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·-.:_·-rk viliiyetlerinde 
lıaşvekilin seyahati 
bu akşam başlıyor 

1 melJ.nöniinii.n-1JJJ :.ah.ah 11haıaya 
muvasalatını mllteakıp 

Vekiller Heyeti 
., 

~ \ ' 
derhal içtima etti 

: ~ Kara, 17 (Telefonla) - Başvekii l raber Floryaya gitmiş ve deniz ban. 
sın-e t 1nönil, Dahiliye Vekili Şükni yosu yapmıştır. Memleket dahilinde 

,l-:;ıya, Hariciye Vekili Rüştü Aras bu bir seyahate çıkacak olan Başvekili. 
~~ah 10,40 da Ar.karaya geldiler. İs. miz akşam üzeri Cumhurreisi Ata-
j •onda meclis reisi, Ankarada bu. türkle beraber motörle Haydarpa.şaya 
hinan diğer vekiller, mebuslar ve ge- geçmi~tir. 
n r aller tarafından kar§ılandıalr. Haydarpaşa rıhtımında. Başvekil 
Başvekil maiyetindeki z.evatla bu l smet !nönU ile kendiler1ne refakat 

akşam saat yirmide husust trenle şark etmekte olan Hariciye V-:!!dli Doktor 
Seyahatine çıkacaktır. TeVfik Rüştü Aras ve Dahiliye VekL 

Vekiller Heyeti içtimada li Şükrü Kaya. Cwnhurrei~inıizle ve. 

Ankara, (saat 12,20 telefonla) dala.şmışlardır. 
naşvekil İsmet !nönüniln gelmesinı Curnhurreisimiz motörden rıhtımn. 
llıliteakip Vekiller Heyeti toplanmı!j. çıkarak Başvekil tsmet. İnönünün, Da 
tır. İçtima devam etmektedir. biliye ve Hariciye Vekıllerile rıhtım. 

da kendilerini karşılıyan generallerin 
Şehrimizden hareket ve yüksek r.evatm ellerini ~Jkarak mo. 

lsmet İnönü dün Park oteline gide- törlerine dönmüş ve Haydarpaşadan 
t'ek Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile ayrılmışlardır. 
bir müddet görüştükten scnra, İstan. Başvekil, Cumhurreisimizin Hay-
buı Valisi Muhiddin üstündağla be. (Devamı 8 incide) 
-----~~--~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~:___ 

Son hadiseler münasebetile 
Musolini Fransayı 

Sovyetlerden ayır
nıağa gayret ediyor 

ltalyan Başvekilinin idam ve 
tevkifler hakkında yazdığı 

makale 
:Fransızca Le '.I'emps gazeetesi, İta] - ı Makale, 1936 senesinin kızıl ihtilal 

Yanın resmi organı ~lan Popo!~ d'İtalia siyasi ıefle~i~in _katil senesi oldıı~unu. 
dan naklen aldığı hır makaleyı ne~ret • 193 7 senesının llie, tarihe, kızılordu -
blcktedir. nun büyük ~eflerinin kati ·.mı senesi o • 

Makaleyi, gerek Rusyadaki mühim !arak geçeceğini, beyanla başlamaktadır. 
hadiselerin Faşist matbuatındaki ilk "Kafileler halinde, idama gönderilen 
ak&Jlameli olması, gerekse ve bilhassa bu general ve mareşallar. iicüncü en • 

Ovacık Hozat yolu 
türbesinde 

üstündeki Sarı 
edilen gemin 

Saltık 

Son 
vaziyet 
nedir? 

Ankara 17 (H ususi muhabirimiz bil. 
diriyor) : 

iki gün evvel teıliın olanYu$ufanh 
aşireti ile reiıi Teh berden sonra dün de 
tayyarelerimiz Kutuderesi ile Sultan 
haba üzerinde uçu lar yaP-mt§lardır. 
Haydaranlı Kamer Hu:rr, Demenanh 
Cebrail ve adamlan iltica ctmiılerdir, 
Kutuderesin'deki Dersimlilerin diğer bir 
kısmı kendi sergerdelerine isyan etmiş. 
ler ve bunlar'dan bavzılarmr öldürerek 
ve baıılannr da bağlayıp beraberlerinde 
götürerek hatlanmrza iltica etmişler ve 
teılim olmuılardır. 

Halk kıtaatrmızı büyük bir sevinçle 
karıılamakta ve Seyitlerle beylerin ha• 
pishane olarak k~llaDdıklan Kurunu. 
VtlStıa k alelerine benzer evleri ve bina. 
lan t ututtunnakta ve yıkmaktadır. 

Dersimin ıimdiye kadar girilmemi1 
olan köylerinde Beylerin ve Seyitlerin 
betbaht halkı ne caniyane işkencelere 

rnaruz bıraktıkları görülmektedir. D~ 
menan aşireti reisinin "hapishane,, ıin. 

den yirmi yıldır ayaklarından zincirle 
!duvara bağlı olarak yatmıt bir zav.ıllı 
kurtarılmıştır. 

- A 

Nasıl yemin etmişler 

Cumhuriyet idaresinin memleketin 

h içbir noktasında derebeyliğe ve ta
(Detıamı 8 incide) 

Jogl liz " A rsen 
Lüpeo" t 

Kara gölge 

llcıron 1.-olımıt indirerek fam ateş ede ı 
ccği sırada, esrarengi::: J~ailın. boyun 

1 
atkıStnı onwı kal asına ge~irdi. J(am ı 

1 

GiJlge de bir sıçrayışta ilze:mıe atıla l 
rak ..• 

, Seyit Rizamn avenesi: Ortada Seyi'Rtzanm oğl11 Şeyh Hasan, sağda 
Rehber lbrahim. ağa, so7da Seyit Ağam;~ oğlu Ali Haydar Ağa 

Dersim'in başbelası 
Seyyit Riza kimdir ? 

Yazan: Kütahya saylavı: Naşit Hak hı 
Kırmil mmtakası Dersimin kalbidir. 

Hozat, Nazımiye, Mazkirt ile Ovacık 
arasındaki bu mıntaka tam Dersim ta. 
biatındadır. Bir tek jandarma yüzü gör
memiş olan İkisor, Pizvank, Ağdat Yu. 
kan Abbas uşaklanrun tahassungahı • 
dır. 

Burada, nefsinde büyük bir aşiretin 
reisliği ile Şeyh Hasanlar kolunun baş 
ıeyitliğini cemeden Seyit Rıza oturur. 

Seyit Rıza kimdir, nedir, ne olacak? 
Ben Dersime giderken, bütün ku • 

mandanlann, bütün mes'ul idare ~ir
lerinin kafası bununla meşguldü. 

Seyit Rıza, Pizevank•taki türbe (am. 

ma ufak bir kaleyi andıran mazgallı, si
perli bir türbe) de yatan Seyit İbra • 
him isminde birinin oğludur, altmış 

beş yaşların.da uzun boylu, mütenasip 
endamlı, kır sakallı, siyah ve gümrah 
kaşlı, cazibeli gözlü, büyük ve gagamsı 
burunlu bir dağlıdır. Başına giydiği 

külahın üzerine yeşil ve siyah karışık 
sank sarar, ayağına §alvar ve sırtına 

bir palto giyer, bu dinç heyet, Dersimin 
en tipik adamıdır. Allak, oynak, elastik, 
politik Seyidin, iç hayatı bir sırdır. Es. 
rar içer derler ve fakat sıhhatine çok 
itina ettiği de mü~ellemdir. 

(Devamı 6 tnetdn) 

bi:zzat M usolini tarafın.dan yazılmış ol • ternasyonal'in kat'i zaferi icin, Rus 
duğu iddia edilmesi ha~ebiyle cidden ordularını galibiyete sürükliyecek olan Bu ırUn 4 UncU 
faYanı dikkat bulduğumuzdan, nakledi- adamlardı,.. böyle gemilerle a§-ılarak Der ımc girilir: Elaziz 

iizcrindı, bir gemi _ ___..._~~~-------=-~-~--1.D!tllWlı.ı..8.J~a__ .___s_ayfada başladı 



Okuyup anlanıadan 
hucum etmemeli! 
Klod Blanşar niçin mankafa ve neden 
maskara olsun? Son Posta muharrirleri 
Fransızca bilmedikleri i~in mi ? 

Vazaırn : Nizamettin Nazi} 
Geçenlerde İstanbula gelen büyük 

bir Fransız gazetecisi Parisin ve bu~ 
tün Fransanm ''hatta A vrupanın" en 
çok okunan bir gazetesinde _ ki adı 
Paris • Soir'dır • Türkiyemizden bah. 
seden birkaç yazı neşrettı. Bu yazı. 
lardaıı iki tanesini biz büyük birr mem 
nuniyetle tercüme ederek ilk sayfJL
mızda neşrettik. Zira, 1God Bl~ar 
imzasile Paris..SOir gazetesinde çıkan 
bu yazılar, bugüne kadar Avrupada 
!Kemalist inkılabı ve Kem:;.list TürkL 
yeyi terennüm etmiş olan yazıların 
mutraka en ·iyisi ve yine mutlaka en 
bitaraf ve dürüst olanıydı. Biz malı. 
mızdan eminiz. Bizden bahsedecek 
kalemin ve dilin yalnız bitaraf olına. 
sını ve dalaveresiz hareket etmesini 
isteriz. Klot Bla.nşar işte bu isteğimi. 
ze uygun hareket etmiş olan yabancı 
muharrirdir ve yazılarını Türkiye ile 
Fransa arasındaki Hatay davası en 
çetin bulunduğu bir zamaııda yazıp 
neşretmiştir. 

Şunu da unutmam.alıdır ki, Fransız 
dilinin gündelik gazete sütunlarında 
pek nadir olarak yükselebi!diği pek 
m uvaffak bir edebi kıvraklıkla kale
mini çalıştırarak ve her satırında 
zengin bir muhayyileyi canlandırarak 
Türkiyedcn bahseden Klot Bla.nşar bu 
m emlekete davet edilerek gelmemişti. 
Burada bir propaganda §ebekemizin 
irşadlariyle hareket etmlş ve gözleri 
kamaştırılmış değildi. O sade bir sey. 
yah gibi dolaştt. O, çok dürUst bir 
g32.el<ıciydi, yahut Kemalizmin on beş 
ytldlmberi biu bir ft.bide yaratmış o. 
lan ilahi hilneti karşısında o kadar 
liayran oldu k~ içindeki insan taraf 
bütiin kötü ihtira.slarma. ve temayül. 
lerine galebe çaldı. Velhasıl Fransız 

gazetec ' liğl Fransız diline Kemali?,. 
min güzel bir "Şehname" sini kazan. 
drrclr. 

T ürkiye dünya sıyasasındaki bü-

gelcllğinl bilınJyecek kadar mankafa olduk· 
tan sonra bu kafanın binlerce yıllık Akdeniz 
muammasını çözeblleceğine nasıl ihtimal ve

rilir. 
Gaflet ve cehaletlerile gazeteciliği de kıy. 

melten dUşUren mankafa ve maskaralardR. 
muhakkak ki tahsil ve irfanla beraber zekA 
ve izıın da yok. 

Dün bu satırlan okuyunca düşün. 
düın: • , 

"- Acaba Blanşarın yazılarını ter. 
cüme edip neşretmekle biz bir hata 
işlemiş olmıyalım ! Acaba bir Frans;z 
muharririnin yazdıklarını iyice anlı. 
yamamış mıydık? Herif bize uluortn 
söğmüştü de bi.z bunu iltifat mı san . 
mıştık? 

Hemen kolleksiyon memurunu ça. 
ğırdık, Klod Bla.ıışar'ın makalelerini 
neşreden Paris-Soir nüshalarını getır. 
dik ve büyük bir hayretle gördük ki 
dostu.mU:Z Burhan Cahid &.ldanmış ve 
garib bir surette hatalı bir yola. sap. 
mıştır. 

Klod Blanşar'ın .Ankarada.n "bu on 
beş bin nüfuslu kasabacık,, diye bah. 
settiğinl söyliyen Burhan Cahid ve 
Burhan Cahid adlı dostumuzun "Mas. 
kara" başlıklı yuısını neşreden Son. 
Posta'İıın tahrir müdürü Jıerhalde bu 
yazıyı okumamış olsalar gerek. EğPr 
okuduklarını iddia.ya kalkışırlarsa. bu 
takdirde "okuduklarını anlamamış,: 

olduklarI!ll ısöylemiye mecb'll'UZ. Çün
kü bu Fransız muha.rr:lrinin Ankara 
hakkın~ yazdığı satırlar bizim dili . 
mize aynen şöyle terclime edilebilir: 

"Sultanlar imparatorluğunu ört. 
Nizamettin NAZiF 

Bir kaza 
Şoför anlatıyordu: 

yük rolünü ve medeniyet dünyası -t§ln aslI §udur: Makinem bozuımuıtu ve 
içindeki bliyük manasmı göz.e vur. arkadaıım lzzet arabamı otomobilinin peşt• 
mak için Klot Bla.nşarm kalemine ne takarak çekmeğe başıa.mıJtı. Garaja g~ 
muhtaç mıdır? decektik. Birdenbire ip koptu ve !zzet bu• 

k nun farkmda olmadı. Kırmızı stop i§aretı.. 
Sanmıyoruz. .. Fa at Klot Blanşarm nln gözümden kaybolduğunu gördüğüm 111• 

günd~ bir m~lyon dokuz yüz doksan rada ~lddetli bir ıademe He ııarsıldım, bir 
altı bin nüsha basan bir Fransız ga.. otomobil benim otomobile çarpmıştı. 
zetesile dünyanın dört bir tarafına ya Jandarma zabiti ma.zounun sözUnU kese. 
yılan yazılarında Türkiyenln bir şey rek llı\ve etu: 
kaybetmediğine ve belki bu ya:alarlı.ı. degil !;? otomob!Iin şoförU de derhal öldU 

muhtelif ırk ve sınıftan sayısız insan. - Evet maalese! öyle .. Biraz sonra. 1ızet, 
ların dostluğunu ve hayranlığını bir ipin kopmuş olduğunun farkına vararak geri 
defa daha kazandığına inanıyoruz. döndtlkü. uman vaziyeti gördU ve kuayı 

N gldJp size haber verdi. 
e gariptir ki "hal ve 'IX!Ziyet bvy" • Jandarma zabiti otomoblll~e baktı, şotörU 

lmjken." İstanbulda her sabah saat do- ölen otomoblll muayene etti. Bu otomobilin 
kuzda intişar eden Son posta gazete. ön tarafı parçalanmıştı. Elektrik ı~mbalan
sinde dostumuz Burhan Cahid Mor. nm anahtan kaza .sırumda büyük ıa.mbllla. 
kaya dün bu Klot Blanşar'ın bu yazı. , rm yanmakta olduğunu gösterir bir şekilde 
1 h duruyordu. 
arına Ucum eden bir yazı neşrettL çarpılan otomobile gelince arka l!mba!r 

Dostumuz Burhan Cahid diyor ki: kırılmıştı. Y~başı llmbalara baktı, yanı· 
Paris • Soir gazetesi Avrupada alamerikan yordu. önde ip duruyordu ve topra.kta brrak. 

gazctecıllk sıst~rninl yilrtltmeğe çall§an bir tığı ız o kadar vazıhtı ki toprak oyulmuş 
palavra tezgAhıdır. gibi idi. 

Şimdi Claudc Blanchard isminde ıa.t ebesi .Tandarma zabit!: 
bir muharririn sözde Akdeniz meselesin! ye- - Yalan söyledlol:ı:, dedi, dikkatsizlikle ölU 
rinde temaslarla anlayrp yazması için şark me sebebiyet vermı?k suçlle sizi mahkemeye 
seyahatine çıkardı. aevkedeceğiz. 

Amerikan palavracılığı ile !renk ı,arlatan. Yalan nedir? Dikkatsizlik nasıl olmuştur 1 
h!'l'ı bir araya gelince ne gıdıklayıcı bir pan• Vaka hakikatte nasıl cereyan etm!ııtır? 
domlma meydana geleceğini kcşfedeb!lirsı. Bunların cevabını kencll kendinize bulma• 
nl2. ya çalııımız. Şayet bulamazsanız biz yarınki 

Halka yeni moda ckzotik manzaralar gö,,. nüshamı7.da bu cevaplart vereceğ·ız. 
terip heyecan ve ala.kasını çlmd!kllyen yeni zor b i r makas tar l ı k 
senaryocular gibi bu hoppa Monmartr çor,u 
ğu da dUnkU ve bugUnkU tstanbulu göster· 
mek için fes ve çarşafın ortadan kalkışını 
bUyilk bir lnkıltı.bın eseri, uyanan ve mazinin 
bağlarından silkinip kurtulan bir milletin 
ileri hamlesi gibi değil Meflatonun esrarlı bir 
hareketi gibi yarı şairane yarı O.Iimane bir 
ifade ile anlatıyor. Daha Türk inkı!Abının 

tarihteki yerini kavrayamadııtı anıa.,ıtan Pa· 
rlsll gazeteci bOtun bu ileri hareketleri fan• 
taztllc bir cepheden görllyor, l>inlcrce Ylllık 

.Akdeniz muammasını çllzmek için yola çık· 
tığı halde henUz on beş yıllık TUrk lnktlll.bı. 
nm manasını ve hedefini anlamadığı anı~ı
lan bu devşirme frcnk gazcteclsinln ynzılan 
Pıırls • Solrin birinci sayfalarında teşhir edil· ı 
dJğir.e göre pa.tronlarmm da. kendisinden akıl 
lr ve bllglll olmadıkları da anla§llıyor. 

1 
Anka.radan bah.scö,,rken "l>u on beı, bin 

nU!uslu kasabacık,. diyen Blanchard yalnız 
maç günleri Ankara stadına. yirmi bin klşl 

: 1 haziran tnribll bllmecemlzfn hallidir: 

-ıı-. _.. 

Bu resim halmm dört 
•arçayıı. nasıl kesil· 
1esi 10.Zım geldiğini 

'Östcrmektedir. Par
·aralardan birisi 25 
metre murabbaındadrr. 
')Jğcr parçalara 1, 2 

·e 3 numara konmu~
' ıır. 2 numaradan 3 
numaraya. nazaran mer 

d ven ha'i:ıde in rkcn ı numarada. tam bir 
murabba t!.'§kil edecek gibl uymaktadır. 

Bu bilmecemizi kimse halledememiştir. 

17 HAZiRAN-1937 

HABER - ~k~am postası 

Bugünkü ltalyan 
• donanması 

Yazan: Ahmet Cemalettin Saracoğlu 

Son sistem ve seri ltalyan Juırb gemilerinden "Gori:;i.a" kruvazöı ·ü 

Bir kaç sene evveline gelinceye ka • 
dar İtalyan bahriyesinde ateşçi ve ma -
kine efradı hemen hemen yüzde dok -
san dokuz okuma yazma bilmiyenler 
.den mürekkepti. Bugün tahsil seviyesi 
bir hayli yükselmiş ve bu itibarla ef • 
rat daha ziyade şahsi teşebbüs fikrie 
ve nefsine itimat hassasına sahip olmuş
larclır. 

J 

1 

lecek bombalara karşı kalın zırh !ev 
halarla mahfuz b:r halde olup beheri 
dokuz tane 38 santimetrelik top taşı _ 
yaıcak ve bu toplar üçüzKi olarak ta -
retlere tayin edilecektir. Bu ağır top • 
lardan baika her gemide 12 tane 15 
santimetrelik mütavassıt top ve tayya
relere karşı da yine 12 tane 10 santi • 
metrelik top bulunacaktır. Bunlara 12 
tane mitralyöz ve dört tane de deniz 
tayyaresi ilave etmeliyiz. 

Bu iki gemiden beherinin 7.0oo.ooo 
İngiliz lirasına malolacağı gözönüne 
getirilecek olursa bugünkü İtalyan dev. 
!etinin deniz kuvvetler:ni takviye hu -
susunda ne büyük fedakarlıkları göze 
almış bulunduğu kolaylıkla anlaşılır. 

Son seneler zarfmda mesleğin ameli 
taraflarına, denize çıkışlar ve manev • 
ralann Siklaştırılmasr suretiyle daha 
fazla ehemmiyet atfedilmiştir. Mesela 
bugün tatbik olunan ameli metodlardan 
birisini misal olarak zikredebiliriz: Kü. 
çük rütbeli genç bir İtalyan deniz za -
biti bir kaç ay bir distroyer filotillasın
da tecrübe görmek mecburiyetindedir. 
Ara sıra bu genç zabitten bütün -filo -
tillanın kumandasını deruhte etmesi 
talep olunur. İtalyan donanmasına mürı
hasır zannolunan bu _şayanı takdir sis -
tem, isti<latlr, müstakbel kumandanlar 
yetiştirmek hususunda pek çok faydası 
görülen bir usuld;.ir. 

İtalyan bahriyesinin elinde bu iki 
müstakbel deniz devinden başka, el -

yüvm harpten evvel inşa edilmiş dört 
tane saffı harp zırhlısı bulunmaktadır 
ki bunlar da : 

İtalyan donanması tarafından kulla. 
nılan tersane ve Usail balırilerln heq.si 
tamamiyle asrileştirilmiş ve son sistem 
malzeme ile techiz olunmuştur. Bu i-

ti'barla gerek devlet tersanelerinde, ge. 
rekse hususi tezgahlarda her nevi gemi 
inşa kuvveti ilçte bir nisbetinde tenkis 
edilmiştir. O kadar ki bugün İtalyan 
tersaneleri dünya.da herhangi bir dev
let tersanelerinden daha ucuz ve daha 
sür'atli gemi yapabilecek bir kabiliyette 
bulunmaktadır. 

ltalyan tersaneleri 
İtalyanın başlıca devlet tersanesi 

Cenova körfezindeki Spezia tezgahla • 1 

rrdır. Ehemmiyet bakımın.dan ikinci o
larak Venedikteki deniz müesseseleri 
gelir ki bunların Napolide, "Tranto,, 
da, ''Gaeta,. da, Sardonya ve Sicilya a. 
daların.da §Ubeleri vardır. 

Son seneler zarfında Şarki A~deniz
de, On iki Adalardan birisi olan "La -
ros,, adasında mükemmel bir surette 

techiz edilmiş bir üssü bahri tesis olun
muştur: Larostan başka Bah riahmerde 
Masavvada çok mühim bir tissU bahd 
daha vardır ki 1936 da Habeşistan iş. 
galinden sonra bu üssü bahri büsbütün 
ehemmiyet kazanmıştır. 

Hattıharp gemileri 
İtalyan donanması hattı harp gemi ~ 

si bakımından zayıf olmakla beraber 
diğer sınıf harp gemileri cihetiyle pek 
kuvvetlidir. 

Hattı harp gemisi, tezgahta bulu • 
nan iki büyük gemi de dahil olduğu hal 
de, ancak altı tanedir. İnşa edilmekte 
olan iki büyük hattı harp zırhlısı ise 
ancak 1938 - 1939 senelerinde hazır 
olacaklar ve hizmete girebileceklerdir 
ki bunlar da 1934 senesinde tezgaha 
konulmuş olan "Littorio,. ve "Vittorio 
Veneto,, dritnotlarıclır. 

Beheri 35000 tonilato mahrecinde 
olan bu gem 'ler 1936 senesi için. tez -
gahta olan harp gemilerinin en büyük • 
leri idiler. 

Alman haberlere göre bu iki İtalyan 
-:emisinin şayanı hayret kuvvet ve kud· 
retlerinde şüphe bırakmamakta.dır. 1 

Müstakbel İtalyan hattı harp zuhlıla • ı 
rrrun makineleri 125.000 beygir kuv • 
vetin.de olacak ve gemilere saatte 30 
mil sür',~ temin eyleyecektir ki bu 

1 
sür'at bugün mevcut muharebe kruva -
z8rlerinin -sür'atinden bira7. noksandır. 

Gemiler top ateıine vo havadan ge-

Cesare, Kavur, Duilio, Andrea Dor. 
ya isimli dört dritnottur. 

Bu dört gemi 1911 - 1913 seneleri 
zarfında inşa edilmş vasati 21800 to -
nilato maı mahrecin.de ve saatte 21 ila 
"41. mil ııür'atind• ~ı··r "'· ..... ~-• 
ne 30,5 santimetrelik agır topla mü • 
cehhezdiler. 

Bu dört gemiden ikisi Ccsare ile Ka
vur 1936 senesinde tamamiyle tecdit e
dilmiş ve tamnmıyacak bir derecede ye 
nileştirilmiştir. 

Büsbütün yeni sistem makine ve us. 
kur tertibatiyle bu iki geminin maki -
nelerinin kuvveti 31.000 beygirden 
7 5.000 beygire çıkarılmrş ve bu suretle 
sür'at 21 mil.den tama 27 mile yüksel
tilmiştir. 

Gemilerin evvelce taşımakta olduk • 
lan ağır topların çaplan da büyütül _ 
tn:.iş ve ayrıca 20 şer tane seri ateşli 
top ve ayni miktarda mitralyözle tay • 
yare hücumlarına karşı gemilerin mü
dafaa ve tahaffuz kabiliyetleri ziya.de • 
leştirilmiştir. 

İş bunlarlar da kalınıyor • 
Zira gemilerin gerek havadan, gc • 

rek denizdep ve gerekse düşman hattı 
harp gemileri tarafından vaki olacak 
taarruzlara karşı müdafaa tertibatı da 

kuvvetlendirilmiştir. Hülasa bu iki ge-
miye ameli bakımdan eski mahiyet ve 

kudretlcrinden büsbütiin başka ve yep
yeni vahit harpler nazariyle bakılabi -
lir. 

Halihazırda diğer iki arkadaşları gi. 
bi yenileştirilmekte olan Duilio ve 
Dorya zırhlıları da hizmete girdikleri 

zaman İtalyan bahriyesinden bu dört 
hattı harp zırhlısı belkemiğini teşkil C· 

decek kudretli ve mühlp vahit harpler 
olacaktır . 

Zırhlı krovazörler 
İtalyanın daha şimd:den hepsi de 

harbe hazır 10.000 tonilatoluk yedi ağır 
kruvazörü varclır ki bunlardan beheri 
sekiz tane 20 santimetrelik top taşrr -
1ar . 

Bunlardan üç nisbeten hafif zırh · 
levhasiyle muhafaza edilmiş olmakla be. 
raber s:ıatte 38 m·ı sür'at gibi ancak 
muhriplere müyesser bir sür'ati seyr~ 

maliktirler ki bunlar da Trento, 'fries. 
te ve Bohano zırhlı kruvazörleridir. 

Diğer dö:t k.ruv::.zörün rnuh:ıfaza !~v 

halan kuvvetlendirilmiş ve itibarla 
sür'atleri 32 mile dü~m:iştür ki bun -
lar da Fiumc, Zara, Pola ve Gorizia a
dındaki zırhlı kruvazörler<lir. 

(Devamı vur) 
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:Kavata daic --ilmi tenkid 
A KA CJündüz'ü bil:rsiniz. ro

mancıdır. hikayccıdir, gazete• 
cidir. Yazılarını belki arars•nız, belkl 
de elinize düştüğü zaman b it okurr.at· 
sınız. Ze\ k n•cselesi; kentli bilecr:ğı~ 
niz iş ... Fakat ben kalkıp d.ı size Ai<:ı 
Gıindüz'ün "seçıimiş eser 1er. " ndeıt 
d iyı> şu mısraları okusam : "Sız ağla· 
dıkça , benim kalb.i gamnıs<.rımda 
Bütün kadınlığa aid b r :htimal ağ. 
lar; • Siz ağladıkc;a . bütün ah.ı ınkl· 
sarımda - Müzab olan acı h.r n2fh8·İ 
teessür var .... , 

Evet, o mısraları okusam. ~ız ne ya. 
parsımz? Elbette itiraz ~dersiniz vt: 
ba na : "Hayır, dersiıliz; bu okuduğun 
m·s alar Aka Gündüz'ün değildir. 

b :ınları o yazmış olsa bile bflki gene. 
1 ğinden evel, yani c;ocuklcğunda ; bel· 
ki de alay için yazmıştır. Bir muhar .. 
rir hakkında fikir vermek için onur. 
çocukluğunda veya alay i<:lı; yazdığı 
şeyleri ortaya koymak doğru değil· 
dir ... Hem ne Aka Gündüz i<endisinin 
bir şair olduğunu iddia ediyor, ne de 
karileri onu bir şair diye tanıyor ... 
Hele evvela romanlarından bahset, 
bize onlardan parçalar gös~er; l!lonra. 
sözlerine bir zeyl olarak, e.ekıden kil· 
leme almış olduğu bu gibı manzume. 
leri de söyliyebilirsin ... ,, 

Şüphesiz bana böyle dersiniz: böy .. 
le demekte de yerden göğe k«tlar hak· 
kınız olur. f1'akat ben şımdi size. 
"Aka GiimWz, hayatı ve cse'l'leri ( 1) 
adında b r kitab çıktı, Aka Gündüz'iin 
eserinden nümune diye yalnız bu cins 
manzumeleri gösteriyor,, dersem ne 
yaparsınız? Şaka ediyorum sanma. 
ym, kitabcılarda bulursunuz. Hem cı. 

nu benceleyin keyfine göre tenkide 
girişen, hükümlerinde aneak zevkini 
miyar tutan bir muharrir kaleme al· 
mamrş. K tabın üstünde, afaki. ilmi 
tetkikleri maruf bir edebiy.ttçı· 

mız, dostumuz Bay Saded:~in NüzhPt 
yazmış. Aka Gündüz'ün kaç sent>sin. 
de doğup kaç senesinde mebu<.. oldu
ğunu, hangi iptidaiye ve h:ıngi rii.·dL 
;J w -1 vl\y\) ~u_., 14t 11<.."P-.:!IUU U!J\lJ! J U! 

doğrusu Aka Gündüz'ün bazı roman. 
lar yazdığını da gizlem iyl)r; fakat 
onun eseri hakkında fikir edinmek 
için onlara göz gezdirmcğı lüzumh .. • 
bulmuyor. bunun için: "Bir ipek çar· 
şafa işlendi gönül, - Yeniden Şişli'de 
şişlendi gönül,, şarkısının kafi oldu. 
ğu kanaatinde ... 

Bay Sadeddin Nüzhet bu küçük ki. 
tabı, Aka Gündüz aleyhine diye çıkar
dıysa bilmem: fakat o zaman adına 
Ak.a Giindüz, hayatı ve eserleri deme
seydi, karileri şaşırtmış oluyor. 

Maamafi itiraf edeyim o küçük ki. 
tabdan istifadem oldu: yine ilmi ve 
afaki tetkikleri ile meşhur bir edebi· 
yat mUnckkidimizin, Aka Gilndilz'ün 
yukarıda zikrettiğim cinsten şiırleri. 

ni Baudelaire'inkilere beru.ettiğini öğ. 
rendim ve elhak pek ieo betli olan bu 
hükme bakıp ilmi ve afaki tenkidi bir 
kete daha sevdim. 

Nurullah ATAÇ 
--~~----~~---
( 1) Cumhuriyet kitaphaıu::si, 48 

sayıfa, 25 Tcuru.ş. 

Nafıa Vehllfmfztn 
seyahati 

Ankara, 17 (Hususi) - Nafıa Ve. 
kili Ali Çetinkaya Sakaryada yapılan 

büyük köprünün küıat resmini yapmak 
üzere, cumartesi g:.inü Ankaradan ha· 
reket e.decektir . 

lran Meclfsl refs1 
Berllne 

Berlin, ı 7 (A.A.) - İran parlamen· 
tosu reisi Nuri Esfandiari, dün Goering 
ve Schacht tarafından kabu ]edilmiştir. 

I 
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kFranaız edebiyatının aleyhine 
Ço athk tuttuk. Hatta bunu bir 
rıcvi nıoda bile telakki ettik. Fakat, 
~C:diğiıniz hükümlerin doğrulu· 
rndan daima §Üphe etmeliyiz. Şöy
~ bir, arada sırada, her telakki hak· 
. nda bir "revizyon., yapmak pek 
~~;tlidir. lnsan, yalnız başkalarının 
l egı}, kendisinin de tesiri altında ka· 
~or; dervişlerin zikretmeleri kabi· 

--- • 1! 
' 'f f-e" .... KURUN' da: 

n~en. mütemadiyen: "Şu fenadır, 
ıu ıyjdirl,, dedip duruyor. Hiç ol· 
r~u? ?irkaç senede bir, b\~tü!' _bilız~· 
cnınızı, bütün kanaatlerımızı bır 
llıürakabeden geçinnelidir: 

- Doğru mu? - demelidir. . "' ,... 
Türk münevverlerine, Fransız· 

ta en birinci Avr~pai dil olarak öğ
tctildi. Biz de üstatlarından mukal
lltlerine, yeni

1 

simalarından gazete 
hı'kayelerine kadar §U Fransız edip· 
~ıini ~kuya okuya, temcit pila~.ı gi· 
! tercüme ve adapte ede ede oylc· 

g1?e bıktık, usandık ki, bir gün gel· 
di! Yeni şeyler bulmak için, diğer 1 
(ılletlerin edebiyatına sarıldık. On· 
arda ela pek yüksek şahikalar bul· 
duk, bulmadık değil... 

Fakat bunlar, daha ziyade içti· 
lllaidir. 

Fransız edebiyatı kadar .. Mücer. 
ret insan" ı, ••f erd" i tahlil eden bir 
e~biyat gelmemi§tir. Bu hususta 
diger milletlerin eserleri ufacık birer 
~ölse, Fransız milli kütüphanesi, 
doğrusu, tam manasiyle bir umman· 

tr, Orada, bazı asırlar, fırtınalar 
kopmuştur; insan ruhu yüksek dal· 
galar halinde semalara çıkmıştır. Ba
tı asırlar ise, rakit geçmiştir. Denizin 
sathı ufacık hayat ışıltılariyle dol· 
r~ştur. Hatta §U gündelik gazete· 

1crın hikaye sütunlarmda çıkan cı· 
• ~· nahif hik&yeler bile, o muazzam 
l~~san ruhu" denizinin bir anda be· 
ırıp kaybolan pmltılanclır. Bunlar 
~nyana gelince, Adem oğlunun 
\ıJbyHöiry...1,.ki hiiti.İ1) , krvrmılarknrt~y" 
l or,, Meyt5etlı oır mozayı ~ ıevna 
•ıasıl oluyor. 

~ işte, içtimai hususiyetleri araş
rrnaktan ziyade, ··insan" ı, "mü· 

~rret insan" ı tetkik ettiği içindir 
f • F ramız edebiyatı diğerlerinden 
azla herkesi alakadar ediyor. (Ger· 

~i ''mücerret insan., voktur, insan da 
!~timaidir. O da başda .. Fakat bizde 
_ıçlimai mücerret insan,, diyebili

tı~ t) Ondan bir türlü kopamıyoruz. 
. - Adam sen de... Siberyaclaki 

bır köyün yaşayışı §Öyleymiş ... Bize 
ne L .. diyebiliyoruz. 

Fakat: 
- Kıskanç bir adamın ıstırapla· 

?t.. Buna karşı alaka ister istemez 
daha fazla oluyor. 

Zannederim, Fransız edebiyatı· 
nın püf noktası ... 

(Vıl.-Nu) 

Almanyada 

Feci bir kaza 
40 genç kızdan 10 unu 

sel boğdu 
Bugün gelen Avrupa gazetrleri, bun. 

dan ıki gün evvel Almanymıın Eday
soym kasabasında. vukubuhıı ve on 
genç kızın boğulmasilc neticelenen fc. 

· ci bir hadiseyi haber vermektedirler. 
Mezkur knsaba halkından olan ktrk 

genç kız, bir çayın yanındaki pisin de 
(yüzme havuzu) yıkanırlarken, ani bir 
fırtına kopmuş, ve zavallı kızlardan 
~irçoğu kaçacak vakit bulamadan se. 
hn hücumuna maruz kalm:şlardır. 

.. Sel biran .içinde, betbaht kızlan, sü
liiklemiıt ve bunJardan onunun e<-sct. 
leri kilometrelerce ötede bulıınmuştur. 
~Çlerinden bir çoklarının vll-;ilt ve ka. 
aları parça parça olmuştur. 

Bu feci kaza, Almanyaııa• her tara· 
~tnda büyük bir teessür uyandırmış. 
it . 

Janel Makdonald 
evlendi 

Holivud, 17 (A. A.) - Maruf sine· 
illa artistlerinden Jcanettc Macdo. 
llald, dUn akşam .ırcno Reymond Uc 
evıe?istir. 

. , . 

Şeklp Aslan aldanıyor mu, 
aldabyor mu ? 

Şck:b Aslan Şamda bir nutuk söy· 
ledi. Bu nutukta: 
"Şamdan 1stanbula, Orta Asyay'l 

gönderilen ordulardan bah~etti. Eme 
vilerin me5hur kumandanlarından 
Kutybenin yirmi bin kişilik kuvveti. 
nin yllz binlerce Türkü tepelediğini 

anlattı.,, 

Sincmköydc l>ir 1ı 11i.'ftfyaıı öliisil 1.·fJ ':lrnhnalı; ir:.crcykcıı 

Şekib Aslan ve yahud rerhan;: ak· 
lı başında. bir 8uriye vataııdaşu.ın 
vatandaşlan ile gröüşmeğe. onlara 
hatt!i aklı yetiyorsa akıl öğretmcğc 
hakkı vardır •. Bunu kimse inkiır et_ 
mcz. Hatta aklı başında, düşüncesi 

sağlam insanlann söz sahibi olması. 
nı biz, Yakın Şarkın kalkınması, yük • 
selmcsi, ilerlemesi hesabına zaruri 
görüyoruz. 

lstanbul konuşuyor! . c Sinem köy: 2 > Biliriz kl; medeniyete, Heri tekniğo 
''e refaha. susamıı;ı bir insanhk vardır~ 
Yakın §8.rk milletleri bu in.sanlık hu
dudu içinde çok değerli hiZ'.netler ya. 
pacak, kendilerine olduğu kadar bü. 
tiln dUnyaya da faydalı ofal::ilecck bir 
mevkidedirler. Yakın Şark mlinevve· 
rinin en şerefli, en üstün misyonu da 
bu davayı tahakkuk ettirmeğe çalı§. 
maktır. 

Bazı Sinem köylülerin kork
mamak için buldukları çare! 

Geceleri karanhk sokaklardan şarkı 
söyleyerek, ıslık çalarak geçiyorlar! 

Bence Şekib Aslanın nutku bu noli. 
tadan bizi alakadar eder. 

Vaza!rll : Haberci 
Sinemköy sokakla.rt Yenişehire ' 

doğru. indikçe daha berbatla.şıyordu. \ 
Kaytancı sokağı denen yeı den, Ecza. 1 ~ 
cı sokağına sapacağım zaınan, artık 
yol yUrünmez bir hal almıştı. 

Burada, derin hendekler, yüksek 
tümsekler, uçurum, ne isterseniz var. 

dı. 

Çöpçüler buraya. ya hiç uğramaz, 
ya da seyrek uğrar olacaklar ki, yo. 
hın sağındaki dik meyilli arsa tapı 
bir mezbelelik halini almıştı. Yığılım' 
bir alay çöpün arasından bo;>o.lıın .ı"' 
sı)'an Dır fügım suyu etraıa tana.m· 
mülsüz bir koku salveriyordu. 

Bu mezbeleliğin karşısında sıra· 
lanmış evlerden birisinin kapısında. 
üç genç kız dı.trduğunu gördüm. Bak. 
tım, boynumda asılı fotoğraf makin~. 
siyle sağın solun resmini alırken, on.. 
lar biribirlerine beni gösteriyor ve gii 
Iümsüyorlardı .• Hatırımdayken şunu 
da ilave edeyin Sinemköyde fotoğ 
raf almak işi, biz'ro foto Ali o gün 
birdenbire k:ıyıplara karıştığı içiıı 
bana düşmüşW. - Genç bayanların 
hemen yanına sokuldum: 

Sincmköy sokoklaruıda, geceleri ~cı-·kı söylemeden gczilcmiycccğini 
anlatmılar 

- Benim, dedim. Galiba ne işle meş. 
gul olduğumu anladınız. Mahallenizin 
dertlerini söyl(;yin de, bunları yaza. 
yım ve bir de rPsminizi alayım. 

Resim almak teklifi kız\.ırı birden. 
bire ürkütür gibi oldu. Üç k•zdan iki 
al ka.§la göz ar;:sında kayboldular, On 
ların yerine ~t .. aftan birkaç erkek c;o. 
cuk belirmişti. 

Son kızı da kaçırmamak için konuş 
mayı bir tarafa bırakıp, h1?1nen ma~i· 
neye sanldım ve resmi aldım. Bu sı. 
rada; matbaadan Ç?karken Si.nemkö. 
yU beraber gezmek teklifimi kabul e. 
den futbol hakemlerimizcfon, muhar. 
rir arkadaşını Adnan Akın da fotoğ· 
raftan kaçan iki ~ızdan birisini yaka. 
lamış, resim çektırmesi için boyuna 
ısrar edip duruyordu. 

Dostum sokağm baaında bo~ıır.a çe 

ne yarı~tıra dursun, ben kar§ınıdaki. 
terle konu§mağa l'aşladım. 

Söze evvela sarı§rn genç kız başla. 

dı: 
_ Sokakların bozukluğundan bık-

tık artık, diyordu. Gündüzleri toz du. 
man içinde yaşıyoruz. Geceleri de so. 
kağa çıkmak, şöyle bir gezme yap. 
rnak karanlık yüzünden imkansızdır. 

Genç kızın yanında duran garip ta
,·ırh, lllzumundan fazla uzun boylu 
bir çocuk dayımamamış olacak ki. 
hemen: 

- He, he! diye söze karıştı. Karan. 
hz yüzünden ı;,,ecelcri çok korkarız ıı.. 

ma, tabii bazı bazı da gezmeye gitti. 
ğimiz oluyor. O zaman, eve dönHken, 
ya ıslık ~alar, yahut da bağıra bağı
ra §arkı söyleriz de, korkmamızı böy. 
le geçiririz! ... 

Etraftakiler htm gühiyorlardı, hem 
de bu sözleri tasdik cdiy..ırlard1. lele. 
!'inden birisi: 

- Evet, dedi. Karanhk gecclcrd" 
sokaklarımız opera, operet scslerilc, 

IJa 9ördü.ğföı(iz yarler BincmJ..-:öyihı ~ö;Um 011a 1101vakllırıdır! Böyle bir 
yere 30kak dem.eye kaç şahit ister artık omt :siz dU.Jihıillı!• 

dans ha\'alari•c dolar. l<.,akat bunu sa. 
kın yolcuların neşesine verme)iniz. 
Topunu birden fcryad ett!ren sırf 

korkudur. 
- Peki, tle:dim. Buralarda inzıbat 

bu kadar bozuk mudur ki? 

- Yok, diye cevap verdiler. Bila· 
kb mahallemizin asayişi mükemmel. 
<lir. Fakat zifiri karanlıktan insan ne 
ulursa olsun korkuyor ... 

Ayni yoldan biraz yürüdüm. Yine 
Tuzcu sokağının alt ba.5m:ı gelmi!}lim. 
Burada köşebaşındaki evin önünde 
bUyük bir kalabalık toplanmıştı. Ne 

oluyor. düğün mü var acaba? dıye c. 
ve doğru hızlı hızlı yürüdüm, fakat 
kn.rşıht§lığım manzara düşündüğü. 

mün büsbiiliin aksi ç;ıktı. 69 nı:mara.
lı C\'dcn bir hıristiyan cenazesi Jı:aldı. 
rılıyordu. Çiçekler, papas, ve ellerin. 
de blrer fısa tutan küçiik papas ya.. 
maklarz, yüzleri ruıık bir alay insnn, 
bu, bozuk, yamrı yumru sokağa öyle 
bir kasvet veriyorlardı ki. Jaha fazla 
dayanamadan, hemen bir resim çeke-
rek, Sinemköyün daha dertli bir kıs. 

mı olan "Küçük Akarca" sokağına 

doğru yürümeğe başlad1m. Cenazeyi 
bckliyen alay henüz gözümüzden kay • 
bolmamıştı. Bu sırada arkadaşım Ad. 
nan yanıma ~okuldu. Ağzım kulağı

ma yaklaştırdı, usulcacık: 
- O kadar acıma ölene. dedi. Gö. 

rüyorsıın ki, burada yaşıyanların ö. 

tenlerden dahn çok merhamete ihti. 
yaçlan var •.. 

HABERCi 

Yarına! Sinem 
köyün lağım de
resine bitişik çeş
mesi. 

~ 1(. "' 

Bu görüşü samimi ise asrın ihti. 
yaçlarına, yükselmek, kurtulmak, 
mes'ud olmak istiyen Ön A<1ya insan
lığına faydalı olmaktan çclt uzaktır, 
Nihayet bir cehalet vesikasıdır. 

Yahud bu görüş sa.min1i değildir. 

Milletler arasına tarihi kinlerden uçu. 
rumlar açarak milletleri sefalete, em. 
peryalist devletlerin arzularına ama
de bir hale koymak emelindedir . 

Bu; refaha, medeni hayata, ileri 
tekniğe hulasa insanlığa susamış olan 
kütleleri kasten yolundan alıkoymak. 
tır. 

Şekib Aslan ya cahildir, aldanıyor; 
yahud gizli maksadı var, aldatıyor. 

(Sadri Ertem) 

CUMHURIYET'te: 

Tuncen vllAyetlerlmlzdekl 
hareket 

Hükumet bu hame Tuncelınin dağ. 
h bcde\'ilerine fiU hakikati anlatıyor 
ki, artık gelici geçici sel seferi yok. 
\ur, ya bu deve güdülecek, ya bu dağ
dan gidilecektir. 

Üç beş yüz, belki nihayetünnihaye 
üç beş bin dağlının sarp dere ve dağ. 
!arda mahsuriyet halleri bile onlar 
için kafi bir ölümdür. Hükümet onla. 
rı oralarda müşkülatla. takıb ve tenkil 
etmek yerine kendisi Dersimin en üc
ra köşc!crine götürülecek yolları, 

köprüleri, blokhavzları ve mekteblerl 
yapa. yapa rahat rahat ilerlemeyi ter. 
cih eylemektedir. 1şte son Tunceli ha. 
disclerinin en basit ve en :~akiki ifa.. 
desini teşkil eden vaziyet l:udur. 

Cumhuriyet rejiminin yarattığı 

yekpare Türk vatanında eshi adile 
Dersim denilen bu Tunceli küçük bi.r 
leke idi. Orasının adı gibi fıdct ve an
an:ıcri de tarihe g~mülerek o yalçın 
daglardan halkı cl!nin cmf'ğile g\il 
gibi yaşıyan bir vatan parçasi çıkarı. 
lacak ve böylelikle Türk ülkesı baş. 
tanbaşa yekpare ,.e mede.1i bir kül 
~aline getirilmiş bulunacaktır. Bu 
ızahlardan bcjahctcn anlaşılır ki pla
mn ciddiyeti \'C sa~lamlığı nclicenin 
muvnffakıyelini kafildir. 

(Yunus Nadi) 

Milletler Cemiyeti Umumi Katibi 

Avenol 
MemDeketnmnze 

91enecek • 
Milletler Cemiyeti umıımi katibi 

Avenol'ün yakmda momlel\etimıze ge 
leceği anla§tlmaktadır. 

Milletler cemiyeti mahafılinden bil. 
dirildiğine göre, Cemiyetin umumi k8. 
tibi Avcnol yakınlarda Ba!kan devlet. 
lcrini ziyaret" çıkacak ve iıu ziyPrctı 

esnasında .Milletler Cemiyetinin ısla. 

hı ile takviyesi rncsclelen etrafında 
muhtelif hükiımct ricam.~ temasler 
yapacaktır. 



Yazan: Naciye izzet 
iÇERiDE: 

Her tıa.kkl ablaaı Hadlye'ye &ltUr. Kanaer kurbanı: 
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• Anka.radan gelen malfunata göre zira! 
kombinalar hakkında evelce haztrlanan prog. 
ramm tatbikatı geri bırakılmııt.ır. Ziraat Ve
kAJeU zirai kalkınma fçlıı daha mUsbet ve 
muhite uygun esasllara lsUnat eden bir prOE;• 
ram bazırlo.nuıtır. 

Haniya} Yüreğinde küçücük 
bir baba §efkatinden en ufak bir kı· 
rmtı da mı yoktu? 

Bunun bir sevki tabii olarak mut 
laka mevcudiyetini iddia eden bütün 
ruhiyatçılar ne budala şeylerdi l 

"Niçin hiç bir şey onu canlandır-
mıyordu? ... Yoksa artık ihtiyarla-
mış mıydı? ... ,, 

Kar§ısmdaki büyük aynaya gay
riihtiyari bir göz attı. Orada uzun, 
çevik, genç bir gölge gördü. Çehre· 
de daha yeni yetişen, delikanlı olma
ğa ba§lıyan bir çocuğun hatları bu
lunuyordu. Fakat ondaki hüzünlü 
ve kati ifade bütün canlılık ve hara
reti söndürmüştü. 

Bu sırada ihtiyar hizmetçi yavaı
ça salonun kapısını açmış mini mini 
bir §eyin geçmesi için geri çekilmİ§· 
ti. Sonra adam yavaşça kapıyı ka· 
padı. Ve bu mini mini şey koca sa· 
lonun ortasında yapayalnız kaldı. 

İ§tc bu baba ile oğul biribirlerine 
ilk nazarları böylece teati ettiler. 

Çocuk şaşırarak durmuştu. Par· 
lak, canlı gözleriyle, iyi tC§ekkül 
etmiş vücudiyle, biraz acemicesine 
<Jikilmiş oldukça biçimsiz uzunca el 
bisesiyle, fakat her şeye rağmen 
gayet güzel bir çocuktu. 

Baba sessizce olduğu yerde du· 
ruyordu. Boynu uzanmr§, uzaktan 
ısrarla yeni gelene bakıyordu. 

Onu böyle tetkik ediyor, fakat 
bir söz bile söylemiyordu. Kendisini 
tetkik eden bu keskin gözler altında 
sıkılmağa başlıyan çocuk hiç kıpır. 
damaksızm öylece duruyordu. 

Şu ilk karşılaşma çok garip bir 
şekil a1mağa başlamıştı. Baba bu ga· 
rabeti hissetti. Her jkisi böyle niha· 
yete kadar. biribirinin karşısında bi
ribirini tetkik edip duracak değiJlcrdi 
yal Bu sükunu bozmak için bir §C· 

ye karar vermeliydi. 
Çocuğa seslendi: 
-Dikmeni 
Çocuk hiç hareket etmeksizin o

na baktı. Lem'i daha yavaş, daha 
yumuşak bir sesle tekrar etti: 

- Dikmen: buraya gelir misin} 
Ahenktar çocuk sesi cevap ver

ai: 
- Hayır! 
- Dimen sana söylüyorum. Bu. 

raya gel!. 
Çocuk hiç hareketsiz öylece du· 

ruyordu. Cenç baba nihayet dimdik 
ve sert vaziyetini bırakarak çocuğa 
doğru yürüdü. Cesaret veren tatlı 
bir şive iJe tekrar etti: 

- Söylediğimi işitmiyor musun 
Dikmen~ Yanıma yak1aş. 

Küçük onun ne söylediğini pek 
güzel anlıyordu. Hayretle büyüyen 
gözlerle Lem 'iye bakıyordu. Fakat 

1 - Lord Valrnond, kasasını kilitlerken 
b~~Jr<!ı: 

• - • Şimdi hc?'§Cy mUkcmmel.. Artık bu mU 
c ~tıcrlcrt ~eytan bile a,ıramaz! 

StafCord ba.,ını satlıyarak: 

• E,vet ııeytan blle, diye ce\•ap verdi. F'a
lc:ı.t yn.nız tanıdığım bir adam var ki .. 

Lord Valmoncl bu bckleıudiğl cevap kar
, ıııtnda lıaklkl bir h"yccan duyarak aordu: 

- i3lr adam mtf 

- Kızmayınız Lord \'o.lmon:l! Kendlal.nl 
takdir etU,.lm bir ai:IPmdrr. 

- nu !ıarlkul~de adam kim f Adı ne? Ne 

rededJrf 

Lem'i ona çok yakla§mca iki adım 
geri çekildi. Tuhaf, fakat ahenkli 
bir sesle, Anadol tivesiyle şu haklı 
itirazı yaptı: 

- Ben seni tanımıyorum. 
Lem'i daha tatlılaştırdığı sesiyle: 
- Hakkın var küçük Dikmen, 

dedi. Beni tanımadığın çok doğru· 
dur ... Ben senin babanım. 

Küçük susuyordu. 
- Anlıyor musun Dikmen, ben 

senin babanım} Hacer anne sana 
babanı göreceğini söylemedi mi? 

Çocuk hiç bir şey söylemeksizin 
başını salladı. 

Lem'i ısrar etti: 
- Beni gördüğüne sevinmedin 

mi Dikmen} 

Gene ısrarlı bir sükut. 
Erkek bu garip konuşmada nasıl 

devam edeceğini hakikaten şaşırmış. 
tr. Küçüğün korktuğunu görüyor· 
du: Dudaklan titriyor, gözleri endi· 
şe ile gittikçe daha fazla büyüyordu. 
Her §eyi onun heyecanda olauğunu 
gösteriyordu. 

Lem'i birdenbire düıündü ki: 
Oğlunu kucaklamak laznndı. Ok§a· 
mak, sevilmek umumiyetle çocuk
ları tatmin edebilecek bir şeydi. Fa· 
kat küçüğü fazla ürkütmemek için 
bu ilk buseyi ondan istemek lazım
dı. Daha tatlı, daha yumutak bir 
sesle: 

- Küçük Dikmenciğim beni Öp· 
mek istemez misin} diyerek kolarınr 
çocuğa uzattı ve eğildi. 

- Benim mini mini oğlum gel 
gel de babanı öp r 

-Hayırt 
Cevap vermek için bu defa ba. 

hasmı bekletmemi§ti. Ve cevap çok 
kati idi. 

Baba gülmeğe baı1adı. 
- Nasıl Dikmen} Beni öpmek 

istemiyor musun} 
- Hayır 1 
- Niçin'? 
- Ben kimseyi öpmem. 
- A ... işte bu tuhafı Peki Dik· 

men acaba niçin kimseyi öpmüyor· 
sun} 

- Lem'i beyefendi bunu iste· 
mczl 

Cenç baba yerinden sıçrıyarak: 
- Hal ... Ne dedin bakayım} 

Sen Lem'i beyefendiyi tanıyor mu· 
sun} 

Çocuk tekrar susmağa başladı. 
Şu üç yaşındaki mini mini bebeğin 
k.üçücük kafasından acaba neler ge· 
çıyordu? Bunu kim bilirdi~ 

Dikmen o kadar tuhaf bir telaf. 
fuzla aöylediği şu Lem'i beyefendi 
ile baba arasındaki irtibalı bilip bil· 
mediğini genç baba kendi kendine 
soruyordu. Çocuk acaba Hacer an. 

• Berberler me.ktebinde fmUhanlar yapı!• 
mııtır. 

• Evvelki sabah Mardinde bir lehimci dUk 
kA.nında yangın çıkmıı ve ~ teneke benzin 
birden lnfillk etmııtlr. Otel, pra.J ve Qı; 
kamyon yanmııtır. 

• Polonya Ue aramızdaki ticaret anlqmıı. 
81 17 temmuza kadar uzat.ıımııtır. 
~ Kadıköy suyu satm almma mukaveleai 

bugQn Ankarada lmzal8Ilacakbr. 
'V- Sakarya üzerinde kurulay ve kocaell • 

Bolu vfl!yeUerlnl birbirine bağlayan 108,65 
metrt'lllt bUyük köprü yakmda Nafia Veklll· 
mlz tarafından açılacaktır. 

• Merhum edip ''e ııaır Celtıl Sahlrln~lll,• 
mllnUn yıldö"Um!I olan önümüzdeki cumar
tesi gtlnU merhumun arkad~ları ve takdlr
ktırlo.rı Balmkfiyilndekl l<abrtnl zlyııret edt
ceklcrdlr. 

O gün 14.M trenlle BakırklSye gfdllecek· 
Ur. 
~ Kızııtoprak birıa ve arazi kısmı tahak· 

kuk memurlu#tJnda I~ Mhlpplcrlne fena mu
amele yapılmakta olduğu Belediye riyase
tine şlk!yet e<illml§tir. Bu §iktıyet Uzerine 
t&hklknt yapıtaralt §1Myetln doğru olduğu 
görUlrnUştUr. BUtUn §Ubelere yapılan bir 
tebliğde I§ ı;ahip~erlne iyi muamele yapılma· 
ıı bfldlrllmel<tcdlr. 

lf. tstanbulun bir rıcnı-Uk ııebze ve meyve 
lsUhlAkl yclttlnunun 8.304,082 Ur&lık oldu1!1J 
tesb!t edflmf§tlr. 

lf. Tlr.ıırct odasının liman tasfiye heyetin• 
den geri ıstcillğl ıo.ooo liranın mahkeme 
masra!ı ve VekA.Jet harcı 11Ave olunmaksızın 
almmaaı fc;tn sulh oıunmu§lur. 

• Vapurculuk §lrkeU heyeti umumlyea! 
ay başınd& toplanacaıı:tır. 

lf. Bir kısım ekalliyet ve ecnebi mektep
lerdeki lmUhan t&nıannm bqka başka olu· 
§Undan Maarlfe §lktıyeUer yapılmt§br. Tah• 
klkat )'1Lpılmaktadır. 

lf. Belediye mllstakbel konservatuvar bina. 
81 pro~slnde gördUğQ lUzum üzerine bazı 
değ!Jlkllkler yapmıottr. 

:;. :Bakırköyünde artezıyen kuyuları tecrU
bo51 muvattaklyeUI neUceJer vermektedir .. 

,,.. Bııcada. IS çocuk aahJbl UakUblU Demir 
Ali bir kuyu kavgan yUzUnden Glrldll 60 ya. 
sınd& Hamtdl Uzer:lne cdl kuuım....mıun•k 
euretllc öldQrmUıtür. 

JI. İ§çllerl.n Bigortuına. alt hUkUmler etra• 
fmdakl tetkikler bltmlııtır. Tesbt edilen esae 
tar bir kanun JA.yfhuı halinde hazırlanmak· 
ta4ır. 

• ı.eıyıı Ttp Talebe Yurdu tallmatnamealıı· 
de değl&rtkllk yapıtmı:ıı ve Türk ırkına men. 
sup ecnebi tabUyettl kimselerin :rurda para• 
lı \•eya para.sız olarak almab1Jeceğlnc dair 
bir madde konulmuştur . 

lf. Devlet demlryolları idaresi otmdlye ka. 
dar yalnız sebze, çiçek, fidan ve fldelertne 
tatbik edilen tenzil!tıı navlun tarl!eslnl bil· 
umum fidan ve fidelere tatbike karar ver. 
mlıtır. Bu tarife 1 temmuzdan itibaren mu• 
teber oıacaktll'. 
~ Bu aene bir yal' meyve daha lhr&Ç mad 

delerlmlz arasına karı:,ımıştır. Bu madde bu 
ıcne pek bol ve ucuz olan duttur. Muhtelit 
Balkan memlckeUerl!la ıon gUnJerde dut 
gönderilmek tedlr. 

.ı,:. KarabUk demir ve çelik fabrikalarının 
kurulacağı nha.da inşaatı yapacak ınUhendls 
ve mele lçln bUtUn binalar ve merkez inşaat 

nenin söylediği bu baba ile ötekini 
ayırt edebiliyor muydu> 

(Devamı wr) 

Kibar hırsız - Siyah 

2 - Kim olduğunu kimse bilmiyor. Lord 
Valmond ... Glindllzlcri oUphe yok ki bir salon 

adanµ. Fakat l;"CCelerl mUthlı bir h:rsız. MU 

cadelelerinde cinayetten çok sergüşezt ara• 
yan biri. ZekAaı ve soğtılt ka.nlılığt kendWne 

karşı bnzırlsnan btltUn pla..nia.n suya dll~U-

3 -.Bu konuoma Lord Valmondun Ouceıı'ıı 
Park'takl evinde geçti. lki adam, birinci kat 
takt kabul ll&lonunun koıtuktarmda otur-

muoıardır. Gerilerine dll§en mua üzerinde, 
Lord Valmondun dUn evlenen bUyQk kızı 

Dlyana hediye edilml~ kıymeUl bir hediye 

rUr. Bir gece bir tesadUf eseri olarak onun duruyordu. Zengin mücevherleri ve onlarm 

siyah slloeUnl f6ylcce gördüm. O b;ıştan a· bOyUk kıymetleri yUzUnden. Lord Valmond 

ıa~ s!:•eJ:ı riT.nir ve alyah bir maske Uışır, 

,Uphe.tıiz kl bunu karanlıklara daha l)i bUrU 
nebllmek ıc:ın yapar. Onu tanıyanlar hep bu 

luyateWe tanır!Ar ve bundan dolayıdır ki a
dına da "Kara göı,e., derler. 

SkoUanYarddlLll Staflord'a bal wrarak mU 

cevherlerini muhafaza edecek memur iste
mişti. Biraz ev ... el !tasaya kllltlcdlğl inci ger 

danlık bunların ara.amel& harlkalaruı harlka
ıııydı. 

dairesi binası hazırlanml§t.ır. Buralara -ılt 

mobllye bu o.k§am yola çıkarılacaktır. 

DIŞARIDA: 
.Y. Avusturya kabinesinde yakınıia bazı 

değl§lkllkler olacaktır. 

l/o YUzde üç ta.lzll \•e ikramiyeli Mısır 

kredi fonıılye tahvlllerfnln KahJrcde dUnkC 
çekllfşlnde: 

1003 senesi tahvillerinden 633.391 numars 
150.000, 1911 senesi tahvillerinden 290 . .f37 
numara '50 000 franl< ikramiye kazanmışla,... 
dır. 

l/o Amerika Bahriye Nezartlnden tebliğ 

olunduğuna göre on bln tonluk .Aııgusta kru
vaz6rll resmen Vladvmtuku zlynrd edece1'· 

fFrransacıa 

Kabine 
tehlikeyi atlattı 

Komünfstfer son 
dakikada hil"tlmete 

rey \?erdiler 
Paris, 16 (A.A.) - Parlimento 247 

reye karşı 346 reyle hükumete hususi 
mali salahiyet veren kanun layihasını 

kabul etmiştir.Layiha, Rcynaud ve Flan 

dinin tenkitlerine cevaben Blum tara • 
f ından söylenen ve komünistleri halk 
cephesi siyaseti takip etıneğe davet e. 

den müheyy"ç bir nutuktan sonra kabul 
edilmiştir . 

Layiha reye konmadan biraz evvel 
komünistler tarzı hareketlerini <leğistir. 
mitler ve hükumet tarafından teklif e
dilen projeyi kabul etmiılerdir . 

Vıkıl 

a'o 
froı-llti-O 

PERŞEMBE 

HAZİRAN - 1937 
Hicri: 1356 - RebiUl4hlr 8 

lkındı AAnır. "ı\t•ı lr:.:»Jı 

co, .f,2:i 12,H 16,US 111,44 2U6 2,07 
t .... " .. 
oı:çr;s SENE BUC.U-s sr: m.nn T 

Suriye ve Lübnıuıa ı.,Uldll verıtmeel takar 
rllr etti. 

p OLÇD CZERiNE • 
u Fenni Fıtık huğları fi n Tıbbi ve Tuvalete H 
i: ait her tUrlU korsalar. yeni Avrupadan ıı 
·n· ,eıen işçilerimizden eon sistem modeller 
• yapılmaktadır. FlyaUarımız tok chveıı- İ. H dir toptan ve perakende satı§ I! 
.: VOKAP ·: 
~ ı· H Beyoğlu Tokıı.tııyan oteli kal"§ıaında, şa .. k ! 
li Merkez ecza (Droguerfo Centrale) Uıt ii . .. 
• katmda. :: n u 
ıı Kataloğumuzu ve öıcu almak tari!elerımı- ı: 
Ü zi isteyiniz. Telefon : 411Cı8 ii 
1::::c:=:x=:!::'-e.:::::s:::::::::::::::::::ı:::::::::: 

4 
4 - Sta!ford aanattnln adamıydı. İlk ı~ı 

evi ba~tan ll§ağı dola.prak tetkik et.ınek ol· 
nıuıtu. Evin pencereleri araııında hırzııızla 
'rın lglne yarayabllecek ancak ile; tane vardı. 
Bunlıınn herblrlnl birer polis ha!lye8lnln ne 

zarctınc bıraktı. Pencereleri en l<llc;Uk bir 
teınula hole koydurduğu lıcr..aman tıngıra,_, 
hareltete getlrecek bir vekilde elektrik tertı 
batıle de techlz ettirml§tl. 

Stafford ve U~ arkııd•:ı cec,.Y1. sll&hlı ola· ı 
rak evde geçireceklerdi. ı.ord Valınond işle 
rl yllzUnden kızlarilc birlikte gene o geceyi 
blnanm mUlhaltatından olan faltat oldukça 
uzakta bullunan otelde geı;lrecekU. 

tir. ](l23 denbcrl ilk defadır kJ bir Anıerlll-' 
harp g-cmlsl Vladlvostoka gltmlf bulu~ 

lf. Yllz kl~lllik bir aaı çetesi Çlnde An O' 
vita.yctınde be~ kamyonu aoymuf ve llll>'1 

feri tehdide başlamıştır. Bunlara kari' pıl)ı 
him bir tcnkll kuvveti gönderllmiftlt· 
~ Frans17. hUkQmeU, vldesl 30 }ıaıtraııd' 

gelccelt olan harp borçlarmı lideyer.f'k .tJf' 
yeUe olmadığmı Amerika hllketmetıne tııt' 
dlrml7Ur. 

Bugünkü 
adyo 

1STANBUL : 
lS.30 pldk:a dans ne!ll'lyatı 19,30 spro ıııll' 

sahabeleri: Eşref Şefik tara!ınd8Il 20,00 fi' 
dl ve arkadıı§ları tarafmdlL!l TUrk muııfJc141 
ve halk ııarkıları 20,30 Ömer Rıza tarallll' 
tlıın arıı.bca söylev 20,45 Safiye ve arıtadJ" 
lıırı tarafından Türk muııJklal ve halk f"' 
kılarr (Sııııt ayarı) 21,1'5 ORI{ESTRA aJI" 
ve botsa haberleri ve ertesi günün pro~ 
22,80 p11kla sololar, opera ve operet f,aıo' 
tan 23,00 SON. 
BERI.LlN: 

18.05 KÜÇÜK KONSER 19,03 ECLd' 
CELt KONSER 20,05 günün aımJerl ıo/J 
ECLENCELl ODA MUSlKlst 21,015 ııatı'f' 
lcr ~1.15 ECLENCEL1 MUSlK.1 VE oA?d 
HAVALARI 23,05 hava, haberler ve .aJI' 
23.85 <'ğlencell konser. 
PEŞTE: 

18,05 kon:erans lS,35 piyano koruıerl ıı,r/J 
amele yayını 19,35 konteraııı 21.05 kont" 
22,45 haberler 23,05 cuband takımı 23.~ 
konser 1,10 11on haberler. 
BOKREŞ: 

19,0S hava, konuıma ve Mire 19,15 orle_. 
tra konseri 20, 115 J;onterana 20.M ıu '.kol' 
sor! Zl konferans 21,115 akşam koııaert 22P 
hava, haberler, spor ve ııaire 22,50 ıece koCI' 
seri 2~.:50 transızca ve almanca haberler ,. 
ıon haberler. 
BELCiRAD: 

19,0~ gramofon 19,20 konser 20.~ uı""1 
yayın 20.~ piyano konseri 21,25 halk pi' 
kılan 22,05 karı§lk yaj'lll 28,20 muılkl • 
LONDRA: 

ll>,05 konuşma 10,:?0 piyes 20,06 hava, bt' 
berter \"e ~lre 20,85 org konseri 21,05 bil" 
yUk scrcndlar konseri 22,20 konufina 22 • .0 
gramofon, hava, haberler, spor ve saire 23,30 
dans ınuslklsl 24,35 hu.berter, gramofon "' 
ealrc. 

-;s:io dans muıılkl&I 18.M kanşık yaf/P 
21,45 l<anı,uk musiki 22,05 komedi 23,20 si' 
yano ve keman ltonserl, sonra dana musllllııi 
haberler ve aalre. 

Nöhetçl Eczaneler 
Bu akpm şehrin muhtelit eemtıertnde n8' 

betçi olan eczahaneler l1Jll]ardJJ': 

tatnnbul clbetındekJler: 
Emlnönllnde (B~lr Kemal), Beyazıdd' 

(Ceınil), KllçUkpazarda (Yorgt), Ey1lpl' 
(Hikmet AUamaı:), Şehremininde (Naata' 
Sadık>. KaragilmrUkte (Kemal),, Samatyad' 
(Teotııos), Şehzadebaııında (tmı&ll Hakkı)• 
Aksarllydıı. (Sarım). Fenerde (Emllyadll• 
Alemdarda (Ali Rıza). Bakırköyde (Met" 

kez) . 
Bcyo~tıı clheUndekller: 
letlklı11 caddealnde c~uk), Boıtan~· 

§ında (ltlmat), Galatada Mahmudiye cadde
sinde Clsmct), Takstmde tatlkl!l caddealn~ 
(Necdet). Kasımpa§ada (Vaaıf), Haaköyd' 
(Barbut), Beflktaşta (Ali Rıza), 8artyerde 
(Osman). 
UıkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Ueklldarda (Ahmcdiyel, Kadıköy1lnde Yel" 

değirmeninde (Üc;ler). Bfiyilkad&da <Halk}• 
Heyoo!ldc CTanaııl • 

5 - Asma saat 11 1 çalc:bfı mrada, 
Va!m('lnd ıı.yağa kalktı: 

- Şimdi gidiyorum, dedi Size ltlmadısıJ 

var ~tafford. İnciyi iyi muhafaza edinls.. 
Strurord ı;illerck: 
- Emin olablllrsJnlz Lord Valmont dedi· 

Ne ş"ytnn ve ne de siyah centilmen kolye>" 
a111rarnıyaCa.klardır. İyice tedbir aldım. 

Lord Va)mond da tıpkı Sta!fordun ıtad• 
tarzlle: 

- Umarım.. c!edl. Geconiz hayırlı ollfllO" 
St:ırcord, Valmondu kapıya kadıı.,. ,at~ 

dil ııonra k:ıpıyı !UrgUUyerek Oc; kat yukır' 
rıya çıl,mal: llzerc döndtt. 

(Devamı karfıki .to.y/a.da) 
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Dost ediğin 
böyle olur 

ıı··l3ay Mazhar, sıhhat içinde, iri yarr, \ 
Urneşe bir adamdı. Eller~ııı uzata. 

taıt: 

d --:- Vay! • dedi. Vay: Arif~iğim, kar
ı ~ıın ! Eski dostum .. Nasılsın baka. 
lın? Seni gördüğüme çok memnun ol-
Utn. Nasılsın bakalım? .• 

b Arifin işleri pek iyi değildi. Bu, bir 
akı§ta anlacılıvordu. Adamcab<Yrz, ha. I!' .. • 
ın bir sesle: 
- Şöyle böyle: • dedi. 
- Yok canım. :Nen var? Sahi pek 

betin benzin yerinde değil .. 
t - Evet. İşler bozuk. Heıs'.l.bımı yap
ını. Tam bir aylık geçinecek param 
kaırnış .. Sonra ne olacak bil:nem .. 
Boğuk bir sesle ilave etti: 
- Darülaceze mi? .. Ham~lhk mı? .. 

l'ahut denize mi atmalı kenaımi ? .. 
Bay Mazhar, samimi bir te1aşla: 

1 
- Sus canım fen de .. Delı misin? .. 

11sanın hayatta benim gibi bir arkl\. 
~ll§t olduktan sonra böyle ~açma şey. 
er konuşur mu?. 

Arifin koluna girdi ve ı:.'lriildiyerek: 
- Gel şurada birkaç kadeh atalnn. 
Yavrusuna bakan bir anne şcfkatile 

onu bara oturttu. 
- Ne i~ersin? Rnkı mı. bir,1 m:, aa

l'ap rnı, viski mi? 
Arif tereddüt edivordu. Mazhar, iki ,,. . 

ıski ısmarladı. 
Sonrn, arkadaşına dönerek, gözleri. 

ili göıüne dikti: 
- Yavrum, böyle nevmid olmak sa. 

lla yakışmaz.. Gayretli ol.. Ortalıkta 
buhran bitti .. Kendini toplayabilirsin. 

l!!lile Arifin elini okşayarok: 
- Bak göreceksin. Bir haftaya kal

~at seni bu felaketten kt:rtarırım. 
~nim bir<:ok ahbaplarım ·mr. Hepsi 
de dişli kimseler .. 

Arif, ona hürmetle bakar5k: 
- Ya? ... dedi. 

<: ~t:~AhUl U:'l <: lJ~H:l.U!, 

- Sana ne kadar minnettar kal& 
~ ... gnn .. 

Mazhar lRfmı ke-sti: 
- Yok. yok, canım .. Teşekkür edip 

~lUına.. Dostluk dostluktur .. Ben, dost 
arımı severim .. Bir sevdiğim ahbabı
tı:un sıkıntısını gördUm mU. mutlak 
0rıa yardım etmeliyim .. Elimde değil.. 

Arifin gözleri dolm'\iştu. Hesap is. 
~ınek için garsonu çağırdılar. Arif 

crncn portföyüne saldırdı: 
- Yok. yok ... MUsade -et.. Bunun 

l>arasmj ben v.:reyim.. Bilsen, bana 
tör Al'~:"'n · <..Jc;tlul: beni nı.? kadar ih. 
~tı etı 

traz!ıar cazı geldi. 
- :Mademki bu kadar istiyorsun, 

~k!la .. Fakat bir şartla! !~in yok, de
gıı mi? Birlikte yemek yiye hm. Bir 
Yeni lokanta açılmış.1stanbı::un en şık 
\'e ~ en nefis yemek yapan lokantası .. 

nt oraya götüreyim de gL:r. 
,,. ,,. 1(. 

d' llakikaten bu lokanta lüks lçir;dey. 
ı., Yumuşak halılara ba~arıı.k süslü 
~miz bir masanın önUne oturdu. 

"-----........ ...::.:.....:...:.-;.,;...._ ......... ----~ 

ı: -Dfn'.'lnın ilk kntını şöyle sUratll bir tı>f 
ten geçirdikten sonra ıslık calarnk mcrtı·

"enıer t doğnıl<lu. Merdivenin dahn yarısını 
ttknı 

ıtrnıştı ki kulakları sağır eden bir gU· 

l'1lltUytJ bir infllOk takip ctU. Bu lntlll\k birin 
et k \", attaki bUyUk salonc.Jan gelmiş gibiydi. 

r:1n(!" m:Jılanıp kaldı. 

likGUrtııtu1~ sonra ortalığa derin blr scssf1 
l:üktU \'c gene hu ııesıılzll~i acı acı çalma 

~- bıı' ,,.ayan elclttr:lk çıngırağı bozdu 

l' ~t1ır:rur6 kc:ulli!sfoi wvındı \c\.•t'' ı .,.:ıı.m"" 
e ha":ır bir vazi •ette salona ntılt',. .., 

Oda hoştu. Her şeyin veril ) erlmic 
~u -
,, şu hiçbir ~eye "' stirUlmcdl~lne lşarctU. 
qıın 

ız salonu mavi bir duman bulutlle yan· 

lar .Mazhar, ··metrdotel,. · ı,ıığırdı ve 
uzun tetkiklerden sonra en it b bir mÖ
nü hazırladı 

Yemekler nefis, içkiler ı~,:. Zarr..an. 
lardanberi, Ari! böyle nadide şeylerle 
midesini doldurmamıştı. Aceta vücu. 
dunda büyük bir rahat hiım:-tti. Bütün 
sinirleri gevşedi. Yemek üstilne kah· 
veyi iççerken birde sigara yaktı. Uzun 
zamanlardanberi böyle b:r fE'rah ve 
neşe duymamıştı. 

Maz.har hesabı istedi Ye ~am o sıra. 
da telB.şla kalkarak: 

- Aman Allahım .. Aklııı·ı şaşırmı 
şım .. Telefonla konuşmak mecburiye. 
tindeyim .. Şimdi geliyorum ... 

O sırada garson iki kat oımuş hcsa._ 
br bir tabağın içinde getirdi. Artık lo 
kanta boşalmıştı. Arif, :ı .. kauaşır.• 
bckliyerek sigarasını bitirivcrau. Böy. 
lece hayli zaman geçtii "Metrdotel,. 
tabaksız masaların örtüsünU okşaya. 
rak, kalkmak bilmiyen bu müştcriy• 
süzüyordu. 

Arif bir müddet daha sııbretti. Ni· 
hayet, dayanamayarak garsonu ça 
ğırdr. Bütün hesabı ödP.dl. Bu, epeyce 
bir yckUıı tutmuştu. Kendisine bir ay 
yetişecek bütün servetinden beş lira~ı 1 
kaldı . 

O sırada Mazhar gülere1< ıçeri giri. 
yordu. 

- :Nasıl? .. Hesabı mı verdin? .. Hay 
sersem hay .. Beni bekleyern<'Z miydin? 

Caddeye çıktıkları 1..aman, Arif yine 
acı acı düşünmeğe ba§lamıı~! ı. Şimdi 
ürtık biray değil, ancak bir kuç gün ya- , 
şayacak pnrR!!ı kalmıştı. Bir sinem::ı.. 1 

nın önünden geçiyodardı. Mazhar tek. 
lif ettı: 

- Girelim. 
Bizimki kendi halini düsünerek, dal-

gın: 

- İstersen ... d~dl. 
tiır<Uıer. ,Maihar gışeci kııa bir be 

liralık uzattı. Kadın parayı iade ede. 
rek: 

- Beyim .. Bu para noksan .. Yırtık .. 
Geçmez .• 

Mazhar öfkeli öfkeli paray1 evirdi, 
çevirdi: 

- Utanmıyorlar be .. Bu paraya da 
fena diyorlar .. Nesi var? .. Nesi nok· 
san? 

Arkadaşına dönerek: 
- Bana iki lira borç ver bari.. 
Arif, filmi seyrederken, ı!:ılgın dal. 

gın düşünüyordu. 

Arkadaşının tanıdıkların1an yar. 
dım gelincey<" kadar nasıl yaşayacak
tı? Nişan yüzüğünü satmalttan başka 
çaresi kalmamıştı. Yanındaki koltuk. 
ta Mazhar filmin acıklı yerlerinde hı~. 
kıra hıçkıra ağlıyordu. Rai\ik kalbi, 
dramın faciasına. dayanamıyordu. 

Çıktıkları 1..aman göz Y~lr.rını sile
rek: 

- Bu hırsız herifin do~u:"'duğu fe. 
(Dewımı 11 incide) 

mış barut kokusu doldurmuştu. Dört ııdam , 
bir şey ııo}lemeden ?a,kın bir ha!de birlblr

lerlne baktılar. Bu sırada kapı keskin takır 
trlıtrlıı vuruldu. ~onr11. kapının kulakları tır 

malayan zili ı;almdı. Statford nı;tlan kapıya 
doğ1'Uldu. 

8 - tn!ilOkın ~Urülttlsli üzerine l;!crl d~ 

HABER - Akşam postnst 

ırcınıtcını aımcaı 

~cons 

_ ~e dediniz? .. Herif kaı;mıg mır 
_ Hangi herif Buraya ne kimse «lrdl, ne 

de çıktı. Lord Valmond! 
Pent'creye yp.kla,arnk tokmağı tuttu. Bu 

temas üzerine blrd<'nblrc holdeki 
c;:nıma\'a baııtııdı. 

9 - Lord Valmondla Stafford 

çıngırttk 

salonu 

nen r.ord \·nımondla kıı~ı karııı)'ll ıcclmlştl. gözden geçirdiler. 
Lord \'almond çok heyecanlı JörUnüyordu: - Bu bsrut koku u nereden geliyor Staf. 

- !\e oldu, Sta fford dedi. ford '! 
Ve mcrdh·enlrrt dörder dorder urmandı Po•ls hafiyesi birdenbire yen eğildi: 
Sta!Cord CC\'ap \'erdi: - 1ı;te b:ıkınız' diye bagırclı. Şu ha'ının 

- ~c olrlıı bilmiyorum. Sa'onılA nt bir ŞCl' l15ttlnjcl~I kliçUk parı;;nlara .. Bir bomba olılıı 

5 

Vazan : Niyaz; Anmet 

1181 sene evvel bugün 
,,_, ıaawo ,_., ~ 

Halife Osmanı 
öldürdüler 

119 sene evvel bugün 
w __ .... _.._...,,,_., ,_.,, ---

Favusf bestekarı Guno doğdll 
Ömerden sonra hilaf ete geçen 

Osman hükumetini idare edemez ol
muştu Birçok valileri değiştirerek 
kendi akrabalarını tayin etmesi halk 
arasındaki dedikoduyu büsbütün 
arttırıyordu. Valiler, durmadan a
haliye zulmediyor, kendi keselerini 
dolduruyorlardı. 

Tahammül edilmez hal alan taz
yik halkı usandırmıştı. Halifeye dert 
!erini anlatmak maksadiyle bir heyet 
seçilerek gönderdiler. Birçok vila
vetlerdcn gelen heyetler Medine'de 
f\lervan ile karşılaştılar. Mervan işin 
tehlikeli olduğunu gö~iince lıer işi 
kendisi yola koyacağını vaadederek 
hepsini Medineden gen gönder
meğe muvaffak oldu. 

Fakat bu esnada valilere gönder. 
diği emirlerde heyetlerin yolda der· 
hal öldürülmelerini bildiriyordu. 

Bu gizli emirlerden birkaçı aha· 
linin eline geçti. Altı halifenin müh· 
rii ile mühürlenmişti. Artık bunları 
gördükten sonra durmak olmazdı. 
Rinlerce ahali ayaklanarak doğru ha 
life o~manm evine !aldırdılar. Üs· 
manın akrabaları, Kendisini müda· 
faadan aciz halifenin yanında kal
makta zarardan başka hiç bir fayda 
olmadığını görünce birer yolunu bu
lup Suriyeye kaçtılar. Osman oğul· 
ları ile bazı adamları tarafından mu
h"'fa7E1. "diliyordu. Fakat fazla bek
lemeğe tahammülleri kalmryan köy
liilerden ikisi duvarı atlıyarak eve 
girdiler ve 7 56 yılı 1 7 haziran günü 
1 180 sene evvel bugün halife Os· 
manı 82 ya~mda öldürdüler. 

Şaıl Guno 
1818 yılı 17 haziran günü 119 

sene evvel bugiin meşhur musikişi
niz Şarl Guno doğdu. 

F ransanm en ileri gelen res,am· 
!arından olan babası öldüğü vakit 
Guno he§ yaşında idi ve o yaşta mu 
sikiye merak etmişti. 

Annetıi: 
- Eveladım .. dedi, böyle boş 

~eylere heves etme .. Seni geçindire· 
cek, para kazandıracak işlere bak .. 
Mektebe giderek fen öğren ... 

Fak at şarl Guno aklına koymuş· 
tu. Mektebe gidiyordu . Çalı . 
§ıyordu. Fakat nota ile uğraşmak, 
muzika çalmak için de vakit bulu
yordu. 

On dokuz yaşında iken Romada 
yapılan bir müsabakaya girmişti. 

Lord Valmonrl odadaki eş~·aıan 
gcc;lrdl eksik bir ~ey yoktu. 

Birdenbire bağırdı: 
- Ah ... Ya inciler •• 

Bestekar Şarl Guno 

Yüzlerce üstatlar arasında Guno 
ikinciliği kazandı. 

Bu muvaffakıyet onun zeka ve 
kabiliyetini göstermekteydi. Çalı§· 

mıya devam etti ve 21 yaşında gene 

Romada iştirak ettiği bir müsabaka· 

da birinciliği kazandı. 
Şarl Guno'nun en meşhur eser

leri: 

Favust, Romeo, ve Julyet, Safo, 
Saba melikesi, Filemnn, Zoraki ta· 
bip, Ülis, kanlı rahibe ... 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE: EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutusu ı l•tanbul 214 

Teıorar ac:ıresı: ısıanouı HABER 
Yazı lşıerı teıoronu ~:\lii! 
idare ve 113n .. • : -zu:u 

ABONE SAR TLARI 
&ene ilk 
e ayhk 
3 av•ık 
, •v••k 

111•4•11t Ec1trbı 
1400 Kr Z700 Kr, 
730 .. •450 
•oo .. aoo .. 
l50 .. 300 .. 

Sahıbı vt NeJrıııal Mutiürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıl• ""' (V AKIT) matbaaıı 

- Aeınlmamı~. - diye mırıldanc'ı Sonr'I 
lllve etti: 

- Bununla beraber endl§edej.1m. Stafforcı 
Bu Mdlae bana ileride ciddi \'azlyetıerle knr 

l\:as:ıya doğru ko~tu ve birdenbire durdu. ~ 
1 O - Lord elini alnına götllrerek nıırıldıın §ıll'l§acağ'lmıza l~arct gıbl görünUyor 1nclvi 

dı: 1 burad:ı bırakmak istemiyorum. Yanrına a'a. 

Bıı hMlsc l\klrmı karı,:trrdı. Şifreyi u• ca"'ım bu daha lhllyat'ı hlr hareket olacak. 
nuttum. Stıı!.ord Lordu fikrinden caydırmak lııtedl 

Pol!'.1 hafiyesi gUlcrck lordun kulağına fakat o ısrar etti: 
fıs:arıı· - Jerar etmeyiniz Stafford! Kararımı \Cr 

- Dlana! mlş bulunuyorum. Müsterih olabilmeniz ldn 

Lord Valmond ııllratıe kasayı n~tı: geni' bana bir ç"yrek snat sonra telefon eder \'C 

tılr nc!es aldı lnrl hll.lrt orn•fa ,. •nı,·or Ilı: !>enim ııclll.lt"etle d!Snllp dönm<' ıı~ml ıncln'n 

ğundıı. şüphe yok. Fı:ı.kat kafi dcrecccle cloldi.o 1 .Mcmnuni.•·et dolu bır bak ı · ı 'd d ı, a ıncıy a. J ızerın .. 1'ulunp bulunmadığını osrcnmı~ 

rulm:ı.mış olacak. Tahribat yapamamış. \'C gozdcn geçirerek: l olursunw:. 
gördill< ne df' bir şey bulduk. nıı dumandan 

,.c b:ırut koltuııundan ba~lta bir §CY ~ok. 



Ders·m'in başbelası 
Seyyit Riza kimdir ? 

Yazan : Kütahya saglavı: Naşit Hakkı 
(gpµu~ ı ı/tJ.ı.n+ *vg) 

Seyit Rıza, Karahallı, Ferhat, Abbas, 
Kırgan ve Laçın uşağı aşiretlerine Al. 
lalı tarafından mı peygamber tarafından 
mı musallat edilmiş olduğu bilinmiyen 
bir ihtirastır. Bunun girdiği bir evin hal. 
kı, artık cehennemlik değilidir. 

Bir ev onu celbe muvaffak olduktan 
sonra yann ahrette, Cenneti alada bir 
köşk temin etmi~ demektir. Seyit naz. 
hdır, her ~. her çadrra gitmez. O. 
nun gönlünü yapmak her btirlü fedakar
hğm ihtiyariyle kabildir. 

Seyit, bütün kullarının etvar ve ha
rekttmdan müteessirdir, muğberdir. O. 
nun nzasmr, Allalun ve Alinin demek 
olan nzasoır, tahsil etmiyenlere ne ya. 
zıkl. 

lşt.e bu Seyit Rıza.'nm dedeleri hiç 
bir hükumet saygısr bilmeden Sultan 
Hamit devrine kadar geldiler. 

Sultan Hamit devri kolaydı, Hozat. 
tan kımıldanmıyan "gazabı §&hane,, 
ye uğra.nuş, nefyedilmiş iki Sultan H~ 
mit Paşasma arada bir hediye yolla. 
makla., ilci ü~ senede bir Erzincan'l 
aördüncü ordunun meşhur müşiri Ze
ki paşa.ya gitmekle Osmanlı hartası 

içinde oturmanın mecburiyetini ifa. 
ederlerdi. 

Giderken kendi a§iretlerini de, kom 
§11 aşiretleri de soyup soğana çevire. 
rek kumandanın önüne yığdıkları he. 
a.iyelerle itaatlerini teY,it edip döner
lerdi. 

Her Erzin.can seyahati, muhitte ta.. 
gallUbü, tecebbürü arttırma için yeni 
Pir kudret kaynağc olur, yeni bir ham 
le jmld.nı verirdi 

~ ı.y. • 

1324 senesi ilkbaharında artıli Der. 
sim, bir istibdad sultanı için bile haz.. 
medilemiyecek kadar azmıştL Dersim, 
hiçbir şey dinlemiyordu. Bugün en a
kıllı ve u.Sıu görünen Dersim başlan, 
en önde Diyap ağa olduğu halde ayak 
!anmışlar, Ovacık havalisinde bulu. 
nan krtaatr muhasara. etmişlerdi. Asi 
Dersimlilere Seyit Rıza kumanda edi. 
yordu. Garniron kumandanı neden 
sonra bir neferi muhasara hattından 
kaçırarak Kemaha. gönderebildi ve o
radan dördüncü ordu müşürünü ha. 
berdar etti. Dördüncü ordu müşürU, 
nihayet Abdülhamitten Dersimi tedıp 
iradesini alabildi. Hemen dört ta.raf. 
tan 17 .18 tabur asker toplandı. Ta
burlar önce muhasarayı bJdırarak O. 
vacık garnizonunu kurtardılar. Ho. 
zatlı asiler, k§.milen Munzur suyu ta-

. rafına atıldı, bir kısmı dağa ilti~. et. 
ti.. 

Tam o sırada, meşrutiyet ilan edil. 
ai . .Ağalar Şaşll'dılar, memurlar şaşa
ladılar, eşkfya. mukavemetten vazgeç 
ti, j;akip durdu, yeri yurdu dağılan a. 
ğala.rm bu yumuşaklığım gören ku. 
mandan: 

- Bizim vazifemiz tamam. '.Artrk 

bundan sonrası idarei mülkiyenindir, 
diyerek işin içinden temizce çıkmak 
yolunu tuttu. 

Mutasarrıf, ağalardan para sızdır. 
mak için kemküm ettiyse de kimse 
dinlemedi ve nihayet askeri hareka
tın tatiline karar verildi. 

Asker garnizonlarına dönünce Der. 
sim gene eski Dersim oldu. Harekat 
neticesiz kaldı, yapılan fedakarlıklar 
boşa gitti. Seyit Rıza bu hare,l{etin de 
kahramanıydı. 

1(. 1(. 1(. 

Bu Seyidin kendisini saydırmak i. 
çin politikası bakın nedir: O öyle her 
valinin, her kumandanın ayağına ko
lan kolay gitmez. Bir mutasarrıf, bir 
vali geldi mi, diğer aşiret ağalan sü
rülerle önüne akarken Seyitten haber 
çıkmaz, bu Dersime yayılır. Seyit Rı. 
za yeni bir vesileden istifade etmiştir. 
Vali bunu bir izzetinefis meselesi ya.. 
parsa derhal üzerine yürümesi, onu 
vurması icap eder. 

Fakat Seyide bu ehemmiyeti neden 
vermeli, o gelmezse ne olur, o da. kira 
oluyor? ... Bir Dersim şakisinden ne 
farkı var! .•. 

Fakat bunun muhitte }a.pacağr te
sir başka. görünür. Seyit Rıza, valiyi 
hiçe saydr, gelmedi, denir. Dersimi 
gene namı tutar, diye korkulur. 

~ . :(. 
:Ağalar, eletek öpmeye gelen, devletin 

yeni mümessilinin "hakipayi., ne yüz 
sürmeye gelen ağalar, valinin kulağına 
fıslarlar: 

- Paşam, Deyim, emret, derhal aya· 
ğma getirelim. o köpeğin ne ehemmiyeti 
var, yalnız sen emret, derler. 

Bu teklif iki yüzlüdür, bir manası gi. 
dip Seyidi ikna edip getirmektir. 

Asıl içyüzü, Seyit Rızanın yükselen 
servetini, dolan kesesini paylaşmak için 
aşiretle üzerine yürümek arzusudur. 

"" "" . 
Vali soğuk kanlıdır, bir izzeti nefis 

meselesinden, muhiti tanımaldan, neti.. 
ceyi kestirmeden büyük tedip hareke
tine sebep olacak bir işe girişmek iste. 
mez. Fakat; Seyit Rıza muhakkak gel. 
meli, ayağrma kapanmalr, der .. 

Mesela üç Dersim başı, Cemşit, Miço 
ve Kango zade Validen gidip Seyidi ge
tirmek müsaadesini alırlar. Fakat bu 
müsaadecik, Hozatm kapısınldan çıkma. 
dan, derhal fevkalade murahhaslığa te
beddül eıder. Meşruti hükumetin fevka. 
lade mümessilleri ağalar, on saatlik yolu 
beş günde alarak Seyit Rızanın yanma 
giderler. 

Orada ne konuşurlar, ne !dertleşirler, 
neler söyleşirler bilinmez. 

Ayrılftıklarından on gün sonra Ho
zattadırlar. Valinin huzuruna mahcuba_ 
ne dönerler. Zavallılar uğraşmışlar, ter. 
dökmüşler, fakat Seyit Rızayı ikna ede
memişlerdir: 

- Seyit Rıza, efendim.izden havfedi. 
yor,. vali yularsız bir aslandır. be.el 
parçalar, diyor .. derler. 

Vali sorar: ~ 

- Ey, ne demek istiyor .. 
Ağalar, ,Seyit Rızanın idikte ettiği 

talimata harfi harfine riayet ederek: 
- Bir kulunu buraya göndersin, ço_ 

luk çocuğum mutmain olsun, ,diye Se
yit Rıza niyaz ediyor, derler. 

Vali emreder, her vali değişişinde Se. 
yit Rızanın köyüne gidip rehin kalma. 
nın gediklisi, Taburağası Emin ağanın 
katırına eğer vurulur. Emin ağa bunula 
Agıdat yolunda onuncu veya on ikinci 
seyahatini yapıyor. 

Rehin, Rızanın evine konur. Seyit 
kalkar, vergi toplar, kabilelerin üzerin· 
den bir beta silindiri gibi geçer, getirir 
topladığının üçte birini Hozat mal san· 
dığına yatırır, valinin elini eteğini öper, 
Seyit Rızanın gelmesi Dersim için, dev. 
Jet için bir hadise olur. 

lf. • lf. 

Bana Seyit Rızanın bir tedibe 13 28 
de uğraldrğını söylediler. Ve hadiseyi 
şöyle naklettiler: , 

Dersimi bilen,,. Dersimin acılarını ~o
cukluğunldanberi duyan Kemahlı Sağır 
oğullarından Şabit bey (sabık Erzincan 
mebusu) buraya İttihadçılarm mutasar. 
rıfr olarak gönderilir. Sabit bey eski 
hesaplan bir tarafa bırakarak bundan 
sonra ciddi bir inzibat tesisi yolunda 
didinirken, bir gün Tercanda iki katırın 
Seyit Rızanın avenesi tarafmldan çalın. 
dığı §ikayeti gelir. 

Mutasarrıf Dersimde ufak bir teca• 
vUzü hırsızlığı derhal tepeliyerek bir 
dahasma imkan vermemeyi kafasma 
koymuştur. Büyük bir tedip müfrezesi 
hazırlatır. Dört yüz jandarma cemedi. 
1ir. Hozatlı Hıııı: 'i4v ı.ı~ı.ıu .-uu t. ... vca ı. 

lir. Hızır çavuş, hayatım Dersim dağ· 
larında zabıta memurluğunda geçirmiş, 
Dersimi lderesile, tepesile, en iyi bilen 

jandarmadır. 

Dört yUz jandarma ve bir o k~'.™' 
milis aşiret efradı Seyit Rızanın uze
rine gönderilir. 
- Müsademe oldukça. şiddetli olur. 

D ••rt milis bu taraflan sekiz asi öbür o . 
taraftan ölür. Seyit Rıza. Kutuderesı.. 
ne Dersimin bu ebedi şakavet ocağı. 
rd. kaçar. Tedib kuvvetleri bütün Yu
karı Abbas uşağını tepeledikten son. 

ra döner. 
• • • 

Seyı"t Rıza Kutuderesinde ebediy. 
' . lif yen yaşıyacak değil ya. Şimdı po ı. 

ka. değişir ..• 
Bir gün Hozatın sözüm yabana be

lediye reisi ahut Ahmet ağa, nıuta. 
sarnf ın yanına gelir ve der k~: v 

_ Seyit Rıza köleniz geldı, boga. 
zma bir yular takmış, ayaklarıntz1 

öpmek istiyor ... 
Şaki reis, boynuna en çok yakışan 

Karrtballı Reisi Ma1ımct Ali, I<araba1lı <L§irefüuleıı 
Mahmı.ut ve Koç uşağt1ütan kör .Seyit Han ağaLcır 

Dcrsimli ağaıard.cm bir grup: Koç u§ağındıan 
Cafer ve Miço a.ğaıar 
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Dersimi bir ka"le gibi 2-3000 metre yüksekliğindeki yekpare kara kaYIJ' 
lar ve bir. kaıe hendeği gibi bu kayaları saran deri tı sular ,, 

Ferhad U§<lğı aşireti Reisi 
Cenı§it ağa 

blr ziynetle hükfunet konağının kapı
sı onuncıecıır. 

Tercanda çalman katırlar, katırla. 
rı çalanlar da beraberdir. Hükfunetin 
alt katındaki hapishanenuı tahta par 
maklığı açılır ve içeriye girerler. 

• • • 
Seyit Rızanın siyasi fikri nedi.!', 

devlet nüfuz ve tesirinden azade olan 
Ağdat muhiti neye gebedir? Bunlari 
kat'iyetle kestirmek kabıl değildi. Se 
yit Rıza menfaatı için her şeyi }'.apa
bilecek bir tıynette idi. 

Meşrutiyetten evvel Ermeni komite 
!eriyle de birlikte çalışmış, Taşnaksi
yon komitesine yazılarak,_ onların ga. 
yelerine andiçmiş derlerdı. 

üstelik milli mücadelenın başların.. 
da Zara ve Umraniye havalisinde ka
rışıklıklar çıkaran aŞiret reislerinden 
Alişan beyin katibi, akıl hocası olan 
Alişer ve Koçkiri aŞiretinden elini k.:. 

na bulayan birçok katillerr senelerden 
beri Seyit Rızaya iltica etmişti. Alişeri 
bir tesadüf mü, yoksa bir tertip mi 
Seyit Rızaya katib yapmıştı, o da 

meçhuldü ... 
1925 şubatında Şeyh Sait isyan et. 

tiği v~kit, Dersim ağaları cümhuriy~. 
te inkıyatlarını teyide geldikleri vıı
kit, Seyit Rıza bunların arasında yok. 
tu. Filhakika o yerinden kımıldamadı 
ama kendisinin şayanı itimat bir a. 
dam olmadığını ispat etti. .. 

lf. lf. :(. 

1925 mayısında Dersimin merkezi
ne kadar teftiş için giden ordu mü. 
f etti~i. bu Dersimli ağayı Hozat ta da 
"el öpmiye gelenler,, arasmda görme. 
mişti... Seyit Rızanın adı "cümhuri
yet hendesi,, :ığalar araEmda koca. 
man bir istifham işareti gibi dolaşı. 
yordu. 

J(. lf. ~ 

Ben Seyit Rızayı görmedim, fakat 
Dersimin kasabalısından, bir Sıvaslı
dan, bir Eğinliden farkı olmıyan ka_ 
sabalısmdan Seyit Rızayı şöyle dinle. 
dim: 

''- Dersimlınin kürt olmadığını ta. 
rih ve fen açık gösterir. Fakat ne di. 
yeyim, efendim bu zavallıların başın. 
da bu belalar, bu zeyitler ve hele Se· 
yit Rıza varken bunların ne türklil. 
ğü, ne insap.hğı kalıyor. 

Hakikaten bunlar Horasandan gel. 
me Türk evlatları, Ti.murlengin akı. 

nmda bu dağlara kaçan Türk kabil~ 
leri, Yavuz Çaldırana geç~rken önU· 
den kaçarak dağlara tırmanan }<ızl~ 
baş Türkler ve biraz da öteden ~ 
den gelip bu dağlara sığınan muhtel' 
insanlardır. Fakat ben bunulara rıa 

Türk diyeyim. Bunlar ha.la Kurunuıı'.l 
hayatı yaşryor, göçebeliği bırakı:nıY0' 
benim gibi, aralarında aşiret hayatı ~~ 
zülmüş köylüler gibi ya~mıyor. '

1 

düşünmiyor .. 
Kaçgöç yok... Sünnete bir ustılr' 

dokundurup biraz kan çıkarmakla ir
san müslüman olur mu? Aile ha)'St. 
ları bizimkinden bambaşka. Bir kıı.1" 
deşin aldığı karıya diğeri bilaperva tJ. 

sarruftan çekinmez; namus telakkile-
ri bize uymaz. 

Şunun bunun malını çalıp öldürıile' 

yi en tatlı iş sayarla;. Yalnız kurşurıll 
ölıniyenlcrin anaları mezarı başında af 
lar, dövünür. 

Her çocuk ilk terbiyeyi islahla alıt· 
Başkasının malınr çalmaktan çekiJll 

memek, 

Adam öldürmek için korkmamak, 
Devleti tanımamak, 
Devlete ](arşı korken elele verme1'1 

Bu terbiyenin baş şartlarrdır. 

Aralarındaki kan ihtilaflarına da inıı~ 
olmaz .. Emin olun, kendi ağalık mevctı• 

diyetlerine vuracak her hareket karşı' 
sında birbirlerine karşı iki elleri dt 
kanda olsa, unutur ve birleşirler. Çünl< 
ağalıklarını hep bu birliğe borçludurlar· 

Hırsları kabardı mr, kendi aşiretlerirl

den mi, Qost aşiretten mi demezler. MB• 
tına, ırzına, hayatına kastten çekinmef'. 

ter hatta haz duyarlar. 
lf. :f. :(o 

Bir gün Seyit Rıazmn yanında Mim· 
Civardan bir köylü vev karısı ağlaya• 

rak geldi ve Seyi:lin mekruh ayağrrıS 
kapandı: 

- Ne olur,, hayvanımı size getirmi9• 
ter, verin .. diye yalvardı. Seyit Rıııl• 

bu gibi işlerde aleti olan adını unuttı.l"' 
ğum adamına gitmesini ve işe onun dil 
bakacağını söyledi. 

Köylüler yine ağlıyor ve belki met• 
hamete gelir de verir diye yalvarmaY' 
devam ediyorlardı. 

Seyit sakalını sıvadı ve bana döndU: 
- Görüyor musun, mah giden 11e 

tuhaf oluyor.. diye gülmeye başla.:11• 
Seyit gülüyor. etrafında diz çöken dö~t 
beş avanesi bu sözü kahkahalarile teyıd 
ediyorlardı. 

Oğlu yanıma sokuldu: 
- Ne yapalım. biz de böyle ver~! 

alır, fukara yüzünden geçiniriz, ded1
• 

Sonra öğrendim; Seyit Rızanın biçar~ 
köylüyü işine bakacak. diye gönderdiği 
adam her zamanki tarifeyi tatbik et• 
miş. ( 300) meciciye almadıkça katırı 
vermemiş. 

Aslen neslen Türk olduğuna şüpher11 
olmasa da böyle a·damlara nasıl Tür1' 

diyeyim .. ,. 
• * .. 

Seyit Rızaya çok kızgın olan kasaba' 
1r dostumun fikrine bir noktadan ili§trıe; 

den geçemly~ceğim. Aradan Seyidİ. 
ağayı kaldırınca Dersiml, kolay ve ça.• 
buk yontulmaya müstaid. sıhhatlr, çalı§' 

kan bir çiftçi malzemesi olur. Onu bö)'• 

le gösteren, yaşa1dığı aşiret hayatı, ıe• 

bunu olduğu Seyit korkusudur. 
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T~;b:~~~n H8tayda bayram-
bayramı hazırlıkları ilerliyor 

Bulgaristan da 
Türklere tecavüz 

Artık askerler tarafından da mı 
yapllmağa başlandı 

Büyük Önder Atatürkün ayrıl· Lübnanlı lar " sı·zı·m Surı·yeye 
masmdan sonra dahi heyecan gün· 

leri yaşrpan Trabzonda dün Halke· emn·ıyetı·mı·z yoı~tur '' dı·yoraar 
vinde bir toplantı yapılmış ve muh- /\ 

Bulgaristanm Yenipazar kaza- J lesinin olanca araştırmalanna rağ
dtlıda Sofular köyünde Romanya - men '.Ahmet Sait bulunamamakta, 
Bulgar hududundaki askerler~Türk· Bulgar makamları ademimalumat 
lere tecavüz etmişlerdir. Köylüler beyan etmektedirler. Türklerin faz. 
tarlalarında meşgul iken Bulgarlar la kesafetle yaşadıkları bir muhitte 
tarafından birer, birer toplanarak münevver bir Türkün öldürülüşü, 
evlerine kapatılmışlardır. Müthi§ da. korku içinde yaşıyan diğer Türkle
Yaklar altında ezilen erkekler muka- ri, mal ve mülklerini yok pahasına 
bele edemiyecek bir hale getirildik- terkederek anavatana can atmağa 
ten sonra Bulgar askerleri Türk ka· sevkedecektir. 

telif hatiElerle umumi müfettiş T ah. Hükfımetimiı, Antakyadd bır oa.:; dei Trabıusu istemesi, Lübnanl.Jan 
8İn Özer ~öz söylemiştir. konsolosluk ve lskendertında da bi• fena halde sinirlend rmektedir. 

dınlarma saldırmışlardır. Kadınlar HABER - Yukarıki iki telgra· 
feryada başlamışlarsa da zor halle fı bu sabahki "Kurun" gazetesinden 
8Ürüklene, sürüklene huduttaki ka- aldık. Bir türlü inanmak istemediği· 
takol binalarına götürülmüşlerdir. miz bu işin mahiyetini Bulgar elçili. 

Askerler Türk kadınlannm na· ğinin izah etmesini faydalı görmek-
tnusuna tecavüz etmiş ve zavallıla- teyiz. 
tt berbat ettikten'-sonra tekrar köye ----------.-.--.-.--
getirip bırakmışlardır. BarutgUCU 
TUrk mektebi müdürünü de 

öldilrdiller Eşya pfya nkosu 
Şumnu kasabasında Türk mek· çekildi 

tehi müdürü olan Korfallarlı Ahmet Bakırköyünde bir sene evvel teşek • 
Sait Bulgarlar tarafından evinden kül ederek son günlerde hararetli faa - . 
aluımı§ ve kaybedilmiştir. Bütün liyetini. gördüğümüz Barutgücü spor 
Deliorman Türkleri arasında bu ha· teşekkülü vilayetin müsaadesiyle tertip 
Cllse çok elim tesirler yapmıştır. Ai· ettiği eşya piyangosu salı günü çekil -

iki katil asıldı 
idamlar Biltelkt e 

ve Sinopt a oldu 
l>okuz yaşında Cemilenin namusunu 

kirletmek ve kızın babast Hüseyini öl. 
dUrnıek suçundan dolayt ölüm cezasına 
Çarptırılan Ayancığın Haramşah kö -
~nden Tütüncü oğlu Me~t dan Si
llopta hükilmet önünde salben idam e.. 

dilmiştir. 
- Bundan 1ki yıl önce karısiyle ka • 

Ytnvaldesini ve kaymbiraderini taam • 
!tıüden öldürmüş olan Yenişehir kazası
.ntn ~zılköy ahalisinden Hüseyin hak. 
kın:ıia. verilen idam h~ü Bilecikte be
lediye meydanında infaz edilmiştir • 

\lkuyup anla
nıadan hücum 

etmemeli! 
( Ba:ı tarafı ! incide) 

llı.ekte olan yl}-ldızlı, dualı, vehimli VE' 

t.ozıu kaplumbağa kabuğunu kudretli 
Oınuzlariyle deviren bu muzaffer ku. 
llıandan muammalı bir çehredir. FE>si 

mittir. Keşide büyük bir halk kiltlesi 
önünde Güç alanında vilayet mürakip -
]erinin, noter ve parti kaza başkanının 
huzuriyle icra edildi · 

Talilı1erc ikramiyeleri dağıtıldı • . 
En çok ikramiye Ankarada satılan 

hiletlerdedir. 
Bu meyanda Parti Başkanı Selime, 

Kambiyo müdürü Hasan Tahsin Ereze 
ve bir çok köy halkına da isabetler ol. 
mu1tur. 
Ktsmı azamı Ankaraya isabet eden 

ikramiyelerden dolayı fikrini sorduğu
muz güç erkanından biri: 

- Ankara yalnız bizim piyangomu • 
zu değil, astı TUrkiln Atasını da biz -

den evvel kazanmJştır, dedi ve halk ta. 
rafından süt'ekli surette alkışlandı. 

Güç idarecileri Selimin kıymetli teş
vikleriyle partinin başarıcı yardrmlarile 
tekmil branşlarnıda fevkalade çalIJ _ 
makta ve bu sene memleket dahilinde 
büyrük bir turneye hazırlanmaktadcrlar. 
Ülkemizin her yerini dolaşacak olan bu 
sporcular, fut bol, boks, güreş, ve bisik

letli olarak gideceklerdir. Şu suretle 
fikri ve bedeni kabiliyetleri artacak o. 
lan güç mensuplarını tebrik ederiz. 

elin.in ters.ile vatandaşlannm başla.. ·Gayr·ı federeler 
l'Illdan atarak islamm mukaddes bır 

Beınbolünü ortadan kaldırmış ve çar- şampiyonası 
§af giymelerine mini olarak kadınla.. 
mı yüzlerini açmıştır. Dili öyle bir Eminönü Halkevi spor koluna bağlı 
§ekilde değiştirıniştir ki bu hadise gayrifedere klüpler arasındaki futbol 
:Fl-ansada birdenbire herkesin Espe. şampiyonasına bu hafta da devam edi _ 
l'anto konuşması emredilmesina ben. lecektir. Yapılacak maçların fikstürü 
ıetilebilir. Ve sanki İstanbul camile. şudur: 

Neticede Atatürkün Trabzona 
ilk geldiği 25 eylulün Atatürk günü 
yapılmasına ve Atatürk ün Trabzon· 
da bıraktığı intibaların 'Büyük tarih 
T rabzonda,, İsmi altında bir kitap 
halinde neşrine karar verilmiştir. 

Küçük yaşta 
işçiler 

SUreyya Paşa 
fabrikasından 

çıkarıldı 
İş kanununun bir maddesinde on 

sekiz yaşından aşağı olan işçilerle 
kadın ve kız işçilerin geceleri fabri· 
kalarda çalışamıyacağı yazılıdır. Sü-
reyYapaşa mensucat fabrikası kanu
nun bu maddesine istinat ederek ve 

geceleri çalıştıramıyacağı düşün • 
cesiyle 18 yaşından aşağı olan işçi· 
lerini çıkarmıştır. 

Halbuki kanunun diğer bir mad • 
desinde İktısat Vekaletinin bu gibi 
işçilerin sosyal, teknik ve ekonomik 
sebeplerle dört sene için daha çalış • 
nıasına müsaade edebi1eceği kayd • 
edilmiştir. 

Bu sabah SüreyYapaşaclan çıkarı· 
lan elli kadar küçük işçiler iş dairesi 
ne müracaat etmişlerdir. Iktısat ve

kaleti lstanbul mmtakası İ§ dairesi 
amirliği fabrika müdürünü çağırarak 
izahat aldığı gibi vaziyeti Ankaraya 
bildirmiştir. 

Ankaıraıda 

Taksi ücretleri 
ucuzluyor 

Belediye t e t kil klere 
başladı 

Ankara, 17 (Telefonla) -An· 
kara belediyesi benzinin uvuzlatıl
mast Üzerine taksi ücretlerinin 
otuz beş kuruştan aşağıya indirilme 
si etrafında tetkiklere başlamıştır. 
Antre ücretlerinin yirmi b~ kuruş 
olacağı söyleniyor. Benzin depolan 
şehirden bir kilometre mesafededir. 
Bu yüzden nakliye fiyatları ziyade
dir. Teneke başına 30-40 kuruş far. 
ketmektedir. Belediye bu nakliye
nin de ucuzlatılması etrafında ince
lemeler yapmaktadır. 

Eski Zlrat Vekili 
Ankara, 1 7 (Telefonla) - Zi

rat vekaletinden istifa etmiş olan 
Muhlis Erkmenin Cumhuriyet Halk 
Partici genyönkuruluna Üye seçile
ceği haber verilmektedir. 

rirun, sarayların uyutucu gölgelerin- Rami ııaJıası: Saha konıiseri Yekta. 
den çekiniyormuş gibi, Asyamn bir Aksaray - Karayel B. takımlan saat 
Yaylasındaki 15000 nüfuslu bir kasa_ 14,3D da A. takımlan da saat 16,45 te. 
bacığI seçmiş ve oraya çimentodan Hakem: Feridun Kıhç. 
\1e betondan bir yeni hükfunet merke. Bozkurt sahas.ı:: Saha komiseri: Av • 1 n Ön Ü Va p Ur U 
Zi ekmiştir. öyle bir hükfunet merke. ni. 

2i ki her parçası onun tarafından em.. Bozkurt - Rami B. takımlarr saat yangını 
?'edilerek inşa edilmiştir. Bu An!fara- 16 da, A. takı:mlan 17,45 te. Hakem: 
dır ki her sabah, iki kenarı büyük Adnan. Nede n çı ktığı 
lambalarla süslü ve başlarına zeka. İstiklal sabast: Saha komiseri: Bur- 8 r 8 Ş İl r ı Jı y O r 
ilahesi Minervanm miğferine benzer han Emiroğlu. 
llıiğferler crjym1a yeşil ve kırmızı tinL y ld Bodrum açıklannda iki numaralı am.. 

e .., İstiklal - 1 ız B. takımları saat 
formalı se•.,..., "•sefer memurları'yle çı·ru·. k 1 barında yangın çrkan İnönü vapurunda . u... 15,30 .da, A. ta un an 17,15 te. Ha -
lenmiş yepyeni bir büyük cadde kaza. kem: Can. yangın söndürülm:iştür. Vapur bugiın· 
llarak uyanır.,, lerde limanımıza gelecektir. 

Şimdi aziz arkadaşımız Burha'l Yedigv i etten mi Dün yangın çıkan ambar açılmış ve 
Caııidden bu betba.ht Fransız ga:zete. zarar ve ziyanın tesbitine başlanmıştır. 
Cisine yazısını okumadan veya oku- zehirlendi ? Yangın çıkar çıkmaz alman tertibat sa. 
duğu şeyi anlıyamıyan arkad~lanw yesinde ambardaki eşyalardan bir kıs -
dinuyerek böyıe bir hataya düştüğü.. Bir kadının ölüm il mmın kurtarıldığı anıaşrımıştır. 
ll.ü it~raf etmesini b€'kliyoruz. Bu ada.. U h il Jt illdU Yangının sebebi hakkında muhtelif 
lna maskara ve mankafa demeg~ e ne. ş p e gu r 
d şayialar dolaşmaktadır. Bir habere gö. 

en lüzum görüldüğünü sormak sanL Eyüpte Bahariye caddesinde 
rını ki hakkmııı.dır. mensucat fabrikasında amele Meh· re, yangın cigaradan çıkmış, diğer bir 

Zira biz, Ttirkiyeye düşmanlık et- met kızı Fıtnat kaçak olarak aldığı rivayete göre de ambarın altına yerleş· 
lnek ve Kemalizmin nurunu karart_ etten yemesi, bu yüzden dudağında tirilmiş olan kibritlerin fazla tazyik 
iti.ak için beyhude zahmetler ihtiyar bir çıban çıkmıştır. Fıtnat bu çıbanı neticesi iştial etmeleri üzerine zuhur et. 

eden yabancı kalemlere karşı çok has tedavi ettirmek üzere Balat musevi miştir. 
laaız. Budalalık etmeyiz, hiçbir gavu~ hastahanesine yatmış, ameliyat ya- Fakat bu iki ihtimale de pek ciddi 
lnuharriri bizi gündeden atamaz. Ve prlmış, bir gün sonra . ölmüştür. nazarla bakılmaktadır. Yangının hakiki 
''çünküleyim,, okuduğumuzu anlarız. Bu ölüm şüpheli görüldüğünden sebebini meydana çıkarmak üzere tah -

--~~~~--....:;..:.._;.;.....~.......:::~~~.-.---1_r..~.,._----.J;; d ima 
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konsolosluk ihdasına karar vermi~tir. 

Hatayda bayram hazırhklan 
Hatayda kundakçı elem::ı.nlarm gay. 

retine rağmen normal hayat aYdet ~t. 
meğe yüz tutmuşlur. Dük: anlar açıl. 
mağa, halk iş :ne gücüne ~aşlamıştır. 
İstiklal bayramı hazırlıklan yenid~n 
hız almıştır. 

Evvelce 10 haziranda yapılması ka. 
rarlaştırılan şenliklerin te~iri dolayı

siyle bayram yapılmasından sarfına_ 
zar edildiğine dair çıkarılan şayialar 
asılsızdır. Tertib komitesi faaliyetim• 
devam etmektedir. Tezahürat günü. 
nün tehirine sebeb, Cenevre anlaşma.. 
sının henüz resmen ilan edilmemiş oL 
masıdır. Bu suretle istiklaline resmen 
kavuşacak olan Hatayda, fevkalade 
neşeli ve umumi bir bayram yapılma. 
sı imkanlan hazırlanmaktadır. 

Gece şenlikleri için son derece gii. 
:zel ve kurtuluş sevincinin tezahürat:. 
nı yazı ile semaya aksettirecek fişek. 
ler ısmarlanmıştır. 

I"übnanlılar ve Suriyeliler 
Şam hükılmetinin tskendcruna be. 

Beyrutta çıkan "L'Orient" ~azelf' . 
si: "Bi:ze hic:tir vakit fcn;:ılıkta bu· 
lunmıyan Türklere değil, toprakları. 
mıza göz diken Suriyelilcn' <• ınnıyeti. 
miz yoktur ... demektedir. 

Suriyeden sualler : 
Trablusşam gazeteleri, Sunyey~ 'i... 

teş püskürmekte ve: 

"- B!z, Vatani hulyalarma uyama.. 
yız. Artık bizi rahat bırakınız,, şeklm. 

de neşriyat yapmaktadırlar. 

Lübnanlılar da: 

"- Vataniler, delice diişüncelerile 
bizi yutmak istiyorlar, fakat bilmeli
dirler ki, Lübnan uyanmıştır.,, diyor. 
lar. 

Bir Lübnan gazetesi, Suriyenin mu 
ahedede tadilat isteyişine ve Hatay 
anla.şmasma dair şunları yazmakta. 
dır: 

"- Soruyoruz, Cenevre anlaşması
nı kabul etmemek, Suriye Meclisinin 
ve memleketin iktidarı dahiUnde mi. 
dir? Fransa, Surlye muahedesini ta
dil etmezse ne olabilir ki? .•. ,. 

Alman Erkanı Harbiye 
Reisi Pa riste 

Bu ziyaret siyasi gerginliğin 
geçtigine delil telakki ediliyor 

Paris, 1 7 (A.A.)- Alman or· Daily Telegraf gazetesi, Macarların 
dusu büyük erkanı harbiye reisi bu ziyaretten çok ümitlendiklerini 
general Beck, buraya gelmiştir. ve yakında silahlanma faaliyetine 

Fransızlar memnun başlıyacaklarını bildirmektedir. 
p 's 16 (A.A) _ Von Neu· Bundan başka gazetenin mev· 

th, arLı ' dr ·Alınan erkanı· sukan öğrendiğine göre, Almanya, 
ra ın on ayı ve M · 'k' b k ·1 
h b. · · G l B k' ·n Par·ısı· acarıstana ı ·ı uçu mı yon ster· ar ıye rcısı enera ec ı 1. b' · 
· ti · · F m tb tı bey ın tutarında ır kredı acacaktrr. 

zıyare erını ransız a ua · . · . .. 
nelmil l ·'-·ette yeni bir unsur a· Macarıstan bu para ıle, munha· e vazıJ Al d l k .. 
lfuneti addetmektedir. sıran manya an o ma uzerc tay. 

"P · p · · " d' k' yare satın alacaktır. 
etıt arısıen ıyor ı: 

··Harptenberi ilk defa olarak Al· 
manyanm yüksek askeri ricalinden 
biri Fransaya gelmektedir. Bu hal, 
siyasi vaziyetteki gerginliğin zevali· 
ne alamettir. General Beck'in Pa· 
risi ziyareti, artık bundan böyle Al· 
tnanyanın münferit vaziyette kala· 
mıyacağmı göstermektedir. Von 

Neurath'ın Londrayı ziyareti ise 
Almanyanm münferit vaziyetten 
çıkmak hususundaki bu arzusunun 
daha bariz bir alametidir., . 

Almanya macarları silahlayacak 
Alman hariciye nazırı von Neu

rath' ın son seyahatinden bahseden 

Danzigde 
siyasi bir 
cinayet 

Bir sosyalist mebus 
öldürüldü 

Varşova, 16 (A.A.) -Danzig· 
den bildirildiğine göre, şehir civarın 
daki ormanda meçhul bir ceset bu . 
lunmuştur. Bu cesedin, tevkifi ta

rihi olan 25 mayıstan itibaren ka
yıp bulunan Danzig Süsyalist mebu· 
su vViechmann'a ait olduğu sanıl
maktadır. Maamafih ceset, c!.aha tam 
olarak teşhis edilmemiştir. 

Bu itham cinayetle 
alakadar mı ? 

Danzig, 17 (A.A.) - Nasyonal 
sosyalistlerin organı olan "Vorpos
tcn., gn~etesi, Danzig sosyalist fır
kasını, ihanetle ititham etmekte ve 
ikinci enternasyonal tarafından 
Danzig'in sosyalist mebusu T oep· 
fer' e gönderilmiş olan 1 ilkkanun 
1936 tarihli bir mektubun kopyesini 
neşretmektedir. Bu mektupta 1 5 
bin frank gönderilmi§ olduğundan 
bahsedilmektedir. 

Randevuya 
gelmemenin cezası l 

Eski Mustafapaşada Ebe soka· 
ğında oturan Kadriye dün akşam e· 
vine giderken arabacı Turan sokak· 
ta yolunu kesmiş: 

- Neden randevuya gelmedin) 
diyerek Kadriyeyi bıçakla ensesin· 
den yaralamıştır. 

Turan kadını yaraladıktan son· 
ra kaçmış, Kadriye hastahaneye kal
dırılmıştır. 

Mek t e p bahçesinde 
bir kavga 

Üsküdarda Nuh kuyusu cadde
sinde oturan Cafer T ayyann oğlu 
16 yaşında Orhan mektep bahcesın
de oynarken mektep arkadaslarm· 
dan kendi yaşındaki Muzafferle kav. 
ga etmiştir. 

Muzaffer çakı ile Orhanı k2r· 
nmdan yaralamış, Bedri ile Cevat da 
çocuğu döğmüşlerdir. 

Ağaçtan düşeş 
çocu klar 

Üsküdarda pazar mahallesinde 
dibek sokağında oturan beş yaşınca 
Ömerle Beşiktaşta lhlamur. cadde
sinde oturan dokuz yaşında Mıgırdıç 
ağaçtan düşmüşler, muhtelif yerle
rinden yaralanmışlardır. Her ikı ço
çuk hastahaneye kaldırılmıştır . 

iki yaralnma 
Sulu manastırda Marmara cad· 

desinde 6 numaralı evde oturan An· 
ranik komşularından Boğos tı:ua· 
frndan çakı ile sol kaşından yan:ılan
mıştır. 

T avukpazarmda Malatya hanın. 
da oturan Halit Süleyman ile kavga 
etmiı:::ir. Halit çakı ile Süleymanı il'9i 
yerinden yaralamr§tır. 
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~=B=i=I b~a~O~y~u~m!!!!!!IS~O~~~o===er~si~m~de=== M uso 1 ininin maka lisi 
b b 1 d vaziyet (Baş tarafı 1 üıc:ide) Frisch'le münasebatta ve muhaberat ta Y Ya re Om a a } (Baştarafı 1 incide) Makale, "irş.aatlar,. a rağmen, bu ka- ta bulundu,;una dair vesikalar elde 

gallübe imkan bırakmıyacağıru anla. dar yüksek mevkilere yükselm'ş olan edilmiştir. K1::ıreşalin kurşuna dizili 
50 bin kahraman son nefeslerine kadar yınca Dersim dağlarındaki bazı aş·. bu adamların "hiyanet,, etmiş olmala - mesinin bc:.<t '. ıca sebebi budur. 

ret reisleri ve Seyitler, Hozat • Ova... rma pek te inamlmıyacağmı söyle • Diğer t~raftan Uzak ~ark ordula 
şehri müdafaaya karar verdi cık yolu üstündeki Sarı Saltık türbe. mektedir. n mare~ali Blüch<'r'in de işine niha: 

Hendaye 17 (A.A.) - Bilbaodan ge. 
len son haberlerde Baskların Frankist 
kuvvetleri, Bilbaoda sokak muharebe
leri yapmağa icbar etmek istemekte oL 
ıduklan bildirilmektedir. Maamafih 
Frankist kuvvetlerin kumanda heyeti, 
büyük zayiata uğramamak için bu ka. 
bil muharebelerin önüne geçmek iste
mekte olduğu zannedilmektedir. 

rabteden şose 1de bombardnnan 
mmiştir. 

edil-

Frankistlerin kumanda heyeti, Bask 
payitahtını ihata ederek teslim olmağa 
icbar etmeği tercih eylemektedir. 

80 tayyarenin bombardımanı 
San Sebastiyen 16 (A.A.) - Bu sa. 

bah, 80 tayyare Bilbao şehrini bombar. 
dıman etmiştir. Bilbaoyu Santandre 

lstanbul Kom utan lığı 
Satmalma Komişyonu ilanları 

:.i:.i. cü Tümen Birliklerile Hayd::- r
paşa hastanesi için 5000 kilo koyur:: 

eti açık eksiltme ile satmalınacaktır. 

Thalcsi 18 Haziran 937 Cuma günü sa

at 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 

tutarı 2250 liradır. Şartnamesi ht>r 
gUn öğleden evvel komisyonda görüle. 

bilir. İsteklilerinin 169 liralık ilk :.e. 
minat makbuz veya mektuplarile be. 

raber ihale günü vakti muayyeni11de 

Fındıklıda Komutanlık Satmalma lw· 
misyonuna gelmeleri. (3160) 

33. cü Tümen birlikleri için 18,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla sa.tmalma-

caktlr. İhalesi 18 Haziran 937 Cum.n. 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muhanı.. 

men tutarı 64SO liradır. Şartname.si 
her gün öğleden evvel komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerinin 486 liralık ilk 

teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde.. 
!erinde yazılı vesaikle beraber en az 
ihaleden bir saat evveline kadar tek. 
lif mektuplarının Fındıklıda Komutan 
lık Satmalma Komisyonuna verme~e-
ri. (3159) 

33. eli Tümene bağlı 16 Alay ~çin 
1200 kilo koyun eti açık eksiltme ile 
satınalınacaktır. İhalesi 18 Haziran 

937 cuma günü saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 552 liradır. 
Şartnamesi her gUn öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. !steklllerinin 41 
liralık ilk teminat makbuz veya m~k. 

tuplarile beraber ihale günü vakti mu. 
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Sa. 
tmalma Komisyonuna gelmeleri. 

(3161} 

33. cü Tümene bağlı 16 cı alay için 
5000 kilo sığır eti açık eksiltme ii~ 
satınalmacaktır. İhalesi 18 Haziran 

937 Cuma günü saat 15,30 da yapıi'.1-
caktır. Muhammen tutarı 1875 lira-

dır. Şartnamesi her gün öğelden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

141 liralık ilk teminat m2.kbuz veya 
mektuplarile beraber ihale günü vak. 
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan. 
lık Satınalma Komisyonuna gelmele. 
ri. (3162) 

Gümiişsuyu hastant:si için 12000 
kilo francala açık eksiltme ile satına. 
lınacaktır. İhalesi 21 Haziran 937 Pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 1920 liradır. Şartna 
mesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görülebilir. İsteklilerinin 144 
liralık ilk teminat makbuz veya mek

tuplarile beraber Fındıklıda Komu -
tanlık Satınalma komisyonuna gelme. 
!eri. (3163) 

33. cü Tümen Selimiye fırını iç!!: 
230000 kilo fırın odunu açık eksıltme 
ile satınalmacaktır. İhalesi 21 Hazi.. 

ran 937 Pazartesi günü saat 15,30 fa 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 294.4 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 

evvel komisyonda görülebilir. 1stekh· 
Jerinin 221 liralık ilk teminat mll.k

buz veya mektuplarile beraber ihall'.' 

.... ünü vakti muayycninde Fındıklıd::. 
ô • 

Komutanlık satınalma komısyonuna 

gelmeleri. '3164) 

Son nefese kadar ... 
Madrit 17 A.A.) - Bask milislerinin 

Bilbaonun §imalinde ve şarkında muka. 
vemet etmekte oldukları ve sahil boyun 
ca şimali şarki istikaf!letinde muvaffa. 
kiyetli bir mukabil taarruz icra ettikleri 
teeyyüd etmektedir. Asiler, Baskların 

Bilbaonun şarkındaki hatlarım yarma
ğa muvafvfak olamamışlardır. 

Bask payitahtı ile varoşlanru 50,000 
kişi müdafaa etmektedir. Bunlar, son 
nefeslerine kadar mücadele etmeğe azm 
etmiş insanlardır. 

Hiikumetçiler taarruza geçtiler 
Sen Jan de Luz 16 (A.A.) - Barse. 

lon ra~yosunun bildirdiğine göre, Ara. 
gon cephesinde hükümetçilerin yapa
cakları ilan edilen ve birkaç gündenberi 
söylenen büyük taarruz bugün başla. 

mıştır. 

Taarruzun ilk neticeleri 
Barselon 17 (A.A.) -Aragon cephe. 

sinde milisler, Santa Cruz zaviyesini ve 
Punta Calvarioyu zaptetmişler, 100 ka~ 
dar esir, 6 mitralyöz almışlar ve düş. 
mana birçok telefat verdirmişlerdir. 

Milisler, Martyrs tepesindeki muvaf. 
fakiyetli bir hareket neticesinde 80 esir 
almışlardır. 

Madridin vaziyeti 
Madrit 17 (A.A.) - General Miaja, 

matbuata şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Asilerin boş yere yüzlerce ma

sum ölmesine ve enkaz yığınlarının top. 
}anmasına sebebiyet veren bombardı. 

manlara rağmen zabtı kabil olmadığı an. 
lasılan Maldriti zaptetmek fikrini besle. 
m~kte olduklannı hiç de zannetmiyo. 
TUm. 

Bizimharekatrmıza gelince mUhim bir 
plan haztrlamış olduğumu size söyleye
bilirim, fakat bu plan hakkında sizlere 
henüz sarih malt'.lmat veremem. Yalnız 
cumhuriyetçi tayyarecilerin bu planda 
mühim rolleri olduğunu beyan edebili. 
rim.,. 

Barselonada tevkifler 
Barselon 17 (A.A.) - Zabıta, Gene. 

ralitenin e~ki adliye müşaviri olan mu
harrir Andrenin'in tevkifine tevessül 
etmistir. Bu zat, marksist ittihadı amele 
fırka~tnın başlıca zimamldarlarmclandır. 
Bu fırkanın zimamdarlarından diğer 
bir takımları da tevkif edilecektir. Çün. 
kü bu fırka, Troçkist temayüller gös. 
termiş olduğundan dolayı gayri kanuni 
ilan edilmiştir. 

Başvekilin 
seyahati 

(B04 tarafı 1 incide) 
darpaşadan ayrılmasını müteakip ~e. 
iakatindeki zevatla beraber gara gır. 
miş ve halkı selamlanuştır. 

tsmet İnönü kendisini uğurlamağa 
gelen Orgeneral Fahreddin, Korgene. 
ral Cemil Cahid, !stanbul Kumandanı 
General İhsan, İstanbul V21Jsj Muhid. 
din Üstündağ, Emniyet Müdürü Salih 
Kılıc~la diğer zevatm ellerini sıkmış 
ve hususi trene binmiştir. 
İsmet İnönü ile Dahiliye ve Harici

ye Vekillerimizi hamil bulunan husu. 
si tren saat 7,30 da HayC.arpaşadın 
hareket etmiştir. 

Şark seyahatı 

Başvekil Ankaradan hı.ı<:.usi trenle 
Sivas yolundan Malatya ve Elazize 
giderek Tunceli vilayetind~ hükCuneL 
çe alınan tedbirleri yakından tetkik 
edecektir. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek. 
reteri Şükrü Kaya da Başvckılimize 
refakat edecektir. 

Hariciye ve lktısat 

Vekillerimizin seyahatleri 
Hariciye Vekilimiz Tevf:k Rü~tü 

Aras ve lktısat vekilimiz Celal Bayar 
yarm akşam Toros ekspresile Bağda
da hareket edeceklerdir. 

Vekillerin Şama uğrıyarak Suriye 
erkanıyle temas edecekleri yolundaki 
haberlerin aslı yoktur. 

sinde toplanarak and içmişler ve her "Fakat her ne olµrsa olsun, bu mah- yet verilmiştir. Blücher vazifesini 
aşiret reisi hükumetin Tuncelincl.., kCımiyet, bolşevizmin, yalnız Rusyada luyikiylc ifa etmemekle müttel·e~1 : 
yıllardanberi' girişmiş bulunduğu bü- değil, fakat iptidai insanlarla dejenere dir. Sovyetlcrin eski Ankaı a elçısı 
yük ıslahata mani olmıya çalışacağı- münevverlerin betbaht dimağlarını te - Karahan da tevkif edilmi~tir. 
nı vadetmiştir. fesa:.ih ett:rmeğe muvaffak olduğu her Şnrki Siberyada 

Sarı Saltık türbesi hakkında şu iza ye:-de bir ölüm krizi geç!rdiğini göster - J'eni tetkikler mi ? 
hat veriliyor: mektedir.,, Londra, 16 _ Rusyada bazı ye· 

"Ovacık yolu üstünde kuru, çıplak, Makale şu iki şıkı ortaya vaz'etmek. ni tevkifler vuku bulmaktadır. Te· 
fakat hakim bir tepede oldukça ma7- tedir. "Kızıl ordunun bu yüksek rütbeli k'd ·ı ı· ·· ki 

·ı en verı en ma umata gore şar 
but bir türbedir. İçinde yatan ölü S:ı.. rzabitleri tam ve hakiki birer haindir ve , Siberyada 28 kişi kurşuna dizilmiş· 
rı İsmail sultan diye anılıyor. Meşhur şu halde Rus proletaryası, mareşal ve tir. Bundan başka Uzak şark Sovyet 
bektaşi dedesi olarak tarıhin tanıdı. generallerinin casuslukla iştiğal ettik • Jcra k~mitesi reisiyle diğer yüksek 
ğı Sarı Saltık acaba hakikaten bura. leri, sabotajla uğraştık~arı ve yanmn rütbeli bir memur azledilmiş1erdjr. 
da mı yatar? Bunu iddiaya imkaı• muhtc..mcl düşmanlarile teşriki mesai et 
yoktur. Zira Anadolunun ve Rumeli- tikleri b:r sosyalist ordıısu hakkında ne Troçki ne diyor ? 
nin birçok yerlerinde eskiden muhte- düı~üneceklerdir? Ve yahut ta Tuha - Pariste çıkan "Le T emp,s, gaze1 

lif Sarı Saltık türbeleri vardı. Der. çevski ile arkadaşları m1sumdurlar ve tesi Moskovadan aldığı bir haberi 
simliler bunu şöyle tefsir edıyorlar: ya Troçkisttirler. Fakat Troçkist, Le - ne~rediyor: 

"Sarı Saltık öldüğü zaman doku:! nin mefkfıresinin terc:imanı olduğunu lı Meksikoya on kilometre mesafe 
tabuttan baş göstermiştir.,, iddia etmiyor mu? Kızılordunun bani. de Goyo . Acandaki evinde oturan 

Hakikat şudur ki bu türbe bir hay. si o değil miydi? 1 T roçki, Havas ajansı muhabirine, 
Ii varidat getirir ve bunu türbeye ya.. Bundan birkaç sene evveline varın - Sovyet Rusyada cereyan eden son 
kın Karacaköyde oturan ve kendileri. cıya kadar, Moskof süngülerinin, dün- mustur. 
ni San Saltığın torunu olarak tanı. yanın öl•:ir ucuna kadar götürmesi icap hadiseler hakkında beyanatta bulun· 
tan seyitler aralarmda paylaşırlar. eden, cihan bolşevik ihtilalinin hazırla- Kızılordunun banisi olan Troçki 
Hangi aşiretler and içmişlerdi yıcm olarak alkışlanmıyor muydu?., Tuhaçevskinin, Yakir ve Kork'un 

Ver:ıcn haberlere göre 8arı Saltık Makale bundan sonra şöyle demek • bu orduda ilk zamanlarda yaptıkları 
türbesinde and içen aşiretler şunlar- tir: "Yüksek kumandanlarının ister hizmetlerden bahsederek, belki Bu· 
dı: masum, ister casus olsunlar. kurşuna dienny müstesna olmak üzere, onlar 

Şadıllı, Kureyşan, Hormik, Artıllı. dizildikleri bir ordu ömrünü idame et • ayarında bilgilere istinat sahibi bir 
Karsan, Haydaranlı, Şeyhhasan, Lo· tirmez. Bu, ancak dağılmağa mahkum tek zabit daha tammadığmı ilave 
lan, Demenan, Bahtiyar, Yukarı Ah. bir küldür, hudutların öbür tarafında etmiştir. 
bas, Laçin, Koçuşağr, Şamuşağr, Aşa. hiç. bir iş yapamıyacak olan, ve mesela T roçki. mahkumiyetin sebebleri 
ğı Abbas, Pilavnik, Rırağan, Kalan, Fransanın, artık itimat etmemsi icap olarak resmen ileri sürülen ithamla· 
Yukarı Karahallı, Ferhat uşağı, As. eden çok zayıf kuvvettir.,, ra inanmamakta, daha ziyade Voro• 

lan uşağı, Maksut uşağı,. Mareşal Bluher de mi ? silof ile T uhacevski arasında bir re· 
Bu aşiretlerin hepsi biribirlerile Sovyet Rusyadaki vaziyet hak· ı kabete ihtimal.vermektedir. 

asırlardan beri kan kavgası güttUkle. kında muhtelif menbalardan şiyanı T roçki beyanatına şu sözlerle 
ri ve biribirlerinc düşman oldukları d'kk lA 1 k d t • 

ı at ma umat ge me te evam e • ~ nihayet vermiştir: halde Sarı Saltık vemininden sonr:ı 1 k d 
J me te ir. muasr milletten tamamiyle ayrı o• 

hep birden harekete geçmek istidadı. Dün Romadan şu haber veril- "- Byrokrasinin heyeti mec· 

m göstermişlerdir. miştir: ]unca, askeri bürokrasi, sivilden ayrı 
Lakin anld içen ağalardan bir kısmı Rmna, 16 - Alman malumata \ ve müstakil olmağa çalışır. Son mu· 

eskisi gibi adamlarım harekete geçire. göre kurşuna dizilen Sovyet mareşa. hakeme, siyasi büro ile Voro~i)of • 
mediklerini görmüşler ve halkın tazyi. 1ı T uhaçevskinin Alman generali rasındaki anlaşmazlığın neticesi.J;r.,. 
kı ile yeminlerine rağmen hükumete tes - -
lim olmağa mecbur olmuşlar ve diğer 
kısmı ise cumhuriyet hükumetinin hiç 
şakaya gelmediğini anlayarak derhal 
yelkenleri suya indirmişlerdir. Harekat 
o derece süratle tesirini göstermiştir ki 
yemin veren 25 aşiretten haziranın altı. 
srna kaldar hükumete silahlarım teslim 
etmemiş olan ancak yedi aşiretti. Bunla 
rın mühüm bir kısmı son gün içinde 
kuvvetlerimize teslim olmuşardır. 

m141111111ınıınııttı111111ıııııımııı1uııııııtınnı11111mıııınınnnıunıınn 

ltizar 
"Bir başk:ı. adam" ve "Papaz Os

man,, tefrikalarımız yazı çokluğun. 

dan bugün konulamamıştır. 

IHlffllllllltt1111tılllllHHIHl1NUllllllllllJij1111llllllllllft11tH1lllll-111 

Yeni neşriyat -----·-Dubrovskl 
Puşkinin en güzel, en meraklı ro • 

manlanndan biri Dub.rovski'dir. Eser, 
Hasan Atinin fevkalade güzel ve te -
miz kalemiyle aslından .dilimize çevril. 
miştir. Roman ve edebiyat meraklıla • 
nna tavsiye ederiz. 
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i~ 1 üı kçe manzum i~ 
" " 
ii Mevla"" na n ri ii f. •• 

~
. rübaileri H 

Bugün çıktı - İkbal Kütüphanesi ~i 
İstanbul :: 
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Coeuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

29 Mayıs tarihli bilmecemizin halli: 
şöyle idi: (11 + ı + 1 + 1 :::o 14} 

BfR KOL SAATi KAZANAN 
Birinci: Cemal 25 inci ilkokul. 

BiR BERE KAZANAN 
İkinci: Gülümser Saraçhanebaşı, 

LOSYON KAZANAN 

Üç:.incü: H. Müfide Kasımpa;a Zin • 
dan arkası, Yeniçeşme sokak 5. 

BiRER RES1M ALBÜMÜ 
KAZANANLAR 

1 - Bülend Varol Boyacıköy. 2 - E. 
dip Oluç Topkapı Davutpaşa Topçu kış 
lan erlcr;nden. 3 _ Meki Ortaköy Pa • 
pasoğlu sokak 19; 4 - S. User, Cömert. 
er sokak ı 9: 5 - Behiç Kuzguncuk 41 

inci ikmektep. 6 - Hikmet Sanıkçı, Fa. 
tih Gelenbevi ortaokulu 128; 7 - Lutfi 
tJzun Emirgan orta okulu; 8 - Fıtnat 
Sabri, Talimane Abdülhak Ham:t cad -
desi Süleyman Sırn apartımanı: 9 -

Osman Acar Samatya Arpacı :•ok:.::ıı 8: 
10 - İsa tramvay şirketinde vatman 

BiRER KURŞUN DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

alrn İstanbul Erkek lisesi 105; 21 -

Erol Aksu, Kadıköy Altıyolağzı; 22 -
Ayten Nuri, Ticaret Bankası memuru; 
23 - Aysel Nedim Akkuzu; 24 - Ne. 
zihe, Çapa öğretmen okul;. 25 - Mük· 
rim Demirkapı 

BiRER ATLAS KAZANANLAR 
26 - Cevdet 5 4 üncü ilkokul; 2 7 

- Cahit ertevniyal lisesi, 28 - Adr.an 
Adakor, Bahçekapr, 29 - Mahmut Sir. 
keci Büyük İstiklfil oteli, 30 - İsmail 

Hakkı Pertevniyal lisesi, 31 - M ehli· 
ka Ortaköy 39 uncu ilkokul, 32 -
Taygo Timoçin, Büyükada, 33 - Ha. 
llık, Kuzguncuk No. 9; 34 - Orhan, 
Birinci Vakıf han, 35 - Ayten Evsen, 
Bağlar başı; 36 - Kenan Özdöl, Fatih 
37 - Fatma Beyoğlu 29 uncu ilkokul, 
38 - Mehpare, İstiklal lisesi, 39 -
Hasan Altında!, Beyazıt; 40 - Zeki 
Vefa erkek lisesi, 41 - Nuri Evirgen, 
Bahçekapı 48 numara; 42 - Rıdvan, 

FFFFGGGSSSSS vç vb vb gvbgcccc 
63 i.incü ilkokul: 43 - Feriha Şişli 

105; 44 - İffet ÖzN urga, Laleli, 45 -

Osman Şehremini; 46 - Şevket Kum
kapı Nişanca: 4 7 - Şake Amavutköy: 
48 - Bahçekapı Taşhan yanında 1 .2 
No. Muzaffer; 49 - Kemal Topçu a
layında Teğmen; 50 - Ziya Denizyol. 
larmda kamarot. 

Sonu Varın 

·····-··· ·-- -- ·--·-- .. ·-·-·····]· : ..... _................ ~ 

! ~ 

~ · HABER· ~ J . . 
i lstanbulun en çok satılan ha•f 

Bağdn.dda vckilleriı:I?fa ı~in parlak \ 
bir kar5rlama yapılacak. ayni akşnm 
saravda sereflcrine bir ca:v verilecek, l 

bunu İrak Hariciye Nazırının suvare~ 
si takib edecek, ertesi gt)"e Bağdad 
sefirimiz Tahir Lıitfi tarafından se. 
farethanede bir suvare verilecektir. 
İkinci gün İrak İktısat nazırı bir zi
yafet keşide edecek, üc:üncü gün Bağ. 
dad belediyesi tarafından tertib olu. 
nan ziyafette bulunulacaktır. O gece 
Bağdad Başvekili nehir üzerinde bii 
mchtab gezintisi tertib etmiştir. 

11 - Semiha, Erenköy Kız Lisesi 
357: 112 - Fuat Yaniç Galatasaray li • 
sesi 81; 14 - Hüseyin Çetinkara Man
dıra sokak 18; 15 - Muhsin Subarı, 
Karagümrük Beyceğiz mahallesi 66; 

16 - Daha Azar, Pangaltı Cabir sokak 
46: 17 - Güler Çiftehavuzlar 238; 18 

-Sabiaa Bakırköy Y enimahaUe Fırın 

sokak 24: 19 - Melahat Ersan Aksa. 
ray Uzun Yusuf 15; 20 - Hüsnü Ak -

~ kiki akşam gazetesidir. ilanla ·i 
~ rmr HABER'e verenler kire-~ . . 
i derler. j . ,,.. ........................................................... 
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Bu izahat kadını tatmin etti. Bilhassa 
bir prensin yanında çalışması çok ho. 
şuna gitti. Bu, zavallı saf aşığından ko
parmağr ilmit ettiği izahatın ba_şlangı. 
cıydı. 

Acıkllı bir tavırla: 
- Zavallı delikanlı 1 
Dedi. Onun elini tuttu ve yine mah. 

cup bir tavırla gözlerini indirerek ilave 

etti. 

- Benim ismim Brigittir .. Ya sizin 
isminiz? •• 

- Benim adım Karkandır. Ah ı 
Brigit, kalbimin kraliçesi, ölünceye ka. 
dar size bağlı kalacağım! Hisseldiyorum 
ki, sizsiz yaşayamam 1 Hissediyorum ki, 

biz yekdiğerimiz için yaratıldık! His. 
ıediyorum ki.. Galiba güzel bir çorba 
var .. Yani hayır .• Şey demek istiyorum. 
Hissediyorum .. 

Nefis çorba kokusundan büsbütün şa. 
1ıran Karkan bu şaşkınlığını gidermek, 

için kahramanca bir çareye baş vuridu. 
Kollin Kolü kavradı, onu bir tüy gibi 
kaldırdı, adeta boğarcasına göğsü 

Uzerindc sıktı ve kuru yanaklarına, bir 
kaç buse şapırdattı. 

Sonra, biraz evvel kırmış olduğu po
tu tamir ettiğinden emin bir vaziyette 
onu yere bıraktı. 

A'deta boğacakmış gibi sıktığı Kollin 
Kol, soluyor, yavaş yavaş kendine geli. 
yoı:ldu. Kızmamıştı. Bilakis genç aşıkın 
şiddet ıe kuvvetine hayran olmuştu. 
Ve bunu söylemekte hiçbir mahzur gör. 

medi. 
' 

-Yarabbimi .. Ne kuvvet!.. Ne ateş!. 
Demek ki beni bu derece seviyorsunuz, 
ita?.?. Fakat bu, hakiıCi bir saadettir. 

Karkan nihayet emelinde muvaffak 
olduğunu zannetti ve derhal hakim bir 
tavırla: 

_ şu halode mesele yok, dedi. Buraya 

yerle~ecek ve artık sizi terke~iyece
~im, ah Brigit 1 

Kadın düşündü. 
_ Bu da ne demek? Delikanh pek 

acele ediyor 1 Yoksa kendisini besleye 

ceğini mi zannediyor? .. Hele öğrenmem 
lazım olan izahatı alaynn d;, sor:- on. 

dan nasıl kurtulacağınu pckfila bilirim. 

Fakat kaıdın itiraz etmediği ve hala 

gülümsediği için Karkan onun razr oi. 

duğunu zannetti ve artık hiçbir şeyi 

saklamağa lüzum görmeden açıkça ba. 
ğırdı: 

-;Yemek zamanı gelmedi mi Brigit? 
Midem yemek zamanının çoktan geldi· 

ğini bana haber veriyor. 

Fakat Karkan, emin ve lakayıt hali. 

ne rağmen cnpişedeydi, çünkü kaldın al. 

dırmryor gibi duruyordu. 

Kollin Kol sadece düşünüy~r:lu. Ha· 
sisti. Fakat aptal değildi. Bir zamanlar 
ticaretle meşgul olmuştu. Bir yemek 

masrafı onu bir hayli düşündürüyordu. 

Fakat onun ağzından laf almak için, 

bol şaraplr bir yemeğin gayet iyi bir 
vasıta olduğunu da nazarı ldikkate ah. 

yordu. Her ne bahasına olursa olsun 
onu söyletmek istiyordu. Bundan edece. 

ği istifade, yemek için yapacağı masra· 

fı gölgelerde bırakacak kadar büyüktü. 

Çabucak kararını verdi ve Karkana hi. 
taben: 

- Mösyö, ıdedi. Ben saat altıdan ev. 

vel yemek yemem! Halbuki henüz saat 
beş bile yok. 

- Yanılıyorsunuz. sevgili Brigit. Ya· 

ruldığınıza eminim. Mildem saatin en 

aşağı dokuz olduğunu bana söyliyor. 
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J·eniiz iki saat olmamıştı. Fakat hayatl3 
rınm en büyük heyecanım cluymuşlar. 
dı. Ve ba, onları bir hayli acıktırmıştı. 
Runun için oturur oturmaz, iki bi,.;ndm
beri açmı§lar gibi, büyük bir i~tiha ile 
yemeklere saldırıdılar ve ayni zamanda 
konuşmağa başladılar. 

Konuşmalardan, Janm hasta o:dug• 
neticesini çıkardılar. Hatta vaktile az 
kalsın rahipliğe intisap etmek füen 
bulunan ve arkadaşların;ı n!sbeten mü • 
nevver sayılan Karkan. şeytanı'l, Janı 
baştan çıkardığım iddia etti. Fi!;-rir.ce. 
birkaç ayin, bu fena şeytanı k'ığ:naga 
kafi gelecekti. Bu, iddia onlara o kadaı 
makul göründü ki, derhal dini a\rir: için 
lazım olan parayı hesap ederek aywh
lar. 

- Bize gelince, biz her zaman na
muslu ~ocuklar değil miydik? 

- Tabii! Şimdiye kadar bir tek in. 
san karşımı~a gecerek bizim hrrsız ol. 
duğnmuzu söyledi mi? Hayır!. Şu hal· 
de? .. , 

- Evet, ama, bu onun fikri.. Şu hal. 
de! .. 

Şunu da söylemek lazımdır ki, şefle. 
rinin metalibatmdan cayarak, gizlice 
eski hayatlarma devam etmek düsünce
si akıllarından bile geçmedi. O~a söz 
vermişlerdi. Sözle:inde durmarrak onla. 
rın nazarında en silinmez bfr leke, bir 
şerefsizllikti. Namuslu olmak üzere bü. 
yük bir samimiyetle planlarını hazırh
yroladı. Çünkü Jan böyle istiyordu. 

Bu düşünce, gayet tabii ohrak, ser. 
vctlerini hesap etmelerini intaç ettirdi. 
Takriben dört yüz lliraya malik olduk. 
larını anladılar. Bu haylli mühim bir ye
kl'ındu. 

Hepsi bu kadar <leğilldi. Konçiniden 
c;cktiklcri mücevherat •da varvdı. Bun. 
lan iki bin sekiz yüz liraya sattılar. 

Böylellikle, ellerinde üç bin yü;; liralı1t 
bir servet vardı. Bununla bir sene rahat 
rahat geçinebilirlerdi. Fakat .. 

Grengaym, güzel • adında bir 
kız kardeşi vardı ki. bundan bahscdil. 
diğini duymuştuk.. Peret neredeyse on 
"ekiz y:ışlanna girecı.. .. ... • ~üzel .. 1 · : __ . 
hına cidden hak ediyoılJu. Çünkü şaya. 
nı hayret ederecede güzeldi. İ>'• serse. 
rinin kızı olmakla beraber genç kız, na· 
musu ile yaşamağa ~ ·tmişti ve alın 
terile maişetini temin ediyordu. 

Q3yet narin ve zarif bir kız oldı· -u 
halde çamaşırcılık yapıyordu. Emsalsiz 
bir cesaret ve azimle, uslu, temiz ve saf 
bir kız olarak kalmıştı. 

Ka:·kan. bu genç kıza çılgınca aşık 
olmuştu. Karkan bir serseri. parayla 
rdam vuran bir "bravo,. hir haydu• · ..ı. 
Bu aşık haydulcln ne yapsa beğenirsiniz? 
Doğru• ' a:lc reisi olan Grengaya gitti, 
ve namuslu bir insan gibi kız kardeşi. 
nin desti izdivacına talip oldu. 

Grengay bunu kız ka:deşine söyledi. 
ve dostunu bir hayli de methetti. Fa. 
kat Per·: bunu şiddetle reddetti v r

lenmekten hiçbir zevk duymadığını söy• 
leodi. Grengay birçok defalar bu husus. 
ta ısrar etti, ,bundan bıkan genç kız da. 
bunu düşüneceğini ve belki de birkaç 
sene sonra bunu kabul edeceğini söy. 

lcdi. 
Zavallı aşık bu müphem vai~le ikti. 

fa etmek mccburiyetin!de kalmıştı. Fa· 
kat, bütün aşıklar gibi. ,hiçbir zaman 
ümidini kırmadığı için, genç kııa ni. 
şanlısı nazarile bakryordu. Belki bunda 
mübalağa ediyordu. 

Esasen, bu aşk ne kadar hakiki ve de
rin olursa olsun, Karkanın iyi y.emc:;İ· 

ne, ıyı ıçmes:nc, iyi uyumasına. hu. 
las3. rahat bir hayat sürmesine asla ma
ni olmuyoı:ıdu. Evlendikten sonra, va· 
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PARO"A YANIN OCLU 
.!yetini dtizeJte«linl •e eacSık bir koca 
ofl'cafınr dOfUntlyotdu. l!Uftda ltöb mr 
idi? Bu, onun bDec:efl bfr 1ftL 

Her ne olursa olsun,~ bir ter. 
vete llhlp olduklanm *8rddklerl saman 
Karbn, Pmtiıı ~1: .arif •e naril1 bir 
kıs oldufuııu ve Çl1dltll'Clhla lı1evam 
edemlyecefbıi dUftlndU. Genç kl1'm en 
bUyilk emeli bin liraya llhlp olmak n 
bu parayla bir ~ne açarak bir 
bç iıçi iıthdam etmek Ye senen kadın. 
larm çamaprlannr yıbmütr. Bu daha 
kolay ve daha u yorucu bit itti. 

Karbn bUtüa bunlan hatıdacb Yt 
Grenıaya ~ hatırlatarak, Peretin ar
suıunu tahakkuk ettirmek için, ona be. 
raberce bin iki yib Dira vermefl tektif 
etti. Bu teklilf e son derece sevinen 
Grenpy bunu derfıal kabul etti. 

Para hemen Oçe taı.im edildi. Bu 
onlann adetiydi. ve bunu hiçbir mak. 
satla yapmularcb. Büarau oalarm al
tı yüz lirayı bir tarafa ayırarak, artan 
parayı buya koyduJdanm ıSrdU Te 
bunun sebebini aoıidu. Ona meıeleyi 
anlattılar. Eakarıas fena halde kıadı ve 
Peretin saadetine ittifak etmek hakkın. 
dan mahrum edilemiyecelinl arbdafla. 
rma bildirildi. O da altı yilz llra ayırdı. 

Baylelikle, &iize , tahayytll et-
tili l>in lira yeriıre leki.ı yt1z Ura 
ya sahip oldu. Bu ebat Gren· 
PY 1Bti1r4U. Çtınktl ... ve mat-
rur 1~ m, Jalçblr aımn brdetfn4en 
bqba1*San bu para71 almudr. 

Diler taraftan. ~ arWqm ellncle 
Cte bin dCSrt ytlz Urac1an fu1a para kal. 
madJ. 

Fakat bundm ne~. bununla ra. 
h t rahat altı ay ~eblUrlftitl. 

iV 

Bın .lort yllz Ura lam on bet ,aa4e 

bitti. Bu, Uç arkadapn, bol keseden para 
harcadıklanm mı ıhteriyordu?. Alla 1 
Blllkil ııyet milte~ bir bayat ıilT
diller. 

Ji'abt, mntteeullf sık 11k ulfadıklı 
n meyhanele~e kumar O)'namap blk. 
ttlar. Ve madem ki artık namustu ol· 
muı1aRtr, bUyük bir 11fhkJa. Pariate ne 
bdar seneri ve kopuk vana hepsi de 
kendileri cibi ıallhıhal etmif1erdi. 

Bir ctın. kalıt düzmek O.tatlan olu 
Uç ldtiJ• rutlam'flardı. tı fasla uzama. 
dı. Aradan bir saat ıeçmemitti ki, son 
IUltimine laıdar bltUn parayı bybettL 
ltr. Hatta meyhaMcfen b~k mecbu
riyetinde bldılar. Çünkü oyun esna1111. 
da içtikleri pra bm paraanu bile vereme 
mitlerdi. 

Çok feci bir vuiyette b1mqJanJı. Be. 
kiden oleaydı bir sokak kCSfelinde, bu 
hata71 tamir edebilirleıidi. Fakat timdi 

artılr madem ki namualu olmqlardr, 
açlıfa, aefalete mahldllndular. 

SiWıJannı •e Konçininin verdiği gU
sel kostUmlerini sattilar. Ancak 11flam 
Jaks1arUe Oserlerindeld elbiselerini br. 
raktdar. Bereket ki, elbiaeler iyi kuma .. 
tan yapıJmıttı n olduksa yeniydi. 

Bu •tıftan elde ettikleri para ancak 
bir balta kifayet etti. Onları yine her 
ıimanki gibi tembce bermutat 'hqeli 
ıiten Jan baf)anna gelen fellketten 
alla fUp&e etmelıll. Onlar da hiçbir ıey 
ICSylemedUer. 

Haziranın ilk günleri, öfleden sonra 
saat cUSrttn. O gtln Grengay, Eakargas 
ve Katbn kupklanru iyice ııkmıflardı. 

Ve namuslu bir ıekilde bedava yemek 
)iyebllmenin yollannı arayarak Pariı 
~ dolapyorlardı. Bir aralık 
Arbr,. Sek soqfma dofru yUrllmei• 
bailaımt1ardı. 
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Birdenbire, Karkan, elini tiddetle al. 
runa vurarak bağırdı. 

- Buldum! 
Diğerleri ümit ve heyeca11la sordular: 
-Ne? 
- BedaYa yemek ylyebilmeıtin yo. 

tunu •• Hatta kim bilir?.. Belki de bit 
müddet ~ malfetimisi temin etmek 
mümkün olacaktır. Çabuk. bu çıJnn•sa 
girtrek Orada bekleyin .e aiai ~jJrınca. 
ya kadar yerinizden kımıldamayın. 

Bu hadise, Kollin Kol hatunun evi 
8nOnde cereyan ediyortlu. Karkan, onu 
penceresinin pançurlırr ıra11ndan 18. 
rUnce, biı4denbire, kadının kendisine 
çok ntif at gfSlttrdlllfti ve bett:ı davet 
ettiğini batırlaanııtr. 

Kadın, Bertiy kaçmldJts ıtındenberi 
vaktinin mühim bir 1mmnu · pencere 
8nUnde ıeçiriyordu. Soa derece sabır. 
lıycb ve ıenç kızın kaçmlmaundan tnlld· 
dl iıtif ad eler elde etmek azminden vas 

1eçmemlıtt 
'Pukeyi ar&llllftr. Fakat krahn arda. 

ıı evinde sakla1uyordu. Ytlrinde, bir 
kamçı tdarbeti bine benıiyen bir yarı 
bile gCSriiomektıen .ıaıı,ordu. Kol1ln 
Kol onu bir tilrlU bulamadı. BUtUn UmL 
di Karkandaydı. 

Fakat • dedili vechilı • iyi delikanllı 
bir tUrlil ıörilnmiyordu. Ve onu davet 
ettiii haıde bir tUrlU ıelmiyordu. Ve it
te, tam Umitliıllle dUttillU esnada onu 
pencerninden ıörtıyordu. PenCMetinl 
açmakta tereddUt etmedi ve te1ltndL 

Grengayla Eıkargaa da kadını tam. 
ldrlar. Kukanın dilfUncelerini anlldılar 
ve onlarda da ümit dojdu. Karkanın 

tavıiyeıi vechilc çıkm~a aald.&narak 
orada beklediler. 

· Karkan kemali azametle baa..maklan , 
çıkarken, Kollin Kol kapıyı açtı. Deli. 'ı 
kanlı içeriye ıirip de karp karpya kal· 

cbklan zaman, kadın mahcup bir tavır 
takındı ve stiılerini IDdinU. !:arkan. 
ona bir fCYler aöylemtk icap eıtiiini an. 
ladı ve ıunu buldu : 

- Güzel kadın, un ,ercffıpm ,an• 
danberi, kalbimi burada Wl•ttuiumu 
anladım. Sizcka onu iateme .. &•lmiyo. 
rum. Eler lia onu baldanuna aa~ym. 
Fakat yalvannm sbe, mukabilinde ken. 
di kalbi~i bana YC ..... ,, .. ::.a tabammUl 
edemem ölilrUm.. Görüyorauam ki. 
81üyorum, mahYOluyo=wn !. 

Buunu .Oyleclikte.. .:-a. Ur "1tt ttr 
Y•t ailstl buldutu için. matrur bir ta. 
vırla brydrlanm burd~ 

Bu ttlrilde ICS&lere ahflmı olmay .. 
Kollin Kol hatun bayrahk Jçlmle aıu
ru &itı, ı&.teri parladı ve ıüstl aöderU. 
yine bu gibel apla baktı. 

Bir sUn enellndenberi at olan Xar •• 
bn m ,U.U ıayet tabii olarak biru 
solcundu. Diler taraftan tqebbU.UnUn 
netlceainden endifedıydi. K"admm ıin. 
lUnU kuanmak itten delildi. P'akP.t · "" 
yemek ikram etnieıse? •. Bu eıdte yU
zUnde pekila okunuyordu. Kadın. bu 
endiıeyi. maıukaundan cevap bekliyen 
bir apfıa eadiıesl ıiW tellkld ettl ve 
bundan son dere:e md'tebau oldu. 

P&.kat o bu Jnldarcık l!Y için kendisi. 
ni bybec!ecek bir biıi etildi ye sor. 
du: 

- Şu balda JÜiin middel bek-
lediniz zayalJı ~ad...I ld aU1 
evime davet etmiıtim rjli.)li daha enci 
ıelebilirdinb ! 

Karbn isini sekerck MtP verdi: 
- Heyhat, ıU.el b ' Büyük ve 

kudretli bir prensin ~ ı çalıp: ""· 
rum ve ona seyahatinde at etmek 
mecburiyetinde kalCım. A& ilseni.r ne 
bdar ıstırap çektim. 
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ECiB BEY JA~z.;~1 BRiY ANTiNi 
Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen Bayanlara ve Baylara 
yağsız NECiB BEY Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu briyantini alınız. 

DEPOSU: Eminönü No 47 NECiB-BEV 

onu 

Çünkü: 

RADYOLiN 
Türkiyede ve komtu memleket· 
lerde yüz binlerce Jciıinin ditleri· 
ile ııhhat Te güzellik v~ttrek bu 

fÖ)ıreti kıunm•ıtır. 

RADYOLiN 
l>itıerdeki pu ve küfekileri te· 
IZlİzledilcten bqka dit etlerindeki 

hutahklan da tamamen 
~zale eder. 

. ı· 1 ıs ıyor 

Günde iki defa kuJ. 
lanılmab ve difler 
bol bol façalanmah· 
dır. 

Radyoıın 
Kullanan ajada dai
mi bir bahar tarave

ti yata'· 

MIDENıZ~ 
dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çifnemeden yemek yl· 
yenler, fazla, baharlı ve biberli 
yiyenler, bilhaıu içki içenler 
midelerini tahrif ederler. Ve 
EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, a
ğırlık ve baı dönmeleri hi11eder 
ler. 

Hikaye 
~-----Dost dediğin 
böyle olur 

( Ba§tarafı 5 incide) 
llketleri gördün mU ? .. Ama ıallah .. h. 
san sade filmle değil, hayatta da böy· 1 
lelerine rastlayabilir. Ne alçaklar var 
dünyada.. Hiç klübe gitti11 mi? .• 

İstersen gel gidelim.. Biiyük oyun 
oynanıyor .. Tanıdığım bir krupye var. 

Anlar!!ın ya .. Arasıra §öyle epey para 
kazanırım .. İstersen sansını tir tccrü. 

be edelim .. 
Arif: 

- Param kalmadı ki.. Üç liram var .. 
- Yetişir azizim, yetişir .. Ver .. 
O gün krupyenin ta\·sıycleri para 

etmedi. Dıoan çıktıkları zaman Arif in 
cebinde elli kuruş kalmıştı. Arkadaşı. 
na dert yandı. Fakat Mazhar, pürte. 
Ilı: 

- Unuttum .. Acele bir işim var. 
Şimdi seni dinleyemem. Evde biri be. 
ni bekliyecek. Bir iş için mühim bir. 
randevu vermişti. 

Bir gazetenin kenarına adtesinl yv~ 
dı. 

- Bir sabah gel beni gör. Yedi ile 

sekiz arası. Sakın geç kalma. Sonra 
beni bulamazsın. Allahaıs:narladık. 
Yakında. beklerim. 

Bir taksi çağrrdı. İçine atladı. Bir 
dilenci otomobilin kapısı ötıUnde avuç 
açmıştı. Mazhar gayet alicenabane bir 
eda ile ona on par.il. attı. 

Nakleden: Hatice Stlreyya 

MAZON MEYVA TUZU HA. ~ • • • 
ZIMSIZLIÔI, MİDE EKŞİLİK lstanbul Leva~ım Amırlığı 1 
ve y ANMALARINI GİDERİR. Satınalma Komısyonu ilinlan 
1NKİBAZI defeder. Bugünden İstanbul Deniz yollama müdürlü. 
bir tite MAZON alınız. Hiçbir ğü deposunda bulunan 176 adet ben-

... mümasil müıtahzarla kıyaa ka • zin ve yağ tenekesi 23 Haziran 937 
~AZON iıim, HOROS markasına dikkat 

'- bul etme.ı. Çarşamba günü saat 14,30 da Topha. 
·---------------------------- nede Satmalma Komisyonunda pazar. 

Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

k .. _~ahınin edilen bedeli "4878" lira "78'' kuruş oaln u45384" kilo ekmek, 18 
~ 937 tarihine rasbyan cuma gUnü saat 14 de kapalı r.arf usulUe alma. 

lıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 21 
lira 22 kuruştur. Teminatı Uç buçuk 
liradır. Tenekeler Yollama Müdürlü. 
ğü deposunda görülebilir. ı~teklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(11) (3452) 

ttl... llu vakkat teminatı .. 365" lira "9t" kurue olup 1arınamesı komısyond~ her Viyan ah mUre bblye 
•oqa P&ruız verilir. 
t..ı...~klilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ta.nzilll edecekleri kapalı 
~mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir saat evveline kad~ Kasım
~& bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukab'linde vermelerı. 

Viy3llalı ve diplomalı bir mürebbi. 
ye iyi bir aile nezdinde çocuk bakımı 
için iş arıyor. Arzu edenlt.?rin Yakıt 
propaganda servisine mür:ıc:latları. (3156) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
121611937 vaziyeti 

..... AKTiF 

:!.~ .a ldlcıpam 11.Ml.111 29.600.0'29. 1 1 

Lire 

~ • • • .12.443.840.-
~ • • • .7314.fW).74 42.782.719.85 
be•Utlld ............ ı . 

~ llrua: • • L. .718.461.14 
llaıtotekı .............. 1 

~tıa .a ldlcısnt 15.0M . .&'H 

.::.. tabYUI katıa •rı.t 
7.109.521.at 

• 117.388.47 

.718.'61.14 

bat., dOTlzler " borçlu ı 
~ ~.. • . • • 41.221.89'2.2.1 48.4t&780.30 

~ 158.748.56.1-
~";-.::~ D&ktf,el. 1 

~ ... 1 llld mad.. 1 
-~ tnflk&D llaldDe ~ 'ftkf tedlya~ 1 13.496.827- 14.5.251.738--!:::•• -.....ı 
~ =:- · : . ·. I~ ,:~::m:67 n331.s ıo.67 
.~: .:.":.= 1 1 ı~ k&l"fdıtı eab&m ,.. L.37.499.550.47 
- 1 "blt lttbar1 la)'meU• 

~ ..ııam •• tA!ıTUAt l.. 3.781.~17.49 41.261.067.f6 
41 .......,.: 
~ trıı ._ dt9b asertae 
~t tızertn• 

L. 64.931.60 
L. 7.526.111.84 7.~91.043.44 

t.500.000-
12.578.307.45 

3l6.469.92iiA1 

PA51P' 

......,.., .. 
DaU3·at &kÇfl91: 

Adi ve fevkaJlde. • 
Hll.IU1 . 

• • • 
• • • 

• • 
fed&YWCSelU Ran'PM'UAI': 

2. 105. 172.40 
4.516.007.71 

Oerwate ecwu "1'Ül uJrtt:re L 158.748.56.l
Kaıuuauıa e ,., ı bacl __... 

ıertne teYftbıı bubi• u.ratm-
daa YU1 ~ı. L l~.498.827-
o.rwate ecm. eTl'ÜJ oütf,. 
baki,-. . L 145.251.736-
Kartdıtı tamam• aJtm ol&l'Ü M 
ted&TtUe nı .. tea Y&MdlJeıı ı L. 19.(IJ0.000-

Lira 

l i.000.000-

6.621.180.1 o 

=oat nnıkabOt ua.-n ı.ctt,, 9.C00.000- 173.251 738. -

'hn u,... ......... 12.750.545.35 .,. .............. . 
Allına tahvili kabU d6vt&Jer l
l>tter dövf7.ler ,.. aJ&cakh 

1.(81.52 

kllrtnı baktyelerl • • • L.24.9'l.=i .. '\ 18. ll' 
HaldeBf 1 ı ı e ı 

TM*n 

24.926.4 O.C4 
1 C3.92U.065.32 I 

i3ti.4$.926.81 

17 
18 

Haziran 937 Per;embe 

" ,, Cuma 
-Y na 
181 .. 180 

400 
19 ,, ., Cumartesi 401 ,. 450 
21 ,, ,, Pazartesi 451 ,, 650 
22 ., ,, Salı 651 ,, 876 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Haziran 937 nç aylık maaı· 
lan yukarıda yazılı günlerde aylık cüzdanlarındaki tediye sayılarına göre Ziraat 
Bankasından verilecektir. 

Aylık sahiplerinin maaı ve nüfus cüzdanlariyle beraber yukarıda göıterf-
len g:.inlerde müracaatları ilan olunur. "B.,, "3398,, 

İstanbul Festivali münasebetile tcrt!p edilecek sergide teıhir edilmek üzere 
bir fotoğraf müsabakası açılmıştır. Müsabakada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncU 
ve beşinciliği kazanan resimler Festival komitesince aynca mükifatlandrrrlacak
tır. Müsabaka şartlannı öğrenmek isteyenler her gün Belediye Turizm §Ubesine 
müracaat edebilir. (B) (3464) 

ı:mumi meclisin 15-4-937 tarihli toplantısında ihtiyaca uygun bir şekil
d.e t~dıl ve Dahiliye V ekiletince de tasdik edilen merkez hali ta§ıma ücreti ta • 
rıfcsı alAkadarlara ilin olunur. 

Hale glrecflk eşyanın taşınma tarifesi 
Kilolar Ueret miktan 

A - Paketler, kutular sandıklar: 
1 - Kutular 

En az En çolr Kuruı 

2 - Kutular 
3 - Kutular ve tek portakal sandıklan 
4 - Küçük sandıklar 
5 - Şeker sandıklan ve emsali 
6 - Orta sandıklar 
7 - Büyük sandıklar 
8 - Büyük sandıklar 

9 - Yumurta sandığı ( 720 Jik ) 
10 - ,. " (1440 Irk) 

B - Sepetler ve küfeler: 
1 - Kü9ük çilek sepetleri 

2 - Karadeniz çilek sepeti ve benzeri 
3 - Kelet, kebir, Adana ve ufak iz. 

mir sepetleri. 

4 - T~paç ve yanm arka 
5 - Arka ve kapelya 

C - Torbalar ve çuvallar: 
1 - Kuru yemiı torbaları 

2- ,, 
" " 

3-
" " " 

4 - ,, " .. 
5 - Küçük çuvallar 

6 - Büyiık çuvallar 
7 - Hararlar 

D - Tenekeler, fıçılar, ve variller: 
1 - Küçük yoğurt tenekeleri 

2 - Orta " ,, 
3 - Büyük ., ,, 
4 - Yarım gaz 

5 - Bütün ., 

6 - Tenekeler 
7 - Fıçılar 

8 - Fıçılar 

9 - Variller 
10 - Varıller 

" 
•• 

1 
4 
g 

21 

31 
51 
76 
91 

1 

4 

16 

35 
61 

ı 

4 
g 

31 
46 

76 
101 

4 

9 

12 

31 
51 

101 
151 
301 

E - Kavun, karpuz, ini ve helvacı kabaklan: 
1 - Bir tonu (küsuratın her vüz ki· 

losu tahakkuka esas tutulur.) 

4 
8 
20 

30 
50 
75 

90 
150 

3 

15 

35 

60 
150 

4 

8 
30 

45 
75 

100 
150 

1 
3 

8 
11 

30 

50 
100 

150 
300 
500 

0,50 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 

6 
10 

1 

2 

1 

6 
8 

0,50 

1 
2 

3 

5 

8 
lO 

0.25 
0.50 
1,50 
2 

4 

6 
8 

10 
15 
25 

70 

ı _ Taşıma ücreti. tarifede tesbit edildiği üzere eşyanın konulduğu kabın 
cins ve adedine göre tahakkuk ettirilir ve ardıye resmi ile birlikte tahsil edi -

lir. Kabın cinıi tarifenirı hangi maddesindeki kap ismine uyarsa bu maddede gös. 

terilen ücret tahakkuka esas tutulılr. Kabın cinsi yukarıdaki maddelerde yazılı 

isimlerden hicbirine uymadığı takdirde ağırlığı ve büyüklüğü tarifede yazılı kap
lardan hanstisinin vasati ağırlık ve büytiklüğüne uyarsa o madde üzerinden ta
tımı ücretine tabi tutulur. 

2 - M eyvalar 100 kilodan. sebze !er 150 k:lodan Cazla kanlar içinde ~el • 
difi takdirde bu mikdarları tecavüz eden kısmın her 50 kılosu için ayrıca S ku

rut taşıma ücreti alınır. (Küsurat 50 kilo adderlilir. 

3 - Deniz yolu ile gelen eşy<'nrn taşıma ücreti, vinç bota1tma ve ardiye • 
lcre kadar taşıma hizmeti mukabilidir. Kara yolu ile gelen eşyanın ta şıma ücre
ti boşaltmi\ ve ardiyelere kadar ta,ıma h"zmeti kar11•lıl;tdır. 

4 - Halde satılıp harice cönderilecek eıyayı lllhibi diledi~i gibi n'lklet • 
mek ve ettirmekte ıerbeattir. 

5 - Halde- ıatılma11 mecburi olmıya,ı eıyanrn hal rıhtımına çıkarıldıRJ 

takdirde ,.:ne, bo~altma ve kara nakil va ·ıtalarına yükkne hizneti karşılığı ola

rak ton başına 100 kuruşu seçmemek üzere bir ücret alınır. Bu mikdar uamt • 
dir. Esyanın cinsine göre hal idaresi bu ücretten o/t: 50 ye kad::. tenzilc'it yapı· 

hbilir. Tahakkuka bir tonluk ücretin her 100 kilova isabet eden mikdan es;ıs tu
tulur. Ağırlığın 100 den fazla olan kesirleri 100 kı!:> addedilir. 

6 - Tarife mucibince nakil ücreti alınmak ıuretile ta,ınan eıya hat icinde 
ir yerden başka bir yere t~ '"•nc'ı~ı tak 1'rde tıa r ôren'n na·ı·ı !··"'~" ürr t · l•n.r. 

7 - İşbu tarif enin tatbikına 1 Haıiran/l 93 7 tarihinden itibaren başlana • 
caktır. (B.) (3456) 
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HAZIR ve ISMARLAMA 
KOSTCIM 

PARDESCJ 
PANTALON 

Son Moda . Kumaşlarla Ucuz, Şık ve dayanık 11 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR 

Elbise Mağazasında Bulacaksınız HAFTALIK ve AYLIK 
Tediyatla dahi muamele vardır. Telefon 43603 

---------------·------------------ı- Her akşanı 

AVCIL 
MÜJD_ 

A 

1 Hazirandan itibaren 

Av ve nişan 
fiyatları indirilen 
malzemesi 

CiNSi MJKDAR 
Fi ATLAR: 

En ali kara e.v barutu 
" ,, " ,, ,. .. ,, "'',, 

Birinci nevi dumanSTz av h'anıfu 
,, ,, .. " " .. ,, 

" 
,, ,, .. .. .. " 

,, 
İkinci nevi dumansız ,. .. .. .. " .. ,, 

.. .. " " .. .. ,, 
" .. .. 

Yerli dumansız av barutu 
.. .. " 

,, 
6 m/m Flober Kurşunlu 
6 m/m ,, tek şarjh 
6 m/m ,, çift ıarjlı 
9 m/m ,, kurşunlu 

9 m/m ,, tek §Clrjlr 
9 m/m ,, çi!t şarjlı 
Kmmzx renkte lüks av kovanı 70 m7m 

,, ,, ,, ,. ,, 65 m/m 
Mor renkte av kovanı 

Kmnın renkte ve iki atmıa müteham ınil av k:o. 
Turuncu renkte av kovanı 
Ye~il renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüllü av kovanı 

1 kiloluk kutusu 

1/2 .. " 
1/4 ,. •• 
1 ,, ,, 

1/2 " ., 

1/4 " " 
1/10 .. " 
1 

• 1/2 
1/4 
1110 
1/4 
lf.10 

,, 
" .. .. 
" ,, 

.. 

., 
" .. 
" 
" 

adedi .. 
,, 
" ,, 

" paketi 
.. 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

Yeşil renkte bilyük kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kur§unt renkte av kovanı 

.. .. 
Dolu kırmızı av fişeği adedi 

" mor .. " .. 
,, turuncu,, .. .. .. kayısı to " .. .. kut'§uni ,, ,. 

" Keçe tapa ; . ~ ' yüz adedi 
Yağlı tapa ~ ~ • " Yağlı taknn tapa • • paketi 
Kapalı kapsUl • .. ' kutusu 
'Av ıaçması: 

3 kiloluk torbası 
1 .. kutusu 
1/2 ,, kutusu 

Eski 
Kuru§ ş. 

290.-
150.-
80.-

800.-
400.-
200.-
80.-

600.-
300.-
150.-
eo.-

175.-
70.-

1.50 
1.50 
2.-
3.50 
3.75 
4.-

450.-
400.-
350.-

350.-
300.-
300.-
275.-
250.-

275.-
200.-

9.50 
9.-
8.-

7.50 
6.-

40.-
15.-
85.-
75.-

157.50 
52.50 
26.25 

Bayilerdeki 

Yeni 
Kuruı ş. 

220.-
115-
60.-

600-
300-
150.-
60.-

soo-
250.-
125.-
50.-

150-
60.-

1.-
1.25 
1.90 
1.15 
2.-
2.50 

325.-
300.-
215.-

275.-
225.-
225.-
200 
200.-

225.-
175.-

7.50 
7.-
6.50 

6.-
S.50 

25.-
50.-
60.-
65.-

150.-
50.-
25 

Matbu Fiyat Listesine Bakmayı Unutmayınız ! 

1 
• 

ARLAR IDA il • 
HI 

• 
1 

1 

Memleketin en yüksek sanatkArlarlle blrllkte 

SAFiVE 
T Belediye 

Bahçesinde 
Milli oyunlar ve 

Akrobatik numaralar 
Telefon : 43703 

r Dan 

S. S. C. i. Türkiye 
Ticaret · Mümessilliği 
Gazetenizin 9·6·937 tarihli nüshasının 12 inci sa. 

yrfasmda "Şoförler pazarı Ali Riza Gebzeli" tarafın • 
dan ne,redilmi, olan, Sovyet mamulatından zıs mar· 
ka kamyon ve otobüs yedek aksamı aatııma dair ili· 
nm hakikate muhalif olduğunu bildirir. 

"Şoförler pazan . Ali Riza Gebzeli" firmasmm 
zıs marka yedek aksam aatı,iyle hiç bir alakiiı 
tur. 

S. S. C. 1. Türkiye 
Ticaret Milmessllllğl 

•-Tı-e-cr_iı •. b_e_v_e __ I 

f et kik neticesi 
Sabit olmuştur ki: 

Baylara ıazım olan 
Prezervatif'in 

En iyisi, en sağlamı 
ve sıhhisi 

ı -R i -AKISKAJ 
Markadır. 

Eczahanelerden ısrarla 
ve bu isimle arayınız • 

Toptan (iş ecza de
posu) nda bulunur. 

Büyük reklama ne hacet 
bir kutu 

FAZIL 
Çil ilacı 

aeni çok güzelleştirir 
İmal yeri: Edime, kimyager 

Fazıl Sosyal laboratuan 

_ .. Bu akşam 111111.--. 

unir Nure 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

A D E M i i K T i D A R .,.._.j _IHl_e_ır _v_e_ır_ci!_e_ 
Tanburl REFiK 
ve Kemani SADi 

P. OR A 
ve ıa re: it. Gi IE: 'V/ ş IE IK il.. D ~ n N ~ K A R ş o 

HORMOBiN 
·- Tabletlerı • Her eczanede arayınız. t !9oata kuluau t2&5 Hormobln , 

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

Telefon: 41030 

Bahçesinde .llff' 
ZAYi - 5/ 1477, 936 • 4681 ıenesi· 

ne ait liman cüzdanımı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin bükı:nU 
yoktur. Karagümrük Karabaş so
kak numara 6 Mahmut Muzaffer 


