bu hadiselerin nisan ayınlda belirmiş 
ve başlamış olması ve bu sırada memle
ketin tam bir birlikle milli bir davaya 
sarılmış ohnasr Dersim hadisC'sinde ya
bancı parmağı olabileceğini de düşün
dürmüştür. Bilhassa kuvvetlerimizin 
ulaştıkları her yerde yapılan tahkikat 
Dersimlilere şöyle bir propagandanın 
yayıldığınr da meydana çıkarmıştır: 

"HUkOmetin elinde asker yoktur. 01 
sa idi, bize karşr tatlılıkla hareket et
mezdi. Hem hükumet buraya asker sev
kctmeğe kalkışırsa İngilizlerle Fransız

lar derhal harp ilan edecekler ve bizi 

kurtaracaklardır. Araplar da bizimle 
beraberdir.,, 

Sonra halkı, Tunceli kumandanı gene 
ral Abdullaha kar§r kışkırtmak için de 
şöyle tahrikat yapddığr anlaşrlmııtrr. 

"Ey Dersimliler nasıl oldu da ıizler 
üç dört yüz senedenberi kimseye teslim 
olmadığ'rnız halde askersiz, leşkersiz 

gelen Hü!eyin Abdullah paıaya derhal 
teslim oldunuz.,, 

Lakin Dersimin ağalan ve Seyitleri 
hükumetin elindeki kudretlerin derece
sini pek çabuk anlamışlardır. Harekat 
öyle yrldırım gibi bir ıüratle inkişaf et 
miştir ki mayısın onuncu günü Dersim 
her tarafla irtibatını kaybetmiş, bütün 
yollar tutulmuş ve Tuncelinin asi mınta 
takası srkr bir kordonla çevrilmiştir. 
Kuvvetlerimiz bununla iktifa etmemiş
ler ve derhal mıntakayı tarayarak ilerle 
meğe başlamrşlardır. Asilerin en son 
sersemlikleri, bir iş becerebileceklerini 
sanarak Mazkirt, Pertek ve Harçik 
köprülerini tahribe kalkrımaları olmuı
tur. Lakin çok hassas olan kuvvetleri
miz bu teşebbüsü kolaylrkla akamete 
uğratmışlar ve en ula§ılmaz sandan siv 
ri tepeleri dahi zaptederek asileri püs
kürtmüşle!Mir. Bunun üzerine asiler 
ötedenberi sığındıkları Töjük dağlarına. 
ve Kutu deresine kioğru ricat etmişler
dir. 

Yirmi mayısta asilerin 5000 silahlr
dan ibaret' oldukları tahmin ediliyordu. 
Bunun üzerine dağlar, ivicaçh dereler 
ve mağaralar içine sığınan bu kuvvete 
karşı şiddetli harekata başlanmıı. tay
yerlerin ve bu arada kadın tayyarecimiz 
Sabiha Gökçein yaptığı hücumları bu 
mel'un mağaraları 'temizlemekte büyük 
yardrmlarda ve muvaffakiyetlerde bulun 
muşlardır. Bunun neticesi olarak Der
simin yegane silahşör aıireti sayılan 
Demnan aşiretine ait bütün köyler ta
rafımızdan işgal edilmiştir. 

HükOmet kanlr kavgalara mahal bı
rakmamak için Denimlileri mütemadi
yen irşatta da kusur etmemiş ve tayya
relerin attığı beyannameler Yusufan 
aşireti reisi Kamer ağanın bütün aşireti 
lı.a.U•• u .... 1,1.ı1~a.- ı.1.uı..:.~......... J ... 1 ... ı"''"'"•,... 

sebep olmuştur. 
6 haziranda Kutu lderesi ile ou dereyi 

çeviren 4000 metre irtifaındaki dağlar 
kıtaatrmız tarafından srkr bir surette 
muhasara edilmi§ ve 3000 metre irtifa
ındaki kızıldağ İ§gal edilmiştir. 6 hazi
randa asi aşiretlerin şunlardan ibaret 
oMuklan anla~rlmıştır: 

1 - Kalan, 
2 - Abbasuşağt, 
3 - Kısmen Bahtiyaruşağr, -~ .. 
4 - Haydaran, - r "" 

-r·-
5 - Demnan, • 
6 - Bazr ufak tefek kabileler 
6 - Hazirandan bugüne kadar geç

miş zaman içinde kuvctlerimizin isya
nın son takatini de ezip bitirdiği muhak 
kaktır. Yapılan tahkikat Dersim hadi
sesinin dışarıdan tahrik edildiği kanaa
tini kuvvetlendirmekte!:iir. Eldeki delil
ler gösteriyor ki cenubdan hüviyeti meç 
hül dört komiteci gelmiş ve Pertek kaza 
sında yedi mühür kazdrrarak Tunceli
nin içlerine gitmiş ve bir müddet sonra 
isyan em.?releri gözükmeğe başlamıştır, 
Gümüşmnd'!ni hava1isinde §Üpheli ve 
genç bir a'dam yak.alanmış ve casus ol
duğu tahmin edilen bu adam Elazize 
getirilmiştir. 

Velhasıl Dersimin nihai surette temiz 
lenmesi ve Dersimli fakir halkın ve 
köylünün sefil ve menfaatperest dere
beyleri elinden kurtulmasile, düşmanla
rımızın memlekette emellerine alet ede 
bilecekleri hiçbir nokta kalmamış oluyor 
Dersim hadisesi Sabiha Gökçenin şahsın 
da, Türk kadınının yarınki hava müda
faasınua ne büyük fedakarlıklar ve mu 
vaffakiyetler gösterebileceğini isbat et
miş bulunuyor. 

Sabiha Gökçen Seyid Rızanın evini 
isabetli bir şekilde bombardıman etmiş
tir. Çok mütelevin ve tayyarecilerimize 
bir hayli meçhtıl olan Tunceli semaların 
da Sabiha Gökçen çok muvaffakiyetli 
uçuşlar yapmış ve gerek bombardıman 
da, ger;• se makinelitüfek ateşinde çok 
muvaffakiyet göstermi~tir. 

Bugün, Dersim, Yavuz'danberi ilk 
defa olarak Atati'lk Türkiyesine baı 
eğmiş bulunuyor ve bütün arzusu, her 
Türkün refahı olan ;Türkiye hükume'ti 
nin emrini dinliyor. HABER 

(7 inci ıayıfadaki İsmet İnönü 
yazısını okuyunuz.>. 
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Almanyada büyiik 
bir skandal 

-.-- (Bcuı tarafı 1 incide) 
lizm,, ine karşı başlayan şiddetli muha
lefetin ilk hamlesi midir ? 

Bunu bize zaman gösterecektir. Biz 
sadece, bugün gelen fran11zca "Pariı • 
Soir,. gazetesinin, bu hususta Berlinden 
aldığl mufassal malumatı aynen naklet
mekle iktifa edeceğiz. 

Almanyanm en me§hur kadını olan 
ve "Güzellik diktatörü,, lakabile anılan 
Leni Rifenıtol birdenbire gözden ldü~

müştür. Hatırlardadır ki, Hitlerin, dost 
luğile şereflendirdiği bu garip ve esrar
engiz "yıldız., geçen yaz, Berlin olimpi
yatlarr esnasmda, büyük bir ıöhret ve 
zafer kaxanmrştr . 

Uun zamandanberi, resmi filmlerin 
müdiresi olan bu güzel kadın bundan 
bir sene evvel, başvekalet binasında 

Hitlerin hususi dairesi yanına yerle§· 
mişti. Onun mukadderatınrn re;ımın 

mukadderatına bağlı olduğu ve "yıldr
zınrn,, biitün dedikoldu ve her§eye mu
kavemet edeceği söyleniyordu. O, yeni 
Almanyanın ne Na15yonal sosyalizminin 
bir nevi timsali olmuştu. 

Bugün gelen haberler, bir 'din ve bir 
halkın coşkunluğunun çok yükseklere 
cıkarttığı bu san~ın güzelin 11'1Ui'Zzam 
bir heykel gibi yükselmi~ olduğu kaide 
den yuvarlandı~ınr gösteriyor. Bu yu- ı 
vartanı§ a!;ık bir skandalla vuku bulmuş 
tur. 

Dahiliye na:mr doktor Villhelm Frıkin 
evinde. Berlinin en tanınmış simalarının 
i~tirakile verilmiş olan büyük bir suva
renin en coıı:kun bir anında birdenbire l 
propaganda nazrrı doktor Göbelsin kes 
kin sesi duyuluyor.: 

- Suvareyi terkediyorum. Buradlı 
ari olmayan birisi var. 

Dönen çiftler lduruyor. Kahka~a ~ 
sesler kesiliyor, her tarafı derin bl! 5 

kiın kaphyor ve doktor Göbels devaıııe
diyor: 

- Üzerimde, Lemi Rifenştal'in bÜ; 
yük babasile anasrnın sami ırktan oJdıl 
!arına dair vesikalar vardır. 

Bu hadise gayet kısa sürüyor. ı-1~ 
kimse, bir !dakika evvel kuvvet ve şert 
temsil eden güzel kadına bakmağa bi'.ı 
cesaret edemivor. Doktor Göbels hiçbi! 
şey olmam11 ğibi, yanında duran kadı11' 

ı.to' la konuşmakta devam ediyor. DOi'' 

Frik matmazel Rifenştali bir kenara çe 
kerek derhal evini terkctmesini sorlil' 
yor. 

"Güzel yıldız,, hiç bir mukavemet go' 
termeden evine dönüyor. Ve kapısı~ 
önünde, bütün eşyalarını yüklü ola~ 
bir kamyonla, nazi hücum kıtaıarıııJ 
mensup yirmiye yakın asker ve bir dl 
zabit buluyor. 

Zabit, bütün suallere cevap olın'~ 
üzere ancak ~unu söylüyor: 

- Artık apartımanınıza dönemeısl· 
niz, sizi bir otele kadar teşyi edeceğit .. .. ~ 

Hadise duyulur duyulmaz herk15 

bun:iaki esrarın icyüzünü öğrenmeğe s' 
lrşmı~ fakat muvaffak olamamıştır. 

Hitlerin bundan haberi var mdııt1 

Varsa, herkesin fevkinde gördüğü b4' 
güzel karim şimdi ni~in gözden dilr 
müştür? Bütün bunlar şimdilik birtf 
muamma:iır ve bu hususta muhtelif §"!' 
yialar doıa,maktadrr. 

Bir eroin fabrikası 
... yakalandı 

Her gün daha büyük ve :iaha esaslı 
bir faaliyet gösteren kaçakçılıkla mü. 
.... _ ... _... .. ,.. ...... .... _... .. 
zehir yuvası .daha imha etmeye muvaf 

fak olmuştur. 
İzmirde muhtelif kaçakçı!:klar yap

tığı halde bir türlü yakayı t:ie verme. 
miş olan dayı Mustafa i:ı'Tl!nde azılı 
bir kaçakçının Ycşlköyde yedeştiği 
ni haber alan muhafaza kur11andanlığı 
ve emniyet teşkilatı mcmv• lıırı bu şe
riri sıkı sıkı takip etmeye b·•şlanuşlar 

dır. 
Aylardanberi süren bu ta"ı<ip netice. 

sinde ilk zamanlar hiçbir Ş'JY öğrenile. 
memiş fakat gün geçtıkçe dayı ltiusta
fanın esrarengiz i5lerle uğraştığı da 
yavaş yava~ meydana çıkmağa başlan 

mıştır. 

Bu uzun takipler neticcsir.de; dayı 
Mustafanın evinde mükemmel bir ero. 
in fabrikası kurduğu son hatla §tiphe 
bırakmayacak tarzda te:ıl:>it edılmiş 
olduğundan, dün gece mücadele teşki 
la.tına mensup şef ve memu:lardan bir 
grup Mu.stafanın, Yeşılköy Şevketiye 
mahallesi. Salihiye sokak 3/ 5 numa 
rah köşkünün etrafında sıkı bir terti. 

bıı t almışlardır. 
Saat 11 i biraz geçe Mu:;ta.Ianm ÇJı· 

lışmağa ba}ladığmr hisseden memurlar 
derhal ayakkabılarını çrke.!1nışlar, ve 
hiçbir se~ çıkarmadan. tıpkı birer hır. 
sız gibi 3.4: metre irtif aındaki bahçe 
duvarından atlayıp maymuncuklar 
kapıları açarak köşkten içen girmiş
lerdir. Memurlar bu ışte o kadar ses. 
siz da\Tanmışlardır ki, meşhur kaçak. 
çr, ellerinde tabancca tutan memurlar 
birdenbire kar~ı.dına çıkıncaya kadar 
hiçbir şey hıssedı::memiştir • 
Dayı Mustafa tam cürüm ortasında 

yak~lannuştır. Fakat iri yarı ve kaba· 
dayı bir adam olan Mustafa evvel! 
teslim ol'l1ak istememiş. memurlarla 
mücadeleye kalkışmış fakat bir ınüd. 
det sonra kıskıvrak yakalar.mıştır , 

Etrafı ara.stıran memurlar hayret. 
ler içinde kalmışlardır. 

Dayı Mustafa bu evde öyle ustalıklı ı 
bir tertibat yapmıştır ki, fabrikanın 
faaliyette olmadığı bir zaman ev ne 
kadar ars5tırılırsa araştwlsm, hiçbir 
şey bulmak kabil değildır. 

Bütün aletler, duvarın içi oyularak, 
yapılmış bit mahzende saKlıdır. Ve bu 
mahzenin knpağı kapalı oldugu za.mıln 
burada bir kapı bulunduğu a:ılamak 

imkansızdır. Çünkü kapı dııv:ırm af" 
kasında şakhdrr. Ve bu kalın k pırıJ11 

mıştır. Mahzene girmek içıu kapı dtJ· 

varla beraber açılıp kaparu:la ktadır. 
Bütün tertibatı bizzat yapan kaçak• 

çı Mustafa, bunu da kafi görmemiş, ve 
herhangi bir tehlike vukuunda hel\l 

fabrikayı hem de evi bir anda tahrir 
edecek bir el2ktrik tertibatı vücuda 
getirmiştir • 

Bu tertibata. göre yine gizli bl.r yero 
yerleştirilmiş olan tek bir düğmeye ba• 

makla, köşk alevler içinde y:ınr.1ağıı. 
başlayacaktır. 

Fakat memurların, sessiz ""ı:: Rni ba!l 
kınr sayesinde zehir imalcisi o k8 

dar şa.§ırmış. o kadar kt::ndinden geC• 

miştir ki, bu ölüm düğmesine basm:ığ1 

ilk anda akıl edememiş ve aklı başıntı 

geldiği zamanda memurlar, bu.'la ma.lli 
olmuşlardır. 

Tahkikat neticesinde dayı Mustafa" 
nın Baha isminde bir de ortıı;ı olrlU• 
ğu meydana Ç!kmış, her iki suçlu te\'• 
kif edilmiştir. 
Yazımızı bitirmeden ev\•el GllllU da 

kayd.etmek isteriz ki, kaçakı:ılıkla nıii• 
cadeleye memur bulunan gerek giinı• 
rük muhafaza kumandanlığı, gereks~ 

zabıta memurlarımız, son zamanlard3. 
zehiı.· kaçakçtlarma karşı a.ç~ı'K1arı mil
cadelede bu ~erir haydutla ra hiç anıa.ll 
vermemektedirler. 

Beşeriyete ölüm saçan kitiiıere kal"" 
şı, her gün yeni muvaffa'....iyetıerıııo 
şahit olduğumuz değerl i me:r.urlarımı· 
zı canı göni.ilden tebrik edcrız. 

Kont dö Martel 
Ankaraya geliyor 
Hatayda, anlaşmayı Halka 

bizzat ililn edecek • 
Ankara 16 (Hususi) Elyevm Pari'• 

te bulunan Suriye ve Lübnc:ln fili kCI' 
miseri Kont dö Martel From:anın AJl · 
kara sefiri Ponso, TürkıycrJn Parı9 

sefiri Suad Davas bugünle:-de Anka.

raya geleceklerdir. 
Kont dö Martel Ankarada 3 gün kS." 

lacak Sancak anla6masının sureti tat. 
bibi hakkında temaslarda bulunacak· 
tır. Ali komiser Bcruta gitmeden cV" 
vel Ant.akyaya uğrayarak anlaşnıaY1 

bizzat halka. tebliğ ve ilan edecektir· 
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Başvekil bu akşam 
Şark seyahatine 

çıkıyor 
Haric iye ve lktısat VekiHeri de 

Bağdada gitmek üzere 
kendisine refakat edecekler 
Atatür k, dttn· kahraman tayyareci Sabiha 

Gökçen i Yeşllk6yde uğurladı 
DUn gehrimi.ze gelen Başvekil İsmet 

1 

hine kadar halledileceği şüphesiz sa
lrıönu ve Hariciye Vekili Rüştil .Aras yılmaktadır. 
bu a.lqam hususi trenle Anka.raya av. Bu misak, Yakın Şark, devletleri 
det edeceklerdir • 1 arasında sulha hadim ve ımlhu kuv. 
Başvekil İsmet 1nönil, dün öğleder! vetıendirmek gayesini taşıyan bir ve. 

IOnra Floryada Atatürke millaki ol. sika olmak dolayısile, komşu milletle
ınuştur. Bundan sonra Atatürk, Baş- rinde hemen olmasa bile yakın bir za. 
"ek.il İsmet İnönü, ve Dahıliye Vekili, manda iştirakleri umulmaktadır. 
l!'.skişehire hareket edecek oian kadın lktuıat Vekili Celal Bayar ve mR
tayyarecimiz bayan Sabiha Gökçeni den tetkik ve arama enstitüsü miidürlı 
ıığurlamak için Yeşilköye gitmişler. Reşit Gencer, Dr. Arasın Tahrana ha
dir. Atatürk Yeşilköyden Dolmabahçe reketinden BOnra memleketimi7.e döne. 
la.rayına avdet buyurmuştur • cekler ve Şark vilflyetlerindcki maden 

&§vekilimiz yarın sabah Ankara.ya Rahalarmda tetkikatta bu~unacaklar. 
~ıl olacak ve akşam hususi trenle, dır. Dost Irak ve İran devletlerinin 
Sivu yolundan, Malatya ve Elazi:ze Ankara elçileri heyetimizle beraber 
gidecek, Tunceli vilayetinde hükumet. hareket edecekler. İki elçi nıemleket
Çe alman tedbirleri yakmdan teftis !erinde kısa bir müddet kal1Jıkatn eon. 
edecektir. ra döneceklerdir. 

Başvekilimize jandarma umum ku. Başvekilimiz Kastamonuya 
ınandanı general Naci Tınar.ın da re. gidecek 
fakat edeceği haber alınmıştır. İsmet !nönü Kastamoniyı? davet için 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek- kendisine mülaki olan heyete 20 ağus 
reteri Şükrü Kayanın d11. Başvekili- tosta Kastamonide bulu:ıacaklarmt · 
lnizle beraber gitmesi muhtemeldir • ''aadetmişlerdir. 

--~~_:_~~~~~~~~~-

Hariciye vekilimiz Dr. Rüştü Aras, Elektrı·k 
Ve lktıeat Vekili Celal Bayar cunıa gü. Şirketi 
ııü akşamı Toros ekspresile, pat 21,4.5 
C!e, Bağdada gitmek ti.zere, Ankaradan 
ayrılacaklardır • 

Heyete Reisicumhur AbtürkUn baş 
)'averleri Celil, Sümerbank umum mü.. 
CiUıii Nurullah SUmer, Maden Ensti
tueU mildilrU Re§it, Hariciye Vekaleti 
kalemi mahsus müdüril Refik Amir 
ve diğer iki hariciye memurumuzla 
Gazıantep menusu An fl.cm Jlılr1'k 
edecekleri haber verilmekttdir. 

Irak Başvekilinin mektep arkadaşı 
ve şahsi dostlu olan Kırkhtreli mebu. 
BU Şakir de Iraka gidecek olan heyete 
iştirak edeckeken, Ziraat Vekilliğine 
tayini dolayrsile seyahati geri kalmış
tır. 

Paralı saatleri 
kaldırıyor 

Buna sebep müşterilerin 
sahteklrhğı imiş 

Elektrik Şirketi mühim bir kısım a
bonelerde bulunan paralı saatleri kal • 
dırmağa batlarnııtrr. Bu şekilde saati 
olan abonelere ay başında saatlerin 
kaldmlacağr teblığ edıimı~tır. • 

Yaptığımız tetkikata göre Elektrik 
Şirketini böyle bir karara sevkeden se. 
bep parası atılarak cereyan veren saat
lerde bir çok kimselerin hile yolunu 
bulmuş olmalandır. 

Stalin 
3 Uncu defa 

evleniyor 

Heyete gazetecilerden bi:- iki zatın 

Bazı aboneler bir on kuruşluğu de -
terek ipliğe bağladıktan sonra saatin 

Moskovada birinci sa.nayı dairesinin 
para deliğinden sarkrttıklan ve bu su. 

şefi olan kırk üç y~ındakl madam 
retle paranın tahrikiyle cereyan veren Cia iştirakleri mevzuubahstır • 

Heyetimiz dost Irak memleketinin 
merkezi Bağdad da Uç giln kalacak ve 
Hariciye Vekilimiz Dr. Rüştü A.rasla 
maiyeti, Irak nazın Naci A:;il ile bir. 
likte Tahrana gideceklerdit". 

Tahranda Irak, Türkiye, Iran ve 
Afgan arasındaki Şark misakının im· 
zalanması kuvvetle muhtemeldir. 

Misakın ana hatla.n üzerinde tam 
bir mutabakat hasıl olmus, 1ra.n ile 
Irak arasındaki hudut ihtilifmın da 
esaslan halledilmiş, tefemıata ait ba. 
zr noktalann da anlaşmanın ıınza. tari. 

lnönü vapuru 
Yanmak tehlikesini 

atlattı, yolcular 
tamamen çıkarıldı 

Bodrum civarında anbarmda ate§ 
çıkan Denizyollarının İnönü vapuru 
tehlikeyi atlatmı§tır. Anbardaki ate§ 
sönmek üzeredir. 

Yangının neden çıktığı henüz an 
Iaıılmamııtır. Bu, ambardaki ateı 
tamamen söndükten sonra yapıla
cakcak tahkikatla belli olacaktır. 

Konya vapuru, lnönünün yolcu
larmr, Dumlupınar da yüklerini al
mak iizere dün Bodruma gitmiıler
dir. 

Bir vapurun arızaya uğraması Ü· 
zerine bu hatta seferlerin inkitaa 
uğramaması için önümüzdeki hafta 
Mersin postasını Erzurum vapuru
nun yapması kararlattınlmııtır. 

Son gelen malumat yangının iki 
numaralı anbardan çıktığım, bu an
bard:ı zeytinyağı, rakı ve mazot bu
lunduğunu göstermektedir. 

Anbar kapatılmıı fakat tulumba· 
lar itlememİ§tir. Yolcular Bodrum 
camilerine yerleıtirilmiıtir. 

trena Sebiova Stalinin üçüncü karısı 
dişliyi harekete ~getirdikleri ve para - olmak üzeredir. Stalin onıwlc:ı dört tıe. 
yı o vaziyette bırakarak havadan ecre - ne evvel tanışmıştı ve gaytt karı§ık 
yan sarfettikleri anlaşılmıştır. Bu iti bir ticaret raporunu izah E:tmektekı 
yapanların sür'atle arttı~ da tesbit o • kabiliyetine hayran kalmı;J ve onu, 
lunmuıtur. nezaretle kendi arasında irtibat me-

Maamafih öğrendiğimize nazaran muru olarak tayin etmişt:. Sonbahar 
§irket buna sebep olarak resmi makam. sonunda evlenecekleri umuiuyor. 
lara on kuruıluklann deği§meıi müna. ---------------
ıebetiyle yeni on kuruşlukların saatle
re, ebadının uymadığını ileri sürmüş
tı:ir • 

İkinci bir cihet te bu nevi saatlerden 
firketin •aat kirasr alamamasıdır. 

Yugoslav elçlsl 
memleketimizden 

ayrılıyor 
Dost Yugoslavyayı iki sen edenbe 

ri Ankarada muvaffakiyetle temsil 
eden büyiik elçi l...azaroviç bu sa· 
hah Ankaradan ıehrimize gelmittir. 
Lazaroviç Yugoslavyanın Viyana 
elçiliğine tayin edilmiştir. 

Bir çoban tren 
atında ezlldl 

Evvelki gün Edirne hattında 243 
üncü kilometrede bir çoban hayva· 
nını kurtarmak için ani olarak tre· 
nin önüne atılmış ve zavallı adam· 
cağız parça parça olarak ölmüştür. 

Geçen seneki 
Fazla varidat yirmi beş milyon 

Maliye vekaleti 1936 mali yılı· 
nının 12 aylık tahsilatını tesbit et· 
miştir. 

1936 mali yılının 12 aylık tahsi· 
)atı. 228,640, 156 lirası haliye ve 
l 2,86j,764 lirası sabıka olmak üze· 
re 245,505,920 liradır. 1935 yılı 
muhammenatına nazaran fazlalık 
25,872,625 liradır. 

SUleymanlyedekl 
kurşun fabrikası 
hakkında bir izah 
İki gün evvelki Süleymaniyeden 

bahseden yazımızda, Dökmeciler cad • 
desindeki bir kurşun eritme fabrikasın
dan bahsetmiş ve o semtte temas etti _ 
ğimiz bazı kimselerin sözlerine tercü • 
man olarak bu fabrikanın dumanl~rile 
civarı zehirlediğinden bahsetmiııtik • 

Bu yazımız üzerine, fabrika sahipleri 
matbaamıza gelerek vaziyeti bize uzun 
uzun izah ettiler. Bu izahata nazaran 
fabrika, o civara söylendiği gibi zarar 
vermemektedir . 

Esasen her gün muntazaman çalış -
mayıp, iş oldukça, hazan haftada, ha
zan da ayda bir çalı~an bu fabrikanın 
kurulmasına ,gerek belediye fen heyeti, 
gerek fktısat Vekaleti ve gerekse hey. 
eti sıhhiye tarafından muhtelif tetkikat 
yapıldıktan sonra izin verilmiştir. 

Fabrika bacası yükseltilerek duman _ 
]arın etrafa zarar vermiyecek bir hale 
geirilmesi temin edilmiştir. Ancak ba
zı rüzgarlı havalarda bacadan çıkan du
man mektep istikametine gitmekte ise 
de fabrika sahipleri, böyle havalarda 
müesseselerini çalıştırmamakla bu mah. 
zurun da önı:.inü aldıklarını söylemek • 
tedirler . 

Biz o zaman, işi. bize söyelenen ıe -
kilde yazmııtık. Bitaraflığımıza binaen 
bugün de fabrika sahiplerinin vermiş 
"ı-ıui!u izahati böylece kaydediyoruz. 

l'angında itfaiye m;/erlcri ça7ı~ırketı .. 

Dün ak1şam ki 

Bir 
büyük yangın 

marangoz fabrikası ve 
on dükkan yandı 

Dün gece Bayazıtta bir fabrika 
ve on dükkanın yanmasiyle netice· 
lenen bir yangın olmuıtur. 

Dün gece saat 21, 1 .5 te Çadırcı
larda Hasan Necmi handa Abdülva· 
hap ve Osman isminde iki ka.·deşe 
ait ''Eskişehir,. isimli mobilye fab· 
rikasından birdenbire yangın çıkmış 
bunu civardaki di.ikkanlann üzerin· 
de yatanlar görerek bekçiyi haberdar 
etmişlerdir. 

İstanbul itfaiye grupu birkaç da
kika sonra yangın yerine yetişmiş, 
hemen çalışmıya başlamıştır. 

Alevler bu sırada fabrikayı iyice 
sarmış bulunuyordu Şiddetli bir rüz. 
gar esmesi yangının büyüyeceği his· 
sini verdiğinden Beyoğlu itfaiye 
grupu da yardıma çağmlmıştır. Yan 
gının alevleri lstanbulun her tarafın
dan görüldüğünden henüz yatakla· 
rına girmemiş olanlar tramvaylarla, 
otomobillerle ve yayan olarak Baya
zıda koşmuılardır. Bayazıt meyda
nı ve yangının ~ıktığı yerin etrafn· 
daki sokaklar nmca hınç dolmuıtu. 

İtfaiye grupları han duvarlarına 
dayadıkları merdivenlerle binanın 
çatısına çıkarak su sıkmışlardır. Rüz 
garın, çıkan kıvılcmları etrafa dağıt· 
ması yüziindcn yangın genişlemiş, 
ancak saat 22,5 ta söndürülebilmiş· 
tir. 

Mobilye fabrikası ile bitişiğinde
ki 13, 15, 17. 19, 21, 23, 25,31, 
33, 35 numaralı dükkanlar tamamen 

Fransız Hilkd meti 
hakkındaki bedbin 

' dUşilncelor 
Paris, 16 (A.A.) - Blum hü

kumetinin akıbeti, dün akıam baŞJı. 
yan ve herhalde bu sabaha kadar de· 
vam edecek olan parlamento müza· 
kereleri neticesinde belli olacaktır. 

Parlamento, memleketin maliye. 
sini düzeltmek i.izere hükumet tara· 
fından verilen "hususi mali salahi· 
yet,, projesini müzakere edecektir. 

Umumi bir bedbinlik hüküm 
sürmektedir. Çünkü komünist par· 
lamento grupu dün akıam hükume· 
tin istediği hususi salahiyet aleyhin· 
de rey vermeğe ve demokrasiye mu· 
halif addettiği demiryolları ve posta 
tarifeleriyle tütün resminin çıkarıl· 
ması teklifini de kabul etmemeğe 
karar vermiştir. 

Komünistler uzlaşma~·or 
Paris, 16 (A.A .) - Komünist· 

]erin uzlaşmazlıkta ısrar ettikleri 
öğrenilmektedir. 

Eyüp Heledf yesl 
Yeni kadrnsu bekleniyor 

Eyüpte yeni kurulan ka~ınakaml·k 
hudutları içinde bir de beledıye dairesi 
vücuda getirilmesi için geçen ay şeh. 
rimizde bir reyiam yapılmıştı. İsta.,,_ 
bul halkının ekseriyeti Ey-jpte bele
diye dairesi kurulmasını mü; asip gör. 
düğünden ve bu şekilde rey verdıği!'l. 
den devlet şi'ırasmca Eyüptf belediye 
teşkilatı yapılması usulüne :ıygun gö
rülmüş ve Vekiller heyeti bu hususta. 
ki kararnameyi kabul etm:fitır. 

Eyüp belcdıyesinin yeni kadrosu bu 
günlerde beklenmektedir. 

yanmııtır. Bu dükkanlar çadırcı, hır
davatçılara aittir. Sarnıçlı hanın fab. 
rika cihetindeki duvarları da yanmış 
tır. 

Bu aralık dişçi mektebi ile Ba· 
yazıt maliye şubesi de tutuımak teh 
likesi geçirdiğinden bunların Üzerle
rine duvarlarına daima su sıkmak 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Yangının neden çıktığı henüz 
anlaşılamamıştır. Marangoz fabri
kası sigortalı olduğundan zabıta tah. 
kikata ehemmiyetle devam etmek· 
tedir. 

KUçUk ltllAf konseyi 
yeniden toplanıyor 

Belgrad, 16 (A.A.) - Gazete· 
ler, Çekoslovakya ba§vekili Hod· 
zanın Bükreşteki ikameti hakkında 
haberler neşretmekte ve Yugoslav, 
Romen ve Çekoslovak ba§vekilleri 
arasında yakında Tuna Üzerinde vu
ku bulacak mülakatın ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedir. 

Bakırk6ye 
Su ve havagazi Yeriliyor 

1stanbulun en gü?.Cl kazalarından 
biri olan Bakırköyün en biiyük derdı 
susuzluktu. Belediye sular ; ~1are&i bu. 
nu nazarı dikkate alarak, köye su ver. 
meği kararlaştınnı§lır • 

Ayrıca, İstanbul hava gazı §irketi 
de yakında başlayarak bur-i)a ha,·a 
gazı da verec.,ktır. 

Otomobil yarışını bi r 
TUrk kadını kazandı 

Balkanlararası otomobil yarı~ına 
Türkiyeden iştirak eden Azize lstan 
bul-Atina arasındaki mcsafevi mu 
vpffakiyetle katederek birinciliği ka 
zanmıştır. 

DUn 44 k işi 
yakalandı 

Tramvaylar yiirürken inip bi
nenler zabıta memurları tarafından 
yakalanmaktadır. Bu kontrolün gev 
§ediğini zannederek dün yalnız E
minönünde 44 kişi tramvaylardan 
atlamış, yakalanarak merkeze gön
derilmişlerdir. 

Bunlardan yirmi ekizinin para· 
sı olduğundan birer lira para cc;ıo.ası 
hemen alınmıştır. Diğer 16 kiş;nin 
cezayı '\erecek kadar paraları olma· 
dığmdan bunlar hakkında zabıt l 11· 

tulmuştm. Para cezasını iki gun zar 
fında ödiycceklerdir. 
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işkence odasında türlü türlü aletler ve hayvanlar 
vardı. Fareler ve yırtıcı kuşlar · da bulunuyordu. 
Bunlar et ve kan kokusunu almış, haykırıyorlardı 

Geçen kumıJarm hüliluı 
Papas olan küçük Osman1a birlikte, 
kadınlar mana.stırınm nöbetçi kori· 
dorundayı:: ... Buranın gız:ı delikle. 
riııdcn hücrelerde neler yapıldığı 
gö:ıctlcncbiliyor. Demin 11ıttyarlar 
kı811ıtna gitmi§tik. Şimai, rahibeler 
tarafıııi/ayı::. Sonra da, rahibe '1Wnı. 
:::eti.eri bölUğiine gideceğiz ... 

* !I(. * 
Birdenbire, bir çığlık daha koptu. 

Fakat bu, dayak yiyen kaduıın !crya. 
dına benzemiyordu. Onu gölgede bı
rakıyordu. Candan tenin ayrılışı gibi 
korkunç bir haykırmaydı bu ... 

Evvelfl sesin geldiği yeri anlıya. 
madmı. 

"- Acaba deminki sulh pazarlığın
dan vaz nıı geçtiler? Kamçı faslı yeni
den mi başladı?,, diye gözümü, demin 
ayırdığım deliğe yaklaşt.ıröım; a§ağı. 
ya baktım. 

Hayır! Kamçıcı kadın, döğülen kızı, 
iplerinden kurtarmııitı. Onun her tara. 
fı yara bere vücudunu, ihtimamla bir 
sedirin üzerine götürmüştü. Birtakım 
merhemlerle yağlıyor, ıstıraplarını ge. 
çirmeye uğraşıyordu. Aynı zamanda 
da: 

- Anlaştık, değil mi? Benim aley. 
himde bir şikayette bulunınryaca.ksm? 
• diye soruyordu. 

Sedırdeki bereli kadın: 
- Sus! Bu bahsi fazla uzatma ... 

Bu manastırda yerin kulağı, duvarın 
gözü varmı§ derler ... 

Kamçıcı: 

- Sahi ... - dedi. ~ Susalım ... Fakat, 
nasıl olur da bu kalın duvariıır içinde 
konu§ulanlnr bnşka taraftan duyulur? 

- Buna akıl erdiremiyorum. 
Gözlerini kaldırdr. Dört bir yana ba.. 

kındı. Ayni zamanda bizıru bulundu. 
ğumuz noktaya da baktı. Göz gö?.C gel. 
dik. Biz onu gayet iyi gördüğümüz 
halde o bizi farketmişe benzemiyordu. 
O zaman anladık ki, bu binanın yapr. 
lışııida pek bliyilk bir ustah:.C var. Ko. 
ridordan bakanlar odadakileri görü
yorlar. Lakin odadan bakar,Jar kori
dordakilerin farkına varmıyor. 

Bu hüc~edc artı]( alakayı calib bir 
şey kalmamıştr. 

- ~ı;rlını ... Ba{ika tarafa doğru yU 
rüyelim: - dedim. 

Osman: 

- Peki, lala ... - dedi. Gidelim ... 
Deminki feryat neydi? . 

- Bilmem, ben de anlıy.unadım. 
- Başka taraftan geldi ~ııliba. .. 
- Öyle olacak ... 
O esnada ayni haykırma~n duyduk: 
- Ay, ay, ay ... Mafsallarım ... 
Ah, nasıl bir bağırıştı bu. 
Tüylerimiz diken diken oldu. 
Daha milthiş bir manzarayla karış

alşa7ağım17,a emin olarak yürüdük. 
Hakıkaten de tahminimizde aldanma
mı§ız ! 

Yeni bir pencerenin önücde dura. 
rak gözlerimizi göı.etıeme deliğine ya. 
pıştırdığımız vakit şöyle bir levha gör 
dük. 

Bir işkence odasıydı burası. Duvar
larda bin türlü ali'ı.t ve e Je';at asılıy
dı. El \'C ayak kırmıya mahsus balta. 
lnr, göz çıkarmıya mahsus miller, de. 
ri soymıya mahsus tentıraşlar ... Hep 
lstanbuldnyken bildiğim ve bakınca 
drh5ct duyrluğum aletler ... 

Odanın bir tarafında bir ocak yanr. 
yordu. ÖnUnde ayak dayayıp taban 
ynkmıya mahsus saç levhaiar vardı. 
Suyun i"inde de yumurtalaı kaynıyor
du: Koltuk altına koynuya mahsus ... 

Ayni ı.a.manda tnvandac birtakım 
ipler sarl;:ryordu. Bunlar, vUcudu el ve 
.. yaklarmda.n bağlry&rak gcrmeğe 
mahsustu. Ortada tahtadan, tezgr•h 

clbl bir tertibat dikkati celbediyordu. 
lnsan bunun içine oturtulur, mafsal- , 
ları, burkulur. canbaz o1mıyanlara 
canbaz hareketleri yaptırılırdı. Bu, iş. 

kencenin b1.31ama noktasıydı. Kendisi. f 
ne azab edilmek istenen şahı;: her kim 
se evveli buraya oturtulur, eğer fay
da hasıl olmazsa başka şel:•llerde o 
betbaht üzerinde tecrübe edilirdi. Ben, 
saray terbiye~i aldığım için ;,()yle şey
leri gayet iyi bilirdim. 

lan için, hayk1rışıyorlardı. Ka.nnlan
nın doyacağı zamanın yakın olduğunu 

hissetmişlerdi. Zira, bu işkence odası
nın faaliyet şeklinden kend:Jcrine gı. 
da çıkma tarzını da tahmine alı§mış. 
lnrdı. 

Odada, insanlar da vardı. 
Ne gibi alat \'e edevatla donatılmış 

olduğunu anlattığım odada, kafes ka.. 
fes fareler, et yeyici kuşlar da vardı. 
Fareler mahktiınJarm boğazına yahut 
bağırsaklarına kaçırılmak li7.('reydi. 
Yırtıcı kuşlar, korkunç ha:;Y.ırmalarla 
bağırıyorlardı. Bunlar, güulerdenbcri 
aç bırakılmışlardı. 

Bira?. et, biraz da kan kokusu aldık. 

Profesör ve 
kayıkçı 

Bir profesör, fırtınalı -havada bir neh
ri geçmek isin kayığa biner. Bu vesile 
ile kayıkçıya bir takım sualler sormıya 
baılar. 

- Siz "aritmetik,, neye derler bilir -
misiniz?. 

- Hayır o hususta hiç malUmatım 
yok! 

Alim teessürle: 
- Çok yazık, hayatınızın dörtte bi • 

rini kaybettiniz. Pekala, "Jeometri., ne. 
dir? 

- Maalesef o kelimeyi ilk defa siz -
den işitiyorum. 

- İşte bu felakettir, dostum. Ha -
yatıruzm yarısı gitti. Fakat buna emi • 
nim ki "psikoloji., hakkında az çok ma. 

llımatınız vardır. 

- Benimle alay etmeyiniz rica ede
rim. Söylediğinit kelimeyi doğru dü -
rüst telaffuz bile edemem. 

- O "halde ıize şu kadar söyliyeyim 
ki hayatınızın dörtte üçünü kaybettiniz. 

Tam o sırada, gittikse şiddetlenen 
fırtına son haddini bulur ve kayık ya • 

vaş yavaş su almağa başlar. Profsörün 
fevkalade korktuğunu ıtöıen kayıkçı : 

- Y•Jzme biliyor sunuz? diye sorar. 

- Ah ... Maatteessüf ki hayır. 
- O halde, sayın profesör, sırtıma 

iyice tutunun, zira :hayatınızın dörtte 
dördünü kaybe.dersiniz. 

izzet Y enisan 
EQer o bıraksa idi 

Zenginin biri, rüya dinlemeğe mc -
rakh imiş. Her gün birçok kimseler ge. 
lir, rüya anlatır, birer kese altın alırlar
mış. 

Serserinin biri de bir rüya uydura -
rak zengnin konafının yolunu tutmuş. 
Konağın kapısını açan kahya rüyanın 
ne olduğunu sormuş: 

O da: 

- Hayırdır inşaallah diye anlatma -
ğa ba~lamış. 

- Bir yeşil çayır ortaınn.da şırıl şı -
rıl bir dere akıyor, şahane bir al at bi -
nek taşının önünde oturuyor. Ta~ın üs. 
tiinde beyefendi ata binmeğe çalışı -
yor, diye devam ederken kahya sözünü 
keımiJ?: 

- Aman efendiyi bindirme, demiş. 
Serseri yukan çıkarak efendiye rüya-

yı tekralamış, rüya çok hoşuna giden 
efendi : 

- Eğer, demiş, ata binseydiniz, sana 
bir kese daha verirdim . 

Bu mahrumiyetten canı yanan ser -
seri: 

- Efendim ben sizi bindirecektim 
amma sizin kiıhyaruz olacak herif bin • 
dirmedi. demis. 

Sevim Sevil 

Bunlardan bir tanesi. mafrnl burma 

aleti üzerine oturtulmuş bir bclbahtlı. 
Bir daha haykırdı: 

- Ah ... Dizlerim, kollarım, parmak. 
larım ... Kopuyor, hepsi de !;:opuyor ... 

Biribirinden ayrılacak... Bın bir par_ 
ça olacağım ... lmdad, imd;ı.c! ... 

(Devamı var) 

H a cet yok 
Şeytan elinde yüzlerce yular ve tas -

ma ile giderken bir adama rastgelmiş. 
Adam meraklanmış, sormuş: 

- Bu tasmalar nedir? Ne işe yara 
yacak? 

- Bende herkes için bir tasma var_ 
<hr, boynuna geçirir, istediğim tarafa 
çeker, sürüklcrim ... 

- Hani benimki, göster bakalım! 

deyince, şeytan gülümsemi : 

- Senin gibileri ben tasmasız gö~ü -
rür:im, demi§. 

Tevfik Tezcan 
Arzın müva::z:~nesi 

Bir gün Nasrett:n Hocaya: 
-Hey hocam, niçin insanlar bir sa -

ğa. bir sola gidiyorlar da hep bir isti -

kamete gitmiyorlar? demişler. 
Hoca: 

- Behey sersem, senin aklın yok 

mu'! Hep bir araya gitseler cKinyanın 
miivazeneıi bozulur ve yıkılırdı, demiş. 

Nezih llkesen 
Kaç yaşındas ı nız: ? 

Doktor hafif bir hastalık geçirmekte 
olan bir bayana soruyor 

- Kaç ya~ındasınız? Reçeteyi ona 
göre yazacağım. 

- Daha yeni kırkına bastım amma 
siz reçeteyi altmıştan yazın. 

Ataç 
Mahir dokt:o r 

B!r doktor arkadaşiyle konu~uyor. 

meslek hatıralarını anlatıyordu. Arka
daşı bir aralık sordu: 

- Ameliyat yaparken başından bir 
kaza geçti mi?. 

- Hayır, fakat hastalarımın başın -
dan bir çok kaza geçmi;tir. 

Kenan 
Tam avukat 

Vaktiyle bir mahkemede bir kuyu 
davası görm:.iyormuş. Tarafeyn avu -
katları san'atlannda mahir, ealc;ene a-

damlarmış. Saatlerce söylemişler. Ar. 
tık reisin canı sıkılıp: 

- Canım, efendim dem:s, ehemmi -

yetsiz bir kuyu için davayı bu kadar 
uzatr.ıanın manası var mı".' İddianızın 

neticesi neyse onu söyleyiniz. 

Avukatın biri atılmış : 

- Muhterem rels, demiş, müekkille -
rimizin kimle rolduğunu unutuyorsu -

nuzl.. 
Reis sormuş: 

- Kimlerdir? 
- Sütçü! 

- Sütçülükle kuyunun mhnasebeti 
nedir? Der demez, avukat tebessüm 
ederek: 

- Aman efendim . • demiş - Bunla -
rm ııermayeleri bu kuyudan ibarettir. 

Nusret NADİR 

Amernl}:(a cn:.nmlhluırıreisl 
~u;:ıg~eo"ttnn zaı~otaı ıromaını 

Çe~öıren 
fa. 
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Cim uzun ve bitmiyen günler otelde, 
sabırsızlıkla beklemeğe başladı. Bir 
yere çıkmıyor, İspanyoldan gelecekte -
lcfonu bekliyordu. Telefon, fazla geçik
meden, bir akşam, Cimin talebe ile gö. 
rüştüğ:indcm sekiz gün sonr~, telefon 1 
çaldı. Her şey hazırdı. 

1 
Cim, bavulunu aldı. otomobiline bi -

nerek, evvelce kararla~tırılmış yere 
gitmek üzere kırlara açıldı. 

Gece simsiyah, gökyüz·:i bulutlarla ör • 
tüi:.i idi. Cim evvelce kararlaıtırmış ol. 
dukları yere gelince otomobilini durdur 
du. fenerlerini sön.dürerek bekledi. 

Otomobil ağaçlıklı bir yerde idi. Her 
tarcıfta derin bir sessizlik, sade fırtına. 

run oğultusu ... Cim biraz sonra yapa -
cağı işin haşyetini daha şimdiden du • 
yuyordu. Ne kadar bekledi? Bilmiyor -

du. Yalnız bir ara, etrafındaki oğultu. 
dan başka bir ses duyar gibi oldu. Ku
lak kabarttı. Bu bir motör gürültüsü 

idi. Filhakika, bir an sonra. bir elektrik 
lambasının aydınlığını gör.<lü. Cim, o _ 
tomobilinin fenerlerinden birini yakıp 
söndürdü. 

Bu ziya, bir başka otomobilin o tara
fa doğru geldiğini göstermeğe kafi gel. 
mışti. Yeni gelen otomobil. Cimin oto
mobilinin yanına yakla~ınca durdu. İçin 

den iki kişi indi. Otomobilin arka tara _ 
fın<lan uzun bir kutu aldılar. zorla kal
dırdıkları bu yük:i Cimin otomobmnc 

naklettiler. Kimse bir tek kelime söyle. 
miyor<lu .. 

Cim cebinden elektrik fenerini çı -
kardı. Kutunun kapağını açarak bak -

tı. Evet .. 1ıtcdiği şe} ..ırada idi. Ayni 
taml.ıanın ziyası altında bir clesle bank
not göründü. Bir el uzandı, banknotları 
aldı. Bu elin sahibi Karlos Manrik idi. 

Yanındaki adamla beraber otomobille -
rine bindiler. Cim'i kutl!nun içindeki 
ceset ile baş başa bırakarak aynldılar. 

Cim Bleyk yalnız kalınca. otomobilin 
bütün perdelerini indirdi. Bununla be -
raber içer<leki lambaları yakm~dı. Hal. 
buki yaksa, teşebbüs edeceği işi yarı ya
rıya kolaylaıtırmış olurdu. Cesedin ü _ 
zerindeki elbiseleri &oymağa başladı. 

Elleri, cesede her dokunuşunda titri
yordu. Liikin bu yine bir şey <!eğildi. 
Asıl müşkülat, ona. kendi elbiselerini 

giydirmek icap ettiği zaman başlamış _ 
tr. Aman yarabbi, kaskatı kesilmiş bir 
cesede, hem de karanlıkta. çamaşır ve 

elbise giydirmek ne güç şeymiş! Ev -
vela, ayakkapları, cesedin ayaklarına 
dar geliyordu. Zorla giy.dirmek lazım _ 
<lı. 

Sonra, gömleği giydirmek kafi değtl
di. Yaka c}Jğmesini ge~irmek, kravatı _ 
nı bağlamak ta icap ediyordu. Bu i~in 
yapılması elzerr.di. Birinci derecede e. 
hemmiyetli idi. Nihayet, bu iş bitti. 

Cim kan ter için t<le kalmıştı. Hem 
de bütün manasiyle .. Cim cesedin kafa
ııına icinde kendi markaları olan ~ap _ 
kay; d~ geçirdi. Lakin yine de yapıla -
cak İ§ vardı. Bütün bu "teşhise medar 

olacak deliller,. Cimin tasavvur ettiği 

kaza neticesinde kaybolabilirdi. Herhan 
gi bir kazada olursa olursa, ortadan 
kaybolrnıyacak deliller bırakmak için, 

Cim, cesedin üzerine geçirdiği elbise _ 
lerin cebine, llkanın kendine bediye o

larak verdiği bir altın tabak ... p. c:1
::: • 

te de Şarlotun hediyesi bir cüzdanı koy 
du. 

Bileğine de - cesedin bileğine - diğer 

ortaklarının ona yıldönümünde verdik -
leri üzeri pırlantalı pHitin kol saatini 
taktı. Bu da kafi gelmemiş gibi, ölür.tJn 

zıyordu. Bunun için yaVli_ş yavaş ydi 
mağa başlamış olan yağm~n, derk• 
farkına varamadı. Varınca kalklı. Oto· 
mobile bindi, Pented Port şehrine aoı· 
ru, sür'atle yol almağa ba§ladı. 

Cimin, vaktiyle otomobilini bir ı• • 
rajda bıraktığı bu şC'hir uzakta deeil " 
di. Şehre yaklaşınca, biraz evvel yap • 

tığı gibi, otomobilini ıayet ıık bir a • 
ğaçlık yere soktu. İndi. Kapılannı k.., 
padı. Kilitledi. Yanına, çantasını almıt' 

tı. Yavaş yavaş yürümeğe baıladı. onıı 
görenler, hastasını ziyaretten döneıı 

bir doktor zannederlerdi. 

Cim, garaja gelince, makbuzunu u • 
zattı. Garajcı makbuı:u aldı. 

- Biraz bekleyiniz . 

Diyerek. gidip otomlX.ıile benıin 
koymağa başladı. Cim, garajeuıın ke11-
dine ehemmiyet vereceğini zarinc:tmi • 

yordu. Zira, bundan iki, üç ay e~el 
otomobili getirip bıraktığı ve bu malc'" 

buzu aldığı zaman. o suretle hareket et• 
miş idi ki, garajcı onun yüzünü tama " 
miyle görememişti. Hem buna ihtiyaç 
ta hissetmemişti. Makbuzu kim ıeti • 

rirse ona, otomobili verebilirdi. Bu 
bakımdan, c:m otomobili alırken garaj. 

çının "biraz bekleyiniz,, deyip otomobi· 

le benzin koymasından şüphelenmemiı· 
ti. Halbuki bunda aldanıyordu. Zira. 
garajçı bir taraftan benzin doldurur • 
ken, bir taraf tan da yanındaki adama 

işaret etmişti. Bu adam hemen telefo • 
na koşmuş, birkaç zamandır, civardaki 
ote11wJen birinde oturup bekliyen bir 
kadına telefon etmişti. 

1LKA KOCASININ PEŞiNDE 

Bu kadın lika idi. İlka kocasırun or .. 
tadan kayboluşundan bir müddet son • 
ra Şarlot Hop'un da esrarengiz bir ıe • 
kilde hareket edişinden ;üphelenmif. ko 

casının otomobilini Pcnted Porttaki bu 
garaja bırakacağını bildiği için gelip 
buraya yerleşm:şti. 

Her ha11e. kocası gelip otomobilini a
'1Caktı. O zaman, iki firarinin izini bul· 

muş olacaktı. Zira, İlka. kocaaırun Şar • 
lot ile seviştiğinden ve biribirlerini mii 
teakip ortadan kayl: 'ı.ışlarının, bilaha -

re birleşmek Uzere yapılmıı bir hare .. 
ket olduğundan şöphe etmiyordu. 

İlka, hususi bir polis müesscıesine 
müracaat etmiş, kocası ile Şarlotu araş· 
tırmağa başlamıştı. Lakin Cim Blcykin 
otomob!lini burada bıraktığından baJkit 

bir malumat alınamamıştı. Garajçı, bir 
miktar para mukabilinde, otomobili ge. 

lip alan olursa , telefonla onu haberdar 
etmc~i vaddetmişti. Şimdi de vadini 
yerine getiriyordu. 

lika vaadi alınca memnun olmuş, ıc· 
vinmişti. Evet, Cim giderken ona iki 

milyon dolarlık emlak bıraknuıtı. Fa • 
kat kendine daha büyük miktarda bir 

para ayırmamış mıydı? İlka müth:ş ha
risti, başka bir kadına, kendine ait te
~kki ettiği bu servetten metelik yedir

mek istem!yordu. 

Bu işin hal!ine hususi polisleri me • 
mur edebilirdi amma, kocasının sok ze 
ki ve hassas olduğunu biliyor, kendinin 
takip edildiğini hisseder etmez derhal 
mukabil tedb,ir alacağını kim~ilir, bel • 

ki de, nihayet para için çalııan hususi 
polislere daha fazla para vererek aley • 

hindeki delilleri ortadan kaldırabilece • 
ğini düşünerek i;i bizzat hal ve idare 
etmek istiyordu. 

Ayni zamanda, kendi kendine ve ko -
casına karşı, İlka zekasının faikiyetini 
ispat etmek arzusundaydı. Bir üçüncü 
nokta ise, onlarr, yani kocası ile Şarlotu 
yakaladığı zaman, bu hınzır kadına 

karşı söyliyeceği sözler ve bundan du
yacağı Cevkalii.de memnuniyet idi. 

parmağına. babasından yadigar aile yü. , 
züğünü de geçirdi. Ve sonra, otomo • 
bilin basamağına çöktü. Vaktiyle canlı 

olan bu mermer gibi cesedin teması, o
nun damarlarındaki kanın hepsini san
ki dondurmuştu. 

nudakları kuru idi. Dili damağına 1 
yapışıyordu. Alnından soğuk bir ter sı. 

Böylece. tam c kararını lch'ne istihsnl 
edecek, azami para koparacaktı. 

(Devamı var) 
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birer mukadde1 keaileceklerdi. O gene 
emir verecek ve onlar da ıene bu emir
lere itaat deceklerdi. Mesele gayet ba
sitti. Ve bunu kendiaine söylediler. 

.Tan onların bafhlıklanndan aon dere 
•• mütebaaıia oldu. Fakat onlara ken-

di sefaletini kabul ettirmeği, kendisine 
;ediremiyordu. O, olmazsa, meziyetin 
ne olduğunu öğrenmemi§ olan zavallı
lar, kendilerini nasıl olsa geçindirirler
di. Jan bu dütilncesini kendilerine söy
ledi: 

Grengay llkayt bir favırla: 

- Böyle de öleceğiz. ıöyle de ... 
Ben kendi hesabıma, beni koğmakta ıs-

rar ederseniz derhal gider ve yeni köp
rüden kendimi apğıya atanm, yemin e
C!iyorum; 

Diğer ilcisi 'de bir ağızdan bağırdılar: 
- Ben de öyle! 

Jan boyun eğmek mecburiyetin'C!e 
ialdr. 

Her zaman olduğu gibi, gene hergUn 
zelip emirlerini alacakları kararlaıtml· 
dr. BUtilıı mevcudiyetlerile ve her za. 
manJrinden daha fazla ona bağlı kala-

caldardr. Diğer &raftan, Jan vaziyeti 
aUzeltinceye klr.!ar - ki bu uzun ıür
miyecekti - Uç arkadaı kendi mai§etle 
rini biz.uf !emin edeceklerdi. Tabü 
namusklrane bir tarzda. Buna yemin et 
mitlerdi. 

Zaten timCiilik. Konçiniden aldıklan 
ganimetle zenginletmiıleıldi. tyi giyin· 
mitler, iyi ~echiz edilmiılerdi. Güzel 
ye rahat bir ikametgüılari, ceblerinde 
-1tm ve mUecvherat vardı. tyf gUnler 
gelinceye ka.dar bununla geçinebilir
DerdL 

Jan sırf onları gcçindlremlyeceği için , 
~nlardan aynhyordu. Onların lkibetin· 'r 
den nhat ettikten sonra, vaziyette his 

bir ldeğitiklik olmadığı için ıneınnun bir 
halde oradan ayrıldı. 

Eskargas, Grengay ve Kırkan sokak 
ta durarak onun uzaklaımasını hüzün· 
le seyrettiler. O gözden kaybolunca bi• 
ribirlerinin yüzüne baktılar ve sonra ev
lerine doğru yürüdüler; konuşup dert• 
leımek ihtiyacını hissediyorlaı dr. 

Yolda, münakapnın, insanı susattı ~ 
ğmı düıündülcr ve bir ıiıe sert prap al· 
dılar. Bu. onlann ciddiyetle münaka~a 
etmeğe karar verdiklc:rini gösteriyor· 
du. 

içlerinden birisi, gayet haklı olarak, 
yemeden içmenin mideye ldokunabilece• 
ğini söyledi. Diğerleri de bunu tasdik 

ettiler. Bunun için bir sürü yiyecek al
dılar. Ve bu defa da, bu kadar yiyeceğe 
bir ıi~e şarabın kafi gelmiyeceğini dil· 
tünerek birkaç §İte ıarap ldaha aldılar 
ve hamulelerile evlerine döndüler. Bu· 

dünond ıokağıncfa oturuyodardı. Bu so
kak: Bontorgöy sokağından, Monmartr 
kapısına kadar uzayordu. 

Rahat ve güzel deldikleri evleri sefil 
ve fakir bir yerdi. Mobilye, büyük bir 
kasadan ve kırık dökük bir iki iskem • 
leden ibaretti. Kasayı odanın ortasına 

koymuılardı. Çünkü bu, onlara ayni za
manda masa vazifesi görüyordu. Köfe• 
de, yanyana ıerilmit üç ot minder duru
yordu. Diğer tarafta, ancak acMde bir 
iki defa ates vüzü gören büyük bir §Ö• 
mine vardı. 

Nihayet, iki kırık dökük pencere var· 
dır ki, kırlara, güzel çayırlara nazırdı. 
:Suranın manzarası o kaldar gii::eldi ki, 
insan gayri ihtiyari pencerenin ör.ünden 
uzun müddet ayrılama~dı. 

Evlerine gelince yiyecek ve içecekle
ri, masa v;tzifesl gören kasanın iuer:ne 
koydulars Akpıı~ yemeğini yedi~cri 
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il.eriye giderek yirmi eylut tarihini mera 
aım günü olarak tesbit ediyorum. 

Mari ldö Mcdiçi Konçininin kendisini 
merasimin yapılması için teşvik ederken 
nasıl maksatlar güttüğünü bilmiyordu. 
? sı~f kadınlığı saikile, göıterit yapmak 
ımkanını bulmak için merasimin yapıl
masını istiyordu. Ve itte gene kadınlı
ğı saikile bu teşrifat kaidelerini bir tara 
fa bırakarak krala doğru koştu ve iki 
elini alarak samimi bir tehassüs ve heye 
canla bağırdı : 

- Ne iyi kalblisiniz Hanri!.. Beni 
cidden mesut ediyorsunuz! .. 

Kral, garip bir hüzünle: 

- Evet, dedi, iyi kalpliyim,.. Bunu 
belki, artık burada olmadığım zaman 
daha iyi anlayacaksınız. 

Mari dö Meldiçinin hiçbir zaman uzun 
sürmiyen samimiyet ve muhabbeti biran 
içinde zail oldu ve hodkamlığı ağır bas
tr. 

- Mademki kral bugiln bana iyilik 
yapabilecek bir keyiftedir, dedi, kendi
sinden bir rica:la bulunacağım. 

-Nedir? 
- Sir. paraya ihtiyacım var. 
Hanri hafif bir hiddetle bağırdı: 
- Gene mi? 
- Sir gayet az istiyeceğim. Yalnız 

yirmi bin lira! 
Kral alaycı bir tavırla: 
- Yirmi bin liranın az bir para oldu· 

{;unu mu zannediyorsunuz? Zannediyor 
musunuz ki biz milletimizi çalıştırıp. 

sizin açgi)zlü Konçinilcrin göbeklerini 
şişirmek için çalışıyoruz?. Size verdiği
miz bütün paralar, onların kasalarına 

ı:iriyor, bunu pekala biliyorum. Sırf On· 
ları zengin etmek için kendiniz ıde so
yıılııyor bizi de soyuyorsunuz. Doğrusu 
m:ıdam ben ivi kalbliyim fakat aptal de
ğilim! 

Kraliçe acr ve dokunaklı bir tavrrla 
cevap verdi: 

- Merak etmeyin, metreılerinizi tat
min etmek lizımgcldiği zaman bu kadar 
uzun düıünmüyorsunuz . 

Hanri ayağını hiddetle yere vurarak 
bağndı: 

- Burada ben hakimim ve ben ne is
tersem yapanm. 

Mari müstehzi bir şekilde onu aelam
lıyarak : 

- Peki, dedi, öyle olsun 1 Monmartr 
manastırının baırahibcıine, Fransa kra
liçesinin, Tanrı namına istediği parayı 
verecek kadar zengin olmadığını söyle· 
rim. Ayni zamanda benden istediği yar 
dımı gidip madam dö Krenöy'den iste
mesini de tavsiye ederim. Çünkü burada 

hakim olan kral, kraliçeye reddettiği 
1eyi ona reddetmez. 

Ve, kralın kendisine verdiği sevinci 
unutacak kadar hiddetli bir halde, ka· 
prya doğru yürüdü. 

Fakat "Monmartr manastırının baı· 
rahibesi,, ıözleri üzerine, kralla Sütli 

biribirlerinc bakarak biran içinde an
la§tılar ve- kral yumupk bir tavır tra· 

kmarak bağırdı: 

- Bir dakika durun madam! İstedi
ğiniz paralar, aizin arsız İtalyanlara 

gidecekse, bunu reddediyorum. Fakat 
mesele bayırlı bir it görmekse, o zaman 
iş deği1ir. Tanrı kızlarının, kraliçenin 
alicenablığına boşuna müracaat ettikle-

ri hakkında dddikodu çılcn,..suu istemi· 
yorum. Binaenaleyh, rica ederim mese
leyi izah ediniz. 

Ve kraliçe arzusune nail olacağını 
anladı .. Kralın izzeti nefsini kırıcı bazr 

sözlerinin ne ehemmiyeti obbilirdi? 
Maksat, istediğini ele ge~irm.,.iydi. 
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Bunun için mütebessim bir tavır ta
kındr ve kralda lda Leonoranın kendi i 
ne göstermiş olduğu kağıt gibi bir ka
ğıt bullunduğunu bilmediği için, iste
miyerek ve farkında olmıyarak ağzın
dan mühim bir şey kaçırdı: 

- Mesele şudur, Sir. Başrahibe, 
Martir kilisesinin ~ltında bir nıahzen 
ve bu mahzenin içiritle de, Sen Deni'nin 
eski zamanlarda ayin icra ettiği bir mih
rap bulunduğunu haber aldr. Başrahibc 
buralarda araştırmalar yaparak bu mu
kaddes yeri meydana çıkarmak istiyor. 
Fakat malitm olduğu üzere fakirdir ve 
bunun için, kraliçe olmam hascbile ga· 
yef tabii olarak bana müracaat etti. ts
't'ediğim yirmi bin lira, işte bu ara§tır
malara tahsis ddilcccktir, Görüyorsunuz 
ki bu büyük ve hayırlı bir i§tir ve Fran 
sa sarayına eref verecektir. 

Hanri Süllinin yüzüne baktı. O da 
ona y.aklaşarnk alçak sesle bir ıeyler 
eöyledi. Mari dö Mediçi bu gizli muha 
vereyi endişeli nazarlarla seyretti. Fil-

hakika Sülli kralın başveznedarıydı. 
Kraliçeye ve kralın metreslerine parayı 
o verirdi. Mari dö Mediçinin eridişesi 
uzun sürmedi çünkü knu nazik ve se
vimli bir tavrrla şöyle dedi: 

- Doğrusu, sizi böyle hayırlı bir işe 
yardzmda bulunmak zevkinden mah
rum edemem. Mösyö ldö

0 

Sillli istediği
niz parayı size verecektir. :Fakat kü~ük 
llir §artım var. 

- Nedir Sir? 
- Bu iş bana o kadar mukaadcs ve 

lia'yırlı bir iş görünüyor ki, yalnız para 
vermek suretile yardım etmeği doğru 
bulmam. Ayni zamanda ara§tırmalar 
esnasında orasıru nezaret altına almak 
ve- hıtt işleri idare etmc~i ide üzerime 
ftlııcağım. Başrahibcye tarafımdan lut
!en bu,u\ söyleyillj 

Mari dö Mediçi kralın, bazı maksat
lar beslediğinden '§Uphe edemezdi ve o. 
nun hüsnü niyetine inandı. Elde ettiği 
§Cylerldcn son derece mesut görünerek 

cvinçle: 

- Kral her yerde ve her zannn Mi.
kimi mutlaktır. 

Dedi ve kendisini teşvik etmiş otan 
Kon~iniyle Leonoraya müjde vermek 
üzere süratlc odasına döndü. 

Konçiniylc karısı, kral ve i\kuavi • 
vayla karşılaşacaklarından ve bu tehlike 
1i rakiplerin, muazzam define i~in ken-

dilerile mücadeleye girişeceklerinden 
asla şüphe etmediler\ 

III 

Ayni gün, akşam yemeği zamanı Yi
ğit Jan, Karkan, Eskargqs ve Grcnga
yı meyhaneye götürdü. Onlara bir veda 
ziyafeti vermek istiyoııdu. 

Jan onlara karşı şiddetli ve sert mua- · 
melede bullundu'ğu halde, onları hakiki 

bir muhabbet ve arkadaşlıkla seviyordu. 
Bu ayrılı§ düşüncesi ona cidden çok 
büyük bir ıstrı1ap veriyorldu. 

tiç arkadaş şeflerinin maksadından 
bihaberdiler. Bunun için büyük bir se-

vipç ve neşe isinde, gülerek şakalaşarak 
yemeklerini yediler. Jan da onları mü· 
teessir etmemek için, ne§cli görünmeğe 
ı;alı tr. 

Yemek bitip de sokağa çıktıkları za
.man Uç arkada bir hayli 'keyiftiler. 
Jan ise biltUn soğuk kanlılığını muha~ 

(aza ediyoıldu, bir türlü nptedemedigi 
bUyUk bir heyecanla onlara öyle dedi. 

- Aziz ve yiğit ar~daşlar artık be
raber eski hayahmıza devam edemeyiz. 
Ayrılmamız lazımdır. Siz sağa ben de 
buradan sola ... Tanrı sizi korusun1 
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Jan bunları söyliycrek uzaklaımak 
istedi. Fl.akat üç arkaldaş, sanki o, hiçbir 
şey söylememiş gibi sordular: 

- Emirleriniz şef? 
Meseleyi anlamamı§lardt. Matmafih 

neşeleri birdenbire zail oldu. Acı ve 
mühim bir şeyin vukubulmak üzere ol
duğunu hissetmişlerdi. Jan onlara mese. 
Icyi ir:ah etmeden ayrılmak istemedi ve 
tatlı bir tavırla: 

- 'Artık size verilecek ıemirlerim yok 
arkaldaşlar, dedi. '.Artık şefiniz değilim. 
'.Anlıyor musunuz? Aramızda bcrşey bit 
mi§tir. Vedalaşmamız ve her zaman için 

aynlmamız lazımdır. 

tiç ıarkadaş hayretler içinde biribirl~
rinc baktılar. Çehreleri mosmor kesilmiş 
ti. Sarhoşluldarı biran içinde zail oldu 
ve acı ve muztarip tavırlarla sormağa 
başladılar: 

- Bizi koğuyor musunuz? 
- .Bir kabahat mi işledik? 
- Siz olmasanız biz ne yaparız? 
Jan ayni tatlılıkla devam etti: 
- Sizi koğmuyorum. Ve hiç bir ka-

bahat işlemcidiniz •. Fakat ayrılmamız 
lazımdır. 

Şimdi anlıyorlardı. Acı ve ıstıraptan 
nonra, bu defa da infi11l ve hatta ilk ôc

fa olarak, isyan başlcıdı. Grcngay bağır
dı: 

- Ne diye aynlacağız. insanları mah 
kum edince, hi~ olmazsa. sebebini söy· 

lcr1cr. 
Di ~er ikh:.i de arkadaşlarını tasrJik 

ettiler: 
- F.vet ! Sebebi nedir? Niçin aynla-

cakmışız? 

- Cünkli kah"! ettiğim yeni haycıtta 
benim1c ber.lb•r o1uroamz açlıktan ölür 
oür.\lı 

Tel:rar btiyi!k bir hayretle b:ribirleri-

ne baktılar. Gene bir §ey anlamıyorlar
dı ve gene ıırayla sordular: 

- Ne diye açlıkttın öleceğiz 
- Bu her zaman yanımızda butunmı· 

yacak mı? 
Kılıçlarının kapzalarına vuruyorlar• 

dz. 

- Ve her zaman böylelerini bulamı· 
yacak mıyız? 

Biraz öteden geçen iyi giyinmiş bir 
adam gösteriyor ve onu soymak i arct
leri yapıyorlardı. 

Jan derhal cevap ve!.1di: 
- i~tc benim artık yapmak isteme• 

diğim de budur. Buna çalmak derler. 
- Çalmak! .. 
Bu nida, üç ağızdan ayni zamanda 

fırladı. Şimdi yüzlerinde endişe okunu• 
yordu. V c hallerinde: "Galiba kaçırdı!., 
demek istiyorlarmış gibi garip bir if aıde 
vardı. 

Ve onların düşüncelerini anlayan )an 
şiddetle bağırdı: 

- Evet anlamıyorsunuz!.. Ben de 
uzun müddet ıizin gibi, zenginin üzerin 

den fakirin payını çıkarmanın dürüst 
ve nıeşrlı bir hareket oldµğunu zannet;.. 

miştim. !Bilmiyordum .• BugUn bana öğ• 
rettiler ve artık biliyorum.. Bir hırsız 
olduğumu biliyorum! .. Evet, ben bir hır 

sızdım!.. Ve bunu düşUnlirken hicaptan 
ne yarıacağımr bilmiyorum ..• Ve tekııar 
buna başlamaktans bu kolumu kesip 
köpeklere atmayı tercih e(ierim!.. 

Heyhat, mesele ciddiydi! Bunu anla .. 
dıhır ve saı:ıırdılar. Bu müthiş adamın, 
hiçbir zama:ı anlamadıkl n garip düşün 
celeri vardı. 

Gözücuvla istişarede bullundular ve 
anlaştılar. Mademki bu onun dü§Unce
ısiydi, onun istcdig1 gibi hareket edecek 
!erdi. Onlar da namuslu olacaklar, Adeta 
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Mı 
Çabuk.._._,_. yi, .... Eula ~ M Z O 

•~ • ..ıh•• Q;;i ,ı,..ler, L!!.· m lclıl fvnl- -

ftoL. l ıvı~!!!:~ EJqU,'ff.-::.:m. MEVVA TUZU 
-....t V• nwP& cmıuz. ain'bk IMt dömnelai hi•ıderler 

~DYO 
"'8rAiim.: 
~ PlWa dau muaUdal, 19,30 m&DdoJJn 
~-aaaı, Berk ve arkadqlan, 20 Kalbe 

&rkadq1an tanımda Tl1rk -~. 
"' baık 1&rkılarr. 20,ao 6mer ama t8ratın 
taa &raPÇa ıı6"9v, 20,41 Blm• Şen ve 
~&§lan taratmdan Tllrk mualldal ve 
~ f&rlalan, saat ayan, 21,13 orke1tra, 

.lG &jau ve bona haberleri, ve erteal gtl 
'tba Pl'O&T&mr, 22,30 pllkla aololar, opera 
:!_ Clperet ~an. 23 aon. 
·••rANA: 

18,ıcı piyano koDHrl, 18,33 havadl8, veuJ.re 
11.ao l:tıyQk opera yaymr, Slegtrled. latlrah&t 
Jer.se haberler veaalre, 2',23 haberler. 
ll&t'l'I:: 
ıa.oa konU§ma, 18,33 keman kon.eeıt. 19, 

.. konterau, 19,33 orkestra komerl, 21.~ 
"-r1 ... sramoton, aon haberler. 
~: 

11,05 hava, konuııma, vesaire, 19,13 etten 
"'1 orkutra kouerf, 21,25 konfenu. 21.40 
"7oıonaeı kon.lerf. pn komerl, 22,35 hava, 
~. -sıor veaalre, 22,GO gece komerl, 
21.iO fnumca ve Almanca haberler, 2' IOD ...... 
'-'-uı 
ıt.11 .-il.ıra kouerl, •.Ol ll&ft. 1la1ıer 

:: ,: ~llr•, 20,33 me1oılllel', t0,111 plJW 
tuo mualld, 22,IO maaüd, 21,35 

lille llüedf'rl, lllyul haberler, çor veealre, 
..... dlU orltestruı, 24,33 habeı1er, ha•• =::; lt,CI gramotcm. 

Bllf B•A LA'B 

BEYOCLU 

... ... I JlrOIND'IDI 1ıllcllnDemlftlr ...... ...,_ 
1 ···--·· ı oıana lllMr. ı..a ....,. 
dl~ ı.ınmıan 

MllABT & ı BUdlrmtmiftlr • 
nLDIZ 1 ..... pay. suucıe 
SOima • ~ Sırmm .... ........ 
••••• ,. 1 y ... ...., ........ . 
TAM t ........... Al/& .. -• ••• \1 1 

1 •• , .. pr, . dm-- ......... 
--~ MNOU t 1!111r91 ııır=.-.. TM 

<l:eld ,...,., - 1lllOr • •mp 
ZAna 1 ........... Cimi& .. .... 

ISTANBUL 
1 Rom& &tefler lgblde. Lonl 

Rardl ..... ubd· -
1 BUdlrm..s.tlr • 
• DOrdQDCG ap .. ..... 

pte 

1 JlarbleD&, ICmDlll -
w oetlll 

A.Ul:llDU 1 ç.,laD .-C " .&.u.at 
BAL& • - ........... 

(EakJ KemallleJ) m P • ...,. p-

Şikayetler temenniler : 

Tatil a7larında 

Talebe pasoları 
Devlet demlryoll•· 
rından bir dilekte 

balunulufor 
Erenköünde oturan okuyucuları· 

wzdan TJbiyeli Engin bize yolladı~ 
bir mektupla Devlet DemiryoDan ı· 
dareainden bir dilekte bulunuyor.Ma 
kul gördüğümüz bu dileği, bilmedi· 
ğimiz bir mahzur yoksa. yerine ae· 
tirileceği ümidiyle alakadarlara .u· 
nuyoruz: 

··ocvlet Demiryollan icld:ainin 
mektep talebelerine vermekte oldu 
iu puolarm müddeti bu ay sonun· 
da hitam buluyor. Tatil devreaine 
mibadif temmuz ve ajuıtos ayla· 
rada bu pasolar muteber dejil~r. 
E71Cile kadar devam eden bu mud· 
det zarfında talebeler tam bnetle 
ıiCiip gelmeye mecbur tutulmakta· 
dır. Halbuki ekseri mekteplerde 
tatil eanumda talebelere den kura· 
lan açılır. Bu meyanda ecnebili~ 
den1eri ve konferaalar ayıWür. 

U.. oda mualklst. 18,153 ku'tfık yaym. 
11.411 brııplc musiki, 22,03 orlrutra kon.teri 
....... konaerl, 24,0ll babeder, ha._, 24.20 
....... ldld. 

Şirketi Hayriye, Abtf ve hattl 
ecnebt bir eennayeye dayanan tram 
vay tirketi bile verdiii .-olan tatil 
eemarıda mer•t lulayoılar. Acaba 
Devlet Demiryollan idareli eeaenin 
diier aylan sibi temmuz ve aiUltol 
aylan devamınca da aynı pilde 

Narhbp- meoJan muteber 1aJmak JCitfunda •u.u a , ·r-- Jllld. Dllt1a il& -

llbetçl Eczaneler 
.,..,"1. _bu_h_memez ___ mı_)~··;.._ _____ _ 

.. alılam tehrlıı muhtelit HmUertnde n!S 

... ela eczaneler fUDlardır: 
letewJııaP clheUndekller: 
•:t"labde (H08eyln Htlmtl) Beyuıtta 

("-lor). KDçllkpuarda (NecaU Almlet), 
':vtıpte (ııu.tafa Arif), lfelu'emlnlndl (Ham 
41>, KaragflmrUkte '(Arif), Samatyada (lll'O 

it ADI KOY 
a.u.a . .... 

OSKODAR 
&U8 1 ıı..I ....... 

BAKIRICOY 
l&lllTADI ı Bil~ • 

tterer~:;:~~taıı~~:t;e':!:aa:!~;;r: :=:=:=:::==:=:=:=:=:=:~==~ 
~ -...---.. (BIW) ka-.. (Nelllm .U.O), Beflktqta (Kal~ ... ~,.-_,.,.... . .,._ 

Beyottu elhetbldekller: llt), SanJmlt (Alaf) , 

G&latıuarayda (.A.. Ceftt), so.tulıqmda O'lldldar, E&dılray ft AdaJard&JdJer: 
(Cvlh), Qelatada ToPçU!arda o(B!dyet), Tak O'ülldarda '(tttuıat), KaddrlJde 8IJIQUD. 
lllDde cıc.maı RebW), Şlallde Fe)'Zl caddelllD ÇlflJle c:addealDde (AnDAD ~) Bl1JUb 
4t (Kagka), Kumıpap.d• C:Mlleyyet), JIUo dada (ŞIDUl RD&), Be1bellde (Raik), 

Deni2 Lev<1zırn S.ıtın.~lrna 

Komısyonu ilanıdrı 

lıfnb••m• 11aavakk&t Pazarlık 
IOktan Clul w.ıı wınetı ll&tl 

'<Ul'UI .. Ura x. 
20,000 metre Ameriün tim :ti 10 -2 IO 11 
12,000 ,, Salqpur H lJI 00 1',30 

1 - Yukarda yutlı iki kalem 9IY& ll llulru taT Cllll& ,aal Jallllarada 
hzııı 11&&tlerde pazarlıkla almaca.ktır. 

2 - Evlaf ve ,eraiti her giln komltYofldua etnnlleWlll'· 
3 - t.teklilerin yukarcb mlktan ~ tamat .... YtJ& 1leaJıa •et. 

'1,1arne belli gün ve uatte K.uımpaea da butuun .....,..,. mlncaatıan. 
(3'215) 

Beher kiloeuııa tahmin edilen bedeli (10) kurut olla (10000) kilo lllt, n 
lraatnıı 1937 tarUıllle ruthya Salı stıat1 IUt ı• ............. ab. 
lacakbr. 

Kuvakkat taainah (75) lira olup lll'blamMl ~ 1ler da para. 
lla olarak verlllr. 

İlfekltlerbl, 2491 RıJlh Jwı11DC1& Ybllı veafkaJarl& bfdikt.I ~ "111 atin w 
llla.tte reenn,...aa 1Nlmwı komlayona mUracaatlarr. <UIT> 

Türk Hava Kurumu 
" 

BOyQk Ply ng 
3. iincii keşide 111 emmaz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) lirahk 
iki adet mükifat vudır. 

D iKKAT: 
Bilet alan herke1 7 Temmuz 1937 sünü •kpmma bdar hiletiai de

littirzmı bulunmalıdır. 
811 tarihten IODl'a billt üaerincWd ..... illa& .... 

Kltnhhlt aam w lleeabma 300 
adet lal yem tonuı eksiltmesine talip 
9lnneAJpiıd'I 2' Haziran 937 Jel'. 
eemifiil!lif saat 14,30 da Tophanede 
atmalma komilyonunda açık eksilt
mene aJmaeaktır. Talımia bfdell 300 
liradır. tık teminatı 22 buçuk liradır. 
Şartname ve ntımunell komlayonda 
rörfilebilir. lsteklileriıı belli aatte 
a.1iJma plmeleri. (8) (3'28) 

Or411 ) 11tabaaellri için mlteabhit 
nam w heeabm& 2000 adet tL-. çorap 
ebiltBIHiDe talip çıkmaclıinıdan 2f 
Hufrall 931 pereembe gilntı saat 15 de 
Tophınede Atm•1•• kom18)'onunda 
- ebiltme ile almacakbr. Tahmlll 
laedıell liOO liıwlır. tık temlatı 37 ba. 
çat liradır. Şartname ve nUmuneet 
~ ıörWebilir. 

ı.teldllerin kanun! vesikalarile be. 
raber belli 1&&tte koJllİSYOna gelmele
ri. (1) (342'T....;.> __ 

!dareJeri ı.tanbul levuun lnıirliği
ne bağlı kıtaat hayvanatı için 773 ton 
kunt ot 28 HuiraD 837 sUnfl aa.at ta 
de Tophanede Satmalma kom.üıyonun. 
da Jrapa1ı arfla ebiltmeai y&pJ)aealt. 
ar. Tahmin bedeli 20.oes llrachr. tık 
t,anlutı lı5071ira 35 kuruftur. Şart. 
m m eei koml.,onda ıöı"Webilir. lstek. 
lilerln 2490 a711ı Jwıunma .2 ve 3 ün. 
el ma4delerflM!e yudı belgelerle be.. 
n.ber teklif mettupı.nm ihale BU.tin
.. Dir aat evft1 kom18yona vvme.. 
lerl. ('l) (321'1) 

~· · ~-__r ... "\~~:,~nı:aı 

~ '.'r :,"': ru;r'ı',yUru tl<Hıl<Jrı 

Komutanlık birlikleri içhı 500 adet 
&.ıar ........ •et'IMlf tuhJIGt eden 
btencl nam ve hesabına mubayaa 
~ açJk ebiltme ile ilu&leli 
1T jBairD;t:fl peqembe gUnU ...t 
U5 de yapıl&cakbr. lılubammen tutan 
1600 lir&dJr. ~ htr gün öğle. 
den enet komhıyonda görillebilir. ı .. 
tekllJerin 120 liralık ilk teminat mak. 
bu veya mektuplan ile beraber ihale 
ci1Dfl vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık 1&tmalma komisyonuna 
plmeleri. (3133) , 

ZA YI - 1466 Numarah pUkı zayi 
ettiğimden yenisini alacafımdan eıki -
lin hUkmll yoktur. ı 

KadıldSy MUhilrdar caddeli No. 121 
buıcu Otman 

Resimli hakiki bir vak'a 

Genç eTaze 
Görünmenin ye i ve kolay usulü 

Saat 
bir 

C5 da yorucu 
meJ&Uliyetten 

IMt 1,45 de Jau 

,..ı " liUtmla 
••4 ta Wr. pudrayı 

kaDandL Bir mik-

Saat f 
hayret 
genç n 
görtinilycrig. 

IOIU'a. 
yorıwı 

vardı. 

burupk " 
bir ytbU 

Bu yad pD11ramn 

IOll derece J'8PIP"' 
ba11aaau nrea fev

bltde 'nceHll adeta 

nadıin iğneleri 

cesbettili cibi cild 
ipil ıon derece · ya
Plflll& huusma ma
lik ııyet ince bir 
padradır._ 

Yil.z .,. bannm. pu
laldıiı ..... .n 
olmuf, battl hltla 11-
yah benler bJ1ı el••ı 
tur. Bir defa padra
tanmak Widlr. Çla-

yib6nde aaJrimer'iclir. En uml
ml daMJarmıs bile ıayanı hayret 
tenfnizba, tabH cUzellikteD milte
ftllit olmadılma kail olanuya
caktır. Dııanda, yafnıurda ve 
&<lneıtte veya dlllls buıyoewıda 
ve ,alaad tenis maçlannda, içeride 
11cak lllonda danata daima cuı"b 
silnllikta bir tene malik olabWr
.W.. 

Bu pudra, ne ıudan. ne de ter
den bt'iyyen mllteeulr olmu " 

kil bu pudra cfldlnls 

r 
için kunetU Wr ,.. 
pıpna NiM ... _. 
Hktir. 

yüzde leke ve tabaka tepll • 
mez. Toblon pudramı. dJMnfı. 

de ıon derece yapıpna haaasmı 

nrea •• fnkallde incı olan bu 
IDırlmia "4 ti bir" pudra)'ı kul
lanum. Neticeıhıden aon derece 

Binlerce TobJon mü§teriıinden müessesemize mektup JUUI• 

larm mü§ahedeleri kendiliğinden gelen en kymetli delillerdir: 
(Tokalon lırem ve pıulralannı lıull.rnaya bafloılığın IÜJI. 

derıberi cildim kendi krem ve pııdraırıı buldu) 
Beykrbey •••• K. CtMldeıL .... Mu 

(Kremlerinizirı bir hafta ~fmJ,,, cildimde göaıermi~ oldu
fu iyi ıeairden müıevellid ~nmuni Y!tİrnİ üim ve adreaimle 
il8n eımerıüi rica ederim.) 

Bebelc. .• lb .. So ... No. 11 Ra •• , 
Mektuplarm udlan 40tyalannuzda saklıdır. 

~erde Smdemlr mahalle. 
•inde ıcer.t.ecller cadd•hıt.üt 77 No. 
1ı 38,11 metre murabbaı ana. 

Kenltecllerde Sandemir m~halle. 
l1Dde Xenlt.ecller caddesinde 41 No. 
1ı •t.tı metre murabbu anL 
~ Sarıdemir mabaJJe. 

a1Dde JCarlltMI ... caddlllnde 31, 81, 
35, 33, ,1, 49 No. h 128 metre murab. 
baı &1'IL 

Yenibaheede Sulukule caddeBlnde 81 
No. 1ı bolltaD 
BUyUkadad& kadın ve erkekler için 
heli uri 
HeybeUaclad& kadm ve erkekler için 

lleaelik muhammen 
ktruı , 

'10 

36 

75 

İlk teminat.. 

5,.25 

18 

2,70 

'5,63 

~~ 00 ~ 
7~ aemti aenelik muhammen kiralan yuıh olan mahaller teelim 

~mden. ıtibaren 938 939 940 seneleri mayı11110nuna. kadar ayn ll)n kiraya 
verılmek Ü?.C:'e açık artırmaya koau1mutlardlr. lmtzwneleri Levazım nıtl· 
dilrlüğUnde görülebilir. lste\lıler hizalarında göeterilen ilk teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber 17 6/937 .-.em• stıaU aut H de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (3137> 

----~~ 17 Haziran 917 Pcr~be ı 1lt 110 
il " " Cum 111 " 400 
19 ., • Cumaıtesl 401 " 450 

21 " ., Patartnl 451 ,. 650 
22 .. ., Salı 651 .. 176 

.delediyeden aybk alan emekli ve &büzlerin Haziran 937 Uç ıybk ....
lan yukarıda yazılı pnlerde aylJJc ctlsdanlarmdüi tediye •yılanna söre Zirut 
Bankasından verilecektir. 

Aylık uhiplerinin maat ve nüfus tüzdanlarivle beraber yukanda ıösted-
len ~Jnlerde milracaatlan ilin olunur, "B.,, "'391,, 



KELVINATD~ 

SO~UKLUK 
o·ERE'CESİ 

o 
-

SAHiBiNiN 

AYN 1 dwıece sog.,.,..~ . , 
ıçuı 

~ DEFA DAMA AZ İSLER 

~ 
~ 

5DCUKLUK 
DERECESİ 

o 
-

Acentaları 
ANKARA 
AL~\NA 

BtJRSA 
ESKİŞEHİR 

- Vehbi Koç Ticaret evi. 1ZM!R. - A.rtur Vetter MERS1N - Jorj Satel 
- Ş. Rıza İşçen, Yeni mağaza. KAYSER! - İsmail ve oğullan Cıngıllı. SAMSUN - C. Celal Özlü, S. Kemal Sezen ket kardeşler. 
- Mehmet Hüzmen KONYA - A. Mücib Dölen ZONGULDAK - İsmet Ağartan, Ahmet Yüksel 

DİY ARBEKlR. - Celal Ayyıldız 
TRABZON - Dedeoğlu Sami. IDimi , •• 

Pulatanalı karde~ler. - Hasan Alanya ANTEP - Naci Ye Ahmet D~i karde§ler 

··--· :::::::ı ........ r.::::.:mr-
-··-····ı 

™IHIE 
·=·· ·--

........ ........ ........ ........ 
Hem kendisi ıztırap 

çekiyor, hem de 
başkalarını üzüyor. 

Deva sız bir dert mi ? 

Hayır bir kaç kaşe 

• • 

ile geçecek •lddetll bir 
ba, ağrısı 

• 

Bütün ıztıraplan dindirir 

................ . .............. . . .............. . . .............. . 

Diı, adele, bel ağn}armı, üıütmekten mütevellit sancı ve 
sızılan keser, gripe, nezleye karıı çok müessirdir. 

om::::::::::: 
& •• ::::::::;:::: :::::::: ........ ............. ............ ............ ············ ·---uı:r.:--- ........ ........ ........ ........ 

............................... 
Her akşanı 

Memleketin en yUkaek sanatklrlarlle blrllkte 

SAFiVE 
K • Beleillye 

Bahçesinde 
Milli oyunlar ve 

Akrobatik numaralar 
Telefon : 43703 

BAYAN 

HAMiVET 
Heır akşam 

A o AMA 
Bahçesınae ______ , 

Birkaç gilne kadar 
TOrkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

Sadi ve Hafız gibi Fara büyük 
§8.irlerinden elli kadarının rubai 

' tercümeleri de kitabın sonuna 
ilave edilerek yakında çıkacaktır. 

Mütercimi: Hüseyin Rifat 

..-.TiFOBiL-mlll 
Or. iHSAn SAMI 

fıfo ve paratıfo hastalıklarına ıutuı 
nıımıi için ağızdan aııoın ıifo bap
landır Hiç rahatsızlık v~rmez. H~r 

kes alabilir. Kutusu SS Kr • 

Birinci sınıf Operatör 
Or.CAPEH TAVVAR 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Pam Tıp F akülteıi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - .. Yüz. meme, karın bu
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e c c 1 n e n 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu , Parmakkapı, Rumelı Han 

No. 1 Telefon: 44086 

- • 
1 

Baş ve Diş 
ağrlları 

Grip, Yaz nezlesi, 
Romatizma 

ve kadınlar1n 
sancılar1nı 

der hal geçirir 

iz de tecrübe 
ediniz 

1 ilk ve 12 ilk amballJ· ı 
larını her eczaneden 

arayınız 

Son ge'en 100 Model Çocuk 
Arabalarını gelip görUnUz 1 

Şar .. z r illeva 
Toptan ve perakende aatış • Beyoğlu 

lıtiklAI caddeıl No. 314 

Her Varde 
Yalnız Uludağ 
Gazozunu ısrarla isteyiniz. Çünkü 
en temiz ve sıhhidir. Maden suyu 
ve gazozlanmız evlere kasa ile 
gönderilir. 

Telefon: 41030 

Kiralık apartman 

Sultanahmette Kabasakalda Utan
gaç 10kak numara 13 Mümtaz bey a· 

partımanı ikinci kat kiralıktır. Elek· 

trik, havagazi, banyo, Terkos 'e deni· 
ze nezareti vım:hr. tstiyenler r kapt• 

cıya müracaatları. (8761) 


