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ıs numaralı ev saat 
ıs de basıldı 

Bir esrar ve eroin imalAtha oeslyle 
meydana ~ıkarıldı kumarhane 

Bugün saat 13 de Tophanede 
gümrük muhafazc teşkilatı ve emni
yet müdürlüğü memurlan büyük 
bir esrar ve eroin imalathanesiyle bir 
kumarhane keşfetmişler ve burasını 
arayarak birçok kimseleri yakalamış 
lardır. 

Muliafaza teşkilatı ötedenbcri ba
zı emarelerden Tophane civarında 
böyle bir zehir yuvası olduğunu an
lamak.ta idi. Günlerdenberi yapılan 
araştırmalar neticesinde nihayet 
Tophanede Boğazkesende cami so
kağında 13 numaralı evin bu işlere 
merkez tC§kil ettiği öğrenilmiş ve 
bu sabah erkenden bu evin etrafında 
giimrük muhafaza ve emniyet ka
çakçılık bürosu tarafından tertibat 
alınmıştır. 

On iiç buçukta 
Saat tam 13r~t buçukta evleri ara

mak için münasip zamanın geldiği
ne kanaat getirilmi§tir. / 
. Bu esnada cami ıokağı köşe başın 
da bir Clilenci oturuyor, bir serseri 
13 numaralı evin önünde uzanmış 
Y,atıyor ve iki eskici sokaktan geçi
yordu. 

Eskiciler cami sokağındaki 13 nu
maralı esrarengiz ~vin önüne gelin
ce uzun uzun h4in"Clılar ve sonra ka· 
pıyı çaldılar. Kapı eanki duvar gibi 
idi. Açılmadı ve bu ıefer tekmelenen 

kapının arkasından bazı çığlıklar 
koptuğu iJitildi. 

Kapının önünde yatan ıeraeri ki 
bu bir memurdu. Birden pencereye 
atıldı. oradan giremedi. Arkadan 
döndü ve o sırada içeride iki tabanca 
sesi i§itildi. 

Birbirine geçilen evler 
Bu sırada kapı açılmıştı. Fakat o ea 

nada memurlar 13 numaralı evden ya
nındaki evlere geçildiğini gördüler o 
cvler.e gidildi. 

Hemen o evlere geçen memurlar bu 
rada iki kaçakçı yakalandı. Tabancaları 
kaçakçılar kasarken memura atnUıtr. 

Bu csnalda bir ıiyahi ıencin de fırsat 
tan istifade ederek kaçtığı anlafıldı. Bu 
gürültil esnasında bir takım kadınların 
pencereden kendilerini attıkları görülü
yordu. 

Kahvede araştırma 
Kaçakçılardan birinin kahvede bulun 

ıduğunu haber alan memurlar derhal 
kahveye koıtular ve orada da bir kaçak 
çıyı yakaladılar. Kaçakçının cebinde bir 
de tabanca bulunuyordu. 

Neler bulundu ? 
Araıtırılan evlerde esrar ve eroin ima 

line mahsus malzeme ve kumar aletleri 
bulunmuıtur. Bu evleri itleten ıebeke
nin çok genit olduğu anla11lmaktadn. 

Gazetemiz makineye verilirken araı
trnna devam etmekteyldi. 

Ar sala r senelerce 
boş bırakılamıyacak 
Sahipleri buralara ya ev yaptıra

caklar, veya satacaklar 
Ankara, 18 (Telefonla)" - Dahiliye 1 maya veya buralara ev yaptırmaya 

qekSleti Ank ra ve İstanbulda arsa nıec~ :Olfcı•Wantıs-

spckülasyonunun önline geçecek bir Satma..x~!ar ye_ev Y!I?tı~anlann 
kanun projesi hazırla:maktadrr. Pro - arsalan istimlak edilecek ve eatın ah • 

jeye göre, ellerinde aıısa bulunanlar mu nan fiyatla ev yaptıracaklara satılacak. 
ayyen bir müddet nrfmda bunları sat - catır. 

·----------------------
Dersimde isyan 

yoktur 
(Baf tarafı 1 incide) 1 

meterine ~ani ol~a~ Türk kanun1ann
da "kuttaı tarık'lık - yol kesicilik,, 
suretinde tefsir edilen bir cürümdür. E-
ğer bu cürmü bir ki§i on kiti iılerse 

buna karıı polis ve jandarma tahrik e
dilir. Lakin ayni cürüm bin iki bin silih 

1ı haydut tarafından İ§lenirse buna kartı 
yapılan harekette zabıta kuvvetleri ordu 

lclan yatdrm alabilirler. Hele orasının 

coğrart husu&'iyeti göze alnrrrsa ... 

Nitekim bir ay evveJ, böyle bir sala

hiyeti dahiliye vekiline veren bir kanun 
Kamutaydan çımrıtır. İşte Dersimdeki 

temdin hareketinde ordunun yaAfımma 
da ihtiyaç görülmesi bundandır. 

Son harekette göze vuran -en büyük 
mana, Kemalist hükQmetin halk menfa-

atlerini temsil etmekte olmasının en ge· 

ri seviyede bulunan medeni merkezler
den en uzak yerlerlde her türlü irşattan 

mahrum olarak yapmıı olan halk tara
fından da a~ıkça anlaplmakta bulunma-
sıdır. HABER 

Kıta1anmız Dersimin 
göbeğinde 

Ankara, 18 (Hususi). - Hareka
ta bütün modern vasıtalar İ§tirak et
mektedir. Murad suyunun üzerinde 
ve Kemaliycden Dersime ilk geçen 
patika yolunun ba§ında olan Ilıç 
köprüsünden geçen kıtalarımız Der 
simin göbeğine girmiı bulunuyor
lar. 

Dersimin en aıılmaz cenahı olan 
garp kısmını çerçeveliyen Murad 
nehri ile yalçın dağlar aşılmıı bulun
maktadır. Bütün mevziler tutulmu! 
ve tedbirler alınmış olduğundan ile
ri hareketi başlamıştır. 

Teslim olma hadiselerinin devam 
etmekte olduğu haberleri geliyor. 

Kutudereainin de, Kızıldağın da, 
Sultanbaba dağının da son mağara 
sına, köşesine kadar taranması, bir 
gün, nihayet bir hafta işidir. 

Tunceli ıslahat programı 
Dersim için hazırlanmıf ve tatbik 

edilmeye baılandığı için aksülamel 
yapmı§ olan program, son noktasına 
kadar tatbik edilecektir. 

1 - Dersime, yol, köprü, mek
tep, kı§la yapılacak, 

2 - Aakerlik, vergi, itleri düzene 
konacak, 

3 - Ağalık, derebylik, şeyhlik 
kökünden kaldırılacak, zorbaların 
malları devlete geçecek, 

4 - Ve nihayet Dersimi e§kiya 
yatağı haline getirenler Garp vila-
yetlerimize nakledilecekler. orada 
iskan edilip, namuslu, müstahsil va· 
tandaılar haline getirilecekler. 

Ankarada verilen kararlar 
Ankarada son toplanan umumi 

müfettişler kongresinde Tunceli için 
de §U kararlar verilmişti: 

1 - Dersimde, mektep, yol, 
köprü, kışla yapılacaktı. Sık sık kara 
kollar kurulacak, askerlik ve vergi 
işleri kati bir inzibat altına alına
caktı. 

2 - Dersimin şeyhleri, derebcy
leri, ağaları, aşiret reisleri Garp vi
layetlerine ve bilhassa T rakyaya 
( Kırklareline) yerlC§tirileceklerdi. 
Hatta tunların listeleri hazırlanmış
tı. 

Adliye Vekilinin beyanatı 
Dün ıehrimize gelen Adliye Ve

kili Şükrü Saraçoğlu Dersim mese
leai hakkında ıu beyanatta bulun
muştur: 

- Tunceli havalieinde müfreze-

HABER - J\lgam postaaı 18 HAZİRAN - 19;,, ....................................................... _, 
Petrol f Küçült itilôf başve

ı killerinin mülôkatı 
. 

ihtikarı 
lzmlr vllAyetlndeki • 
tedbtrıerıu urnek Bu sulh teşekkülünün dağıtı

gösterdi gösterllmesı lamıyacag._. ın ı 
muhtemel 

Ankara 18 (Telefonla) - İzmir 

vilayeti petrol ihtikan hakkındaki 

tetkiklerinin neticesini ve alman ted
birleri Dahiliye vekaletine bildirdi. 
V ekfilet bunları gözden geçirmekte
dir Vekilet alınan tedbirleri muvafık 

_ görürse diğer vilayetlerin de ayni 
i şekilde hareket etmelerini tebliğ cıde-
• : ........................................................ . 
Vefa lisesindeki 

hadise 
Bu sabah saat 10,30 da Vefa Lise -

ıinin imtihan salonunda bir yaralama 
vak'aaı olmuştur. 

Ötedenberi mektepte kendi halinde 
ve sessiz bir talebe olarak tanılan B • 5 

ten 514 numaralı Celal, İngilizce imti -
hanına arkadaıı ayni sınıftan 558 Ab. 

durrahmanla beraber girm:ştir. Yan -
yana oturan iki arkadaş kendilerine 

sorulan ıualleri hazırlarlarken Celal 
birdenbire yerinden fırlamıı ve cebin • 

den çıkardığı bir berber usturasiyle 

Abdurrahmanın gırtlağından yakalaya -
rak kesmiştir. 

Neye uğradıklarını ~şıran muallim. 
lerle yaralı talebe daha kendilerine 

gelmeden Celal usturayı bir daha sal
lamış ve yaralının sağ elinin parmak • 
Ianru da kestikten sonra bahçeye fır -
lamı§, usturayı atarak sokakta koşmağa 
başlam~tır. 

Hadiseyi haber alan talebeler, cari -
hin peıine takılmışlar, Celal da biraz 
sonra karııdan gelmekte olan bir komi-

seri görerek ellerini biribirine bitijtir • 
mit ve yere yatarak teslim otmuıtur. 

Abdurrahmarun ilk tedavili mektep 
doktoru Cemil Sadık tarafından yapıl

dıktan eonra talebe Certahpaıa hastane 
sine kaldrnlmr§ ve boğazı dikilmiıtir. 

Yaralan ağır değildir. 

Nezaret altına alınan Celilin akıt 
m:ivazeneainin bozulduğundan ıüphc 
edilmektedir. Kendisi müıaJıede altına 
alınacaktır. 

Başvekil 
(Bruı ta1afı 1 i'lcido) 

celi dördüncü umumi müfettişlik mın· 
takasına da 1.150.000 lira fevkalade tah 
sisat vermiş.tir.-Bu tahsisatlarla derhal 
inşaata da başlanacaktır. 

Bu suTetle, esasen mevcut bütçenin 
de yardımiyle Doğu illerinde geni§ bir 

imu hareketi ba~lıyacak ve o illerdeki 
yurdaıların maddi ve manevi yüksel • 
mesi temin olunacaktır. 

Başvekilimizin hareketi 
Ankara 18 (Telefonla) - Başvekil 

İsmet İnönü Dün akpm saat 20 de 
hususi bir trenle Ankaradan aynlmıı
trr. 

Refakatinde Sıhhiye Vekili Rcf ik, 
Milli Müdafaa Vekili General Kazım 
Özalp ve jandarma umum kumand.ınr 
general Naci balunmaktadır. 

Milli M:.idafaa Bakanı General Ki • 
zım Özalp Başbakana Kayacriye kadar 
refakat edecektir ve oradan ayrılacak -
tır • 

Batbakan İsmet İnönü bu seyahat • 
lerini Sıvas ve bi1 kaç gün evvel iltisak 

peyda etmi§ olan Çetinkaya - Yolaçtı 

hattı üzerinden yapmaktadırlar. 

Ba§vekilimiz Tunceli vilayetinde, 
hükmetse alınmakta olan tedbirleri tet. 
kik edecek ve ayın 23 ünde Ankaraya 
avdet edecektir • 

Başvekilimiz Siva8ta 
Sivas, 18 (Hususi) - Baııvekil ta • 

met İnönü buıün Sivaıta bulunacak -
tır • 

)erimize iltica eden ıakiler müddei· 
umumiler vasıtasile· mahkemelere 
aevkedilccektir . .Şimdiye kadar bu 
tekilde birçok maznunlar adliyeye 
vcrilmiı bulunuyor. 

Belgrad, 18 (A.A.) - Avala ajansı 
biltliriyor: Baıvekil ve hariciye nazırı, 
Stoyadinoviç refakatinde kalemi mah
sus müdürleri Gaviç ve Protiç, Yugos
lav ve ecnebi gazetecilerden mürekkep 
bir grup olduğu halde dün sabah Kara
corci vapuriyle Tunada Klaıdovoya gel
miıtir. 

Kladovo ~ehrinin rıhtımı Yugoslav, 
Rumen ve Çekoslovak bayraklarile do
nanmı§tı. 

Başvekil. mahalli makamat mümessil 
leri, bir kaç bin kiıiden mürekkep bir 
halk kütlesi ve muhtelif kültür ve va
tanperverlik cemiyetleri mümeasilleri 
tarafından karşılanmııtır. 

Kladovo ilk mektebi talebesinden 
küçük b~r kız. Stoyad;noviçe bir çiçek 
demeti vermittir. Belediye reisi ıde Baı
vckile hoı geldiniz demiıtir • 

Bu merasim cereyan ederken Rumen 
bandıralr, "Kral Karol II .. vapuru da 
içinde Çeko5lovakya ve Rumen başve
killeri Hodza ve Tataresko olduğu hal
ide Kladovoya yanaşmııtır. 

Pek samimi ıelamlaşmalardan sonra 
Küçük İtilaf devletlerinin başvekilleri 

hep birlikte "Kral Karol II .. vapuruna 
binmitlerdir. Vapur halkın şiddetli alkıı 
lan arasında Baziagh istikametinde ha
reket etmiıtir. Yugoslav, Çekoslovak ve 
Rumen bandıralı üç romorkör vapuru 
takip etmekte idi. 

Dünkü mülakatlarile Küçük İtilaf 
devletlerinin üç hükumet reisi. üç -dev
let arasında süren tam ahengi bir kere 
daha tebarz ettirmek istemi~lerdir. 

Bu mülakatın, son seneler zarfında 
Avrupa siyasetinin geçirdiği feci karr
ııklrklar içinde sulh siyasetine sadık 

kalmış olan Küsük itilaf devletlerinin 
müşterek faaliyetlerinin inkişa!ında ye-

Bilbaoda 
vaziyet 

(Ba§ tarafı 1 inci.M) 
fen kıtutı, Portugaleteyi Arenoıa bağ
layan havai demiryolunu berhava et
mitlerdir. 

Basklar, N crvion nehri yakınında nev 
midane mukavemet etmektcldirler. Bask 
tar, alelacele istihkamlar inşa ediyor
lar. Bu maksatla yalnız dünkü gün San 
tanderde 6000 kişi iıe ahnmışbr. 

70.000 mülteci Santandere gelmiı ve 
orada iaıe mrselesi vehaınet peyda et
miştir. 

Astler kaçan kadın ve çocukları 
yakaladılar 

Bayonne.. 17 (A.A.) - Santandere 
gitmekte olan altı İspanyol vapurunun 
Villano burnu hizalarında asi harp ge
mileri tarafından yakalanarak Pa
sajes limanına sevkedildikleri h~bcr ve
riliyor. Bu vapurlarda ço&u Bılbao ve 
civarından iclen kadm ve çocuk olmak 
üzere 3000 yolcu bulunuyordu. 

Bir infilAk 
Valansiya, 18 (A.A.) - Karta}ende 

tamir edilmekte olan Jaime Prımero 
zırhlrsında bir infilak vukubulmuı, 18 
kişi ölmüı ve yüz kiti kadar da yaralan 
mıştır. İnfilakın sebebi henüz anlaırla
manuştır. 

Türkiyenin 
siyaseti 

( Bcıf tarafı 1 incide) 
doktrinlerini de reddettiğini, iyi bil. 
miyor. Türkiye Avrupayla olan siya. 
si tcmaslarındı:.. bütün ideolojik cere. 
yanlardan uıak bulunmaktadır.,, 

Muharrir bundan sonra, Türk in. 
kılibını mütt'akip birçok devletlerin 
Türkiyeye nasıl tesir yapm:ık istedik. 
lerini ve bütün bunların nasıl şidde~
le reddedildiğiııi u'&un uzun anlatmak 
ta ve makalesini ıu şekilde bitirmeıc · 
lcdir: 

"Görüldiijil veçhile. Türkiye, kefe 
sinde bilyük menfaatler bulunan bir 
teraainin ibresini teekil etmektedir. 
TUrkiye kuwetlf zorlamalara maruz 
kıı.lmaktadır. Fakat milliyetperv<-rlik. 
le uyanmıs olan bu milleti'l en bUyU'k 

Bunlar ve bundan sonra tutula
caklar, Türk ce:ıa kanununun ahka
mına göre cezalandırılacaklardır, • irade ve arzusu ııiyasetinde tamamile 

ni bir merhale te§kil cıdeceğine ~üphe 
edilmemektedir. Ayni zamanda Küçüle 
itilaf devletleri kendilerini alakadar e
den muhtelif beynelmilel münasebetlere 
ait meseeleri halletmcğe uğraıacaklar· 
dır. 

Yugoslavya. Küçük itilafın menfaat· 
!erini ve teşriki rıesaisini daima gözÖ
nünde bulundurmak ıartiyle kendisine 
ait meseleleri en iyi bir şekilde hallet· 
miştir. Bu tarzı hareket Romaya ve Çe· 
koslovakya tarafından takdir edilmiı ve 
Hodza, bu hususta demiştir kb 

'' - Yugoslavya ile komşuları uııuı 
daki münasebetlerin iyileşmesi neticeain 
de Küçük itilafın dağılacağını iddia et
mek inanılmıyacak derecede bir uf dillik 
olur.,. 

Alman siyasetinin gayretlerine 
mukabele 

Çekoslovak başvekili Hodzarun, son 
Romanya ve Yugoslavya seyahatinden 
Deyli Herald gazetesi şöyle bahsetmek 
tedir: · 

Hodza bu seyahatinde geçenlerde 
Balkanları ziyaret etmiı olan Alman 
hariciye nazırı Von Nöyratın yaptığını 
yıkmak istiyor. Şüphesiz bu resmen böy 
le izah edilmiyor. 

Hakikatte, Çekoslovak ba~vekili, 

(Yugoslavya, Çekoslovakya, Romanya) 
dan mürekkep Küçük itilafı kurtarmak 
istemektedir. Bu teıekkül, Von Nöyra
trn Yugoslavyayla muvaffakiyetli mü-

zakeresi neticesinde parçalanmak tehlike 
sine maruzdur. Çek başvekili Hodza ile 
Romanya başvekili Tatareskonun şimdi 
maksatlan. Yugoslav başvekili Stoyadi
noviçi Küçük İtilafa bağlı tutmaktır. 

Bunil muvaffak olama.dar•, Fransanrn 
Yugoslavya tcslihatına paraca yardım 

etmemesi melhuzdur. 

Hesap bllmecelerl 
Y EDİ kişi bir ziyafet sotra:ııca oturmu, 

lardır. Bunlar yerlerini birçok ddalar 
deği§tfrcrek muhtelit ıekillerde eotrada yer 
almışlar, buldukları bUUlJl ıtomblnczontarı 
beğcnmlyerelc; grne tık oturduklan olçtmde 
sofraya kıırulmuıııardır. B uilk blçml bulahll 
mek için kaç defa yer değl§tlrml§ olurlar? 

Bu bilmecemiz mUkAfatlıdrr. Halleden:cr
den 2 ld§lye muhtel!! hediyeler \'eritecektir. 
Cevapların :!4 ha.ziran tarihi.ne kadar yollanıl 
mıuı llzımdır. 

Bir kaza 
DUnkU Ar:ıp saçının hallldır: 
Kazada bir tedbirıılzllk vardı; çUnkU Jan 

darma zablU fenerlerin i§leylp itlemediğini 
muayene etU. Anahtar bozulmu§ l§lemlyor 
du. Demek ki fenerler yakılnıt§ değildi. Eğer 
kaza zamanında fenerler yanık olsaydı, ıo
för :tıuntarı sonradan söndUremezdi. Kauze 
de olanın fenerleri de kontrol dUğnıelertnin 
gösterdiği gibi öyleydi. Bundan an8.§ılryordu 
ki: Romorkta çekllen araba, ne ön fenerlerini 
ne de arkadaklnl yakmamıştı. Bundan b&§kll 
kendilerini muur göatermek lçln. ani bir dur 
ma ne-Ucesinde çarpı§m& hissini vermeok Um! 
dlylc 2 arkada~ ipi kesml§lerdl.ÇUnkU kops.n 
bir ipin 2 ucu tiyle dUmdUz ve pUrUmz ola 
mu. Haklkntte ise kaza vukubulduğu zaman 
lklıl de yUrl\yUş halindeydi. Demek ki pör 
!er tedbirsizlik yüztlnden ölUme sebebiyet ver 
mfş bulunmaktadırlar. 

A k ıl yaı ışının cevabı 
12 haziran tarlhU bilmecemlıin hallidir: 
Meseleyi halleden çocuk vuiyeU fljy:e 

Wıht etti: 
- Eğer benim alnımdaki lsta\'TOZ bcye.r 

olsııvdı :? numaralı müsabık kendi istasrozu 
nun. m~\·i olduğuna karar verlrdl. ÇUnkU bu 

takdlr!e 3 numarruım iki beyaz istavroz röre 
rek odadan çıkması llzımgelirdl. 

3 numara için de ~·azıyet aynidir. 
Ne lkJ ne de il<: nuınaranm odadı.n çıkma 

dığıQa &ÖU benim A\nımdakl l&tauozun nıa 
vl ,olduıtuna hl<; ştlphe kal,amakt:ı.dır. 

Bu bilmecemizi halleden erden bcdlyı ka 
zanan ar §un tardır 

ı J.<,atıh KAmllp:ışa sokak 7 de Albay 
llaıııın oğlu DoğllJ\ Yılmaz. 2 - Beı1iktat 
Camcı HUs~yln ı<okak 4 No. :-le\'zat Erol. 
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müstakil kalmaktır. o. henüı: Akdeni 
:•ın kapalı meydanında bir meçhul. 
dür.11 
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~~: ---·- -Temlzllkit• 
latanbul en geri 
?Qrk şehlrlerln· 

d e ndir 
Haziranın bqlarmda lıtanbula 

!>ir kere ujradun. Takip ettiğim bir 
lf olduiu için, galibe, bir i~i gün 
kalmak üzere, bir de haziranın ıon· 
~nıa doğru gelmem icap edecek. 

ilk ziyaretimde wkkatimi.. ce!b
cdcn, bu güzel ,ehrin fevkalade ih
ınal edilmiı vaziyette buluntnaaı 
oldu. ihmalin dereceaini anlatmak 
İçin ıunu aöyliyeyim: 

Kabatatm arka ıokaklarmdaki 
tenvirat hava gazı ile yapılmakta· 
dır. Gündüzleri geçtim. Lambalar, 
ikindiye yakın zir zaman :>lduğu hal 
de, aöndürülmem:~ yanıyordu. 

- Neden yanıyor? • diye ıor• 
durn. 

Balıkçıbaylbrahimin e§i latife et
ti: 

- Yine gece olacak değil mi>· 
Eğer istisnai bir unutkanlık ol~y 

dr, bu bahse temu bile etmezdim. 
Fakat koskoca bir semtin hava gaz• 
lannm yirmi dört aaat mütemadiyen 
Yanmaları, ihmalciliğin umumi ka· 
ideleri arasına girmiştir. 

* * * 
Yine kendi semtimden bir miaal 

getireyim: Yeni yapılan aedüıtü ka!'ı 
Veainin yanmdah tam lnhiaarlar bı· 
nasile Kabataf iskeleai kartısma 
inen elli metrelik yokuşcağız, bütün 
arka aokaklar gibi, haftlarca ıüpür• 
ae yüzü görmemektedir. Halbuki 
>':..lrası, koskoca bir semtin geçidi· 

dir. O derece iılektir. 
Tanıdığım bir bayan, hizmetçile

rinin her aabah temizlik yapıp yap
ırıadıklannı anlamak için, bir kana· 
Penin altına, yahut bir komolun üa
t\ine ufak bir kağıt parçuı yahut 
oir iplik bırakmnlf. Sonra, odaya 
'YÖz atarak: 

W"'"--.....~-~·Siz bura~a el ıUrmemıt•ln1'1 
ızmetçılen fiifD ta11111. 

lediye müfetti§lerl de aynı ıeyi 
Yapsalar 1 T anzifatçılarm •• ıüpürü· 
Yoruz!,. diye iddia ettikleri aokalda· 
ra imzalı kağıt parçalan bırakular, 
bunların bir ay müddetle yerlerin
den kalkmayarak, nihayet gübre 
haline geldiklerini göreceklerdir. 

Ben, lıtanbulda muayyen ıokak· 
lara ipretlerimi koydum. Avdetime 
lcadar ıüpürüp süpürülmediklerine 
bakacağım. 

• • • 
Bir de bu 1e11enin merak edilecek 

ınahaulü aineklerdir. Geçen senenin 
Yol tohumupun zürriyeti büelnn 
ne olacak) •• 

Eğer cidden büyük bir uJsm -olur 
sa, tavsiyem, sineiin dütmanı oLm 
örümcek nealiııi lıtanbulda çoiatl• 
inak olacakbr 1 r. 

Bari iki hatere biribirini bnm .. 
• • • 

• UtiEe bertaraf, fUDU ciddiyetle 
•ddia edebilirim: lıtanbul .. bütün 
Türkiyenin nadir derecede kirli te· 
hirlerindendir. 

(VA-Nt ) 

lzmitte Atatürk 
günü 

BugUn merulmle 
kutlulaaıyor 

Buglln Büyük önder Atattlrkiln 
f zınlti ilk ziyaretleriııbı )'il döııUmtı
dUr. Bunun için 15 yıl evvel vntyet 
bahçesinde kunılan 120 kJttıik bUyDt 
SOfra ayni yerde kunılacak ve Atattlr 
kUn burada .CSyledflj nutuktan parça. 
lar okunacaktır. 

Amerlkada eıraren• 
giz bir toplantı 

l..ondra radyoıunun verdiii habe
re ıöre, Amerika Cumhurreİli Rur 
velt dört yüz mebuau bir Amerikan 
"_da1ü1cla müzakereye davet etmif
tir. Adaya hiçbir gazetecinin girme· 
llleei için timdid~n tertibat almnur 
tır. Amerika tarihinde ilk defa cere· 
Yan etmeai itibarile bu toplantıya 
~yük bir ehemn,ıiyet atfedilmekte· 

eı c •W' ... sa es 
3 

Mecmualar : 
Talebeyi naddn 
döndUrUyoruz ? 

Yeni Adam. mecmua.!'lnın aon acıyı .. 
anıda eaki .. Darülfünun Emini" /snıa.. 
U Ha.kkı Ba.ltacıoğlu, bir kısmı bitmi~ 
olan imtUıan1.a1·da.n dö11en1eri ele ala 
rak, onlann nede1ı döndüklerini, Uir 
kere, mutad nı&::#Jriyelerl.e iaah cttiktera 
a0tıra hokiki 8ebeplere gelip §Öyle di .. 
yor: 

Siııeml•öyde, Lflğamderesitdra bir ~lre Yfı'"Ma aloan tııcşhllr Akarca atı1JMtıUn 8Ö2'Üm ona ÇC§m&i! ••• 

lstaTibul konuşuyor I c sınemköy : 3 > 

Doğru olan bunlar değildir. Doğru 
olan ilk sebeplere kadar çıkmak, ta
biatt.e kökll olan r.arureUeri kavra. 
maktır. İ§te size bir misal. Hekime 
bir hasta müracaat eder. Hekim onu 
muayene eder, apandisit bulur. Bu 
teşhis üzerine fen adamı: ameliyat O· 

lacaksınız, kör bağınıağmızı çıkarta. 
caksınız, der. Fakat hekimin bu apan.. 
disit vakası karş18mda kızıp hastası. 
na ceza verdiği hekimlik tarihinde gp. 
rUlmemiştir. Deli olduğu ıçin beş Oil 

adam ölclüren adama k&l'§ı da yapıla.. 
cak it hiddet değil, tedavidir, Apandi
sit. delilik vakalarına kIZinayıp sade. 
ce tedbir alıyoruz da çalıgmamak, an. 
lamamak, öğrenmemek, sorulan sual .. 
lere c.evap vermemek va.katarına niçin 
kızıyoruz ve bu hastalardan numara. 
kırmak ve döndürmek teklinde neden 
intikam alıyoruz? Açık ve doğru söv· 

Sinem köyün lağma 
bitişik çeşmesi! 

Bir valandaı şlJgle sllglilgoı l u : - Bu beıbad yere balla balta 
gemelı glgor, kahve içlgoı, kegf ediyoruz ı ... 

SinemldSyden KOçOJr.üarca 90bf1 
denen bir yer vardır. Buraya büyük 
liirm .okaiı deme, her halde daha dof
ru taylenmiı olm. 

Tıpld Ferikay ve JCunnpaıpda raat 
geldiiimb müthiı ıeriz gibi, bir büyük 
ve açık illan-. Pia ye tlhammW.UZ 
kokularını etrafa 71ya ya)'& bu ıemti 
battan hlıta lcat'etmektedlr. 

Kurtuluıun bildin evleri, apartıman • 
ıan, t;uıemJdtyUn illt 1alnnlın, çirkef 
aulannı. )ı~ ~. ac•1r ~ Maaltır -
lar. Resimlerde ıtirecetinis gibi, bu 
millevvea dere, derince ve aarp çukuru
nun içinde, ıece gilndils, yu, 1at de • 
meden akar durur. 

Geriıin. mebde'i Kurtuıuı tramvay 
yolundan hatlar• ti Kunnpap deresine 
kadar uzanır • 

Yalnız, Yenitcbre indikten IODrald 
kıaım, pek mWıesnmel olmaaa da, ,ayle 
bayle kaparumtbl' • 

Bu miitbiı ıaıunta komtuluk eden A 
lran:a .okatınd& oldukça muntazam bir 
ıüril ev varcfı. Ve her evin Bnilnde, 
ıeııç. ihtiyar, çocuk bir alay inan ltu . 
lunuyorda. 

BunJann Ji.,.a de tertemb ıfyin • 
mitlerdi. 

Belli idi ki, ıat"'1n..1efaletine raimen 
burada oturaıdat• teds ve oldukça bal 
ve vakti yerinde ailelerdir. 

Yavq ya'.,,,, blllMlıia dojru ytlril • 
düm. poeopf makinemi kaldırdım. 
Reaim atmak u.ereydim. Bu lirada ar
bmdan bir scs lfittim: 

- Bak efendi. lilnna bak, burada 
y.aek yiyor. bhn içiyor, keyfedlyo. 
ruz r •• Bak ta için açsllln. 

FotofrÜ çekmeli bir tarafa bırakıp 
hayretle selin ıeldiii tarafa dhdU... 

Kollan malı beyu ı&nıejinin altı • 
na bir ırf pmıtalon ıl)'lnif, çıplak ayak· 
ıanna da flPd* terlikler reçlrmlf, bir 
adam blll balnYordu: 

Uyelim sebeb ıudur: • 

DlKKATSlZLlK? 

Yazan : Haberci 
İlkmektep be§iııcl lllllf talebesinden 

12 y&şlarmda bir çocukta bir tarih 
nefretiyle karş:lqtmı. Bu nefreti bir 
saat içinde sevgiye kalbedeceğimi id. 
dia ettim ve bunda tamamiyle muvaf • 
fak oldum. Çünkü o ikincı defa muza. 
kereye gelmedi, tarihi anladığım söy .. 
ledi. Yaptığım müşahede neticesinde 
çocukta ne MUit fikrinin ne de Rone. 
l&IUI fikrinin U:şekkUI etmemiş oldu
funu görmüştüm. BUtUn saati bu iki 
fikrin kurulması için sarfettlm, ıste. 
diğim de oldu. 

CUMHURIYE'rte: 

Aeller tenkH edllmlyor, 
medenll .. tlrlllyor 

Bu mUthif geriz, Binemköyiı ba§tan baftJ yalıya.rak, tramooy CaddE:siıuie>ı 
Y nifehire 'kıatl'1.r böyle apaçık alcar gider 

A.sller hllktlmetin kuvveti önünde 
kaçmaktan başka y&J?&C&k iş olmadı
ğını görerek sarp derelere ve d:lğlara 
çekilmi§lerdir. ~metse oralarda 
onların hariçle alikalarını kese• ek be. 
rl tarafta kendi imar ve ıslah işi üze. 
rinde yUrilyUp gidiyor. Diğer tarafta!\ - Bana dejiJ, lijıma bak. Yazacak - ı 

san. ud onu yu ..• 
Garip bir adam, enteresan bir tip di. 

ye hemen onun yanına sokuldum. 
Y&ldattıinm cörilnce ıuıtu. Otur • 

dutu ilkemteden biraz dofruldu. 
-'Merhaba, eledi, nihayet buraya da 

ıeJcllniz. 
Garip bir Ermeni tfveaiyle konuıu • 

~a. ilmini aBylemekten, re1111İni a). 

dınnakta."l çekindiğini çabucak anla • 
cfım. Kim olduğunu yazmamalı tuh .. 
blit ettikten aonra konuımaia batla • 
dı : 

- Ben diyordu, HABER'in okuyu • 
cuauyum. lıtanbul Konuıuyor yuıla • 
nnı okudukça, bizim mahalleye neye 
.,Jmiyonunus diye fena halde içerU • 
yordum. 

Balanıı bu lljımlara, çekilir dert mi 
dir kif Geceleri kokudan ölilyoruz. 

- Peki baltalık olur mu çok, diye 
sordum? 

Alay etti: 
- Bu koku varken, haıtalık olur 

mu hiç 1 Bayım bak, önüm:izden Çırçır 

Jereai akıyor. Lif değil, ibıhayattır bu .. 
Anladım ki, bu zatla ciddi bir teY 

konupmıyacağım, evlerin önüne top • 
Jannuı bir alay genç kızın yanma .ok~ 
dum. 

Onlar da, evveli uzun usun llfım • 
lardan fikiyet ettiler, .onra içlerinden 
biriıi ileri atıldı: 

- Aman dedi, az kalam unutuyor • 
duk. Asıl bizim Akarcaçqmeaini yuı • 
nrz, bu liğım dereıiyle bitftik akıyor. 

Halbuki, içecek ıu da dahil olduğu 

halde blltiln ihtiyacınUzı bu çepneden 
temin ediyoruz. 

Grupun alelicele bir reamlni aldım ve 
etrafımın alan bir alay genç m Te ÇO

CUkJa beraber çeımeye- W>tru yollan -
dılr. 

Dar berbat bir 10lcalm kafelinl dö. 
ner dönme• çqme ve ltiun ~e 
çılavermi~ 

Akarc:açctmNi denen tef• yukarki 
bllyilk raimde de ılnlllthm ~i. 
pallı bir borunun içinden yerlere dökü. 

len bir auydu. Bu ıemtteki binlerce inu 

nın içtiği, yıkandıiı, yemeklerinde 
kullandıiı bu ıu, Jliım deresinin be • 
men bir metre kadar ya1anmda bulunu-
yordu. ı 

tayyarelerle attırılan beyannamelerde 
h\lkfunet bu hakikatleri ihtar edE>rck 
cahilliği bırakıp iltica ve deh:ılet e. 
denlerin iyi kabul edileceklerini bildir 
mekte ve bu tebliğler neticeeiz kalmı. 
yarak dağlara kaçanlardan her gUn 
yüzlercesi avdet ve dehalet eylemek
tedir. 

Bu halile ortada hatta Tunceli me. 
selesi diye bir mesele bile mevcud ol. 
madığına hükmedilebilir. Tuncelinin 
imar ,.e 18lahı, ıttırad ve intizamla 
yUrUyen bir program mucibince, ni. 
hayet birkaç yıl meseıes·dir. 

(runua Nadi) 

Yerinden fırlayıp bardak getirmek için 
evine kottu. 

Bu vaziyet karşısında usullacık sı • 
vıımaktan b&§ka çare göremedirr. . /',; 
kadatıma işaret ettim. Ve çc§me başın
dakiler kovalarını doldura dursunlar, 
biz köşeyi dönerek baıka bir ıckag:ı 
aaptık. 

HABERCi 

Varına: 
• 

Sinem köyde son gördllklerim 

Dikkat ı Bir taraftan geriıin itrenç mannra. 

1 
bir taraftan da Akarca nyunun Mfa • 
letini tikaine, tikline .eyredlyordmn. Mahallelerinizc:le gördüiüniiz 

Çocuklar, ıenç kular, ellerinde ko-

1 

bütün eksiklikleri, bütün fikiyet · 
valar, 9C1meden bani hani ıu doldu - lerinizi, yapılmumı İstedijiniz 
ruyorlardı. ıeyleri, canmm sıkan hadiseleri 

Benim tikaiaerek bak'l)&mı, ıuya im. her Mat, ister mektupla, telefonla 
renip te b•,._orum 11.DDUf olacak ki, j ve ısteneniz matbaamıza aelerek 

_.r bize L!l..l!_!_ız• • 
san saçlı, genç, &ilzel bir kız: 1 UUU11"1D 

M--L--.!_!_!_' fotnm-f-..1...-- Suyumuzun ismi, ciami belli de • \llllllTll1IDIZ -··-~ 
ilidir amma, çolı: ıüzel ve buz ıibidir. mu ayajmıza kadar gelip 

lediklennw' • • "m-C..--L -:La',... -İıteneniz ıize evden bir bardak getire- ~,,-., paa,, .. . 

Sitaem1cöyan, 141-,,..,_.M kmnp Akarca aokağında oturmak befbahtlı. 
"fJnyanlanlan bir grup 

yim de biraz içiniz r. lerinize veya temennilerinize .. . 
ze!emiz tercüman olacaktır. 

Demez mi7 İtfn fenuına bakm ki: 'ı •-----11111111 .... ___ _ __ _. 

- Hayır, deme mi de beldıemecli. 
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Yazan: Naciye izzet 
Her baklu &bla.m HadJyo•ye aittir. Han.ser kurbanı: 

-47-
Israrla dolu bu çocuk sükutu ( 

kar§ı.smda sabrı tükenmeğe başla
mıştı. 

Bir cevap alabileceğinden ümit· 
siz olarak gene ısrar etti: 

- Lem·i beyefendi niçin seni 
kimsenin öptüğünü istemiyor~ 

Çocuk sanki ezberden öğrenilmi§ 
bU- ders gibi büyük bir itina ile ke
limeleri araştrrarak Lem'inin büyük 
hayreti karşısında cevap verdi: 

- Lem·i beyefendi beni kimse· 
nin öptüğünü istemez.. Çünkü o, 
Dikmen hassas olmıyacak dMi. 

Çocuk manasını bilmediği §U 

son cümleyi zorlukla söylemişti. Has 
sas kelimesini söylerken iki defa 
tekrarlamış ve epeyce büytik bir 
mü§külatla söylemişti. Lem'i hu söz
leri söyliyebilen üç yaşındaki çocu
ğa doğru şaşkın boynunu uzatmıştı: 

- Ha .. Bir daha söyle bakayım 1 
Ne söyledin} 

Çocuk tekrar yavaş yava~ ve bü. 
Y,Ük teenni ile, hep ezberlen· 
miş bir şeyi tekrar eder bir ıive ile 
Clevam etti: 

- Lem'i beyefendi çok fena bir 
~dam .. Evet ... Çok çok fena! Onda 
öır taş var ... 

- Bir la§ mı} __ ... 

- Evet. Bir taş .. Jşte §urada ... 
Şurada ... 

Çocuğun yanında herhalde §U 

söz çok söylenmiş olacaktı: .. Kalp 
yerine bir taş var,. çünkü küçük mi
ni mini elleriyle midesini gösteri· 
yordu. 

- O benim de buramda bir taş 
olduğunu istiyor ... Kendi gibil .. Be· 
ni kimşc öpemez .. 

- Bunu kim söyledi. 
- Kendisi söyledi .• 
- Bu doğru değili Sana yalan 

söylemişler. 
- Hayır doğrul Bunu Hacer 

anne söyledi. 
Erkek tahrik edemediği bu inat· 

çı çocuk kalbi ~nrşısmda hiddetten 
sapsarı kesildi. Ayağa kalktı. Bu 
müthiş itham karşısında bütün iti
dalini kaybetmişti. Fakat birdenbire 
bir bıçak daı:besi yemiş gibi kalbin· 
Cle bir acı h;&~ederek duraladı. 

lzmire gitikleri sırada süt anne· 
ye veıdiği talimatı dehşetle hatııla
dı .. Necla, çocuğunu alıp kaçırdığı 
sıralarda! 

Hayatında sif,nelC 'iste'diğ. bu fa. 
ciah sabah .. Bütün felaketlere sebep 
olan bu kaçırma günü ... O hiddetle 
neler neler söylememişti ki 1 O za· 
manki hiddet ve kinleri göilerinin 
önüne geldi. Her şeyi yıkan, harap 
eden, yuvalarını alt üst eden bir de
liliği, bir çılgınlığı anında Neclanm 
hassas ve ince kalbine lanet ederek 
süt anneye verdiği şu emirleri şimdi 
perişan bir halde hatırlıyordu: 

HasM? 
Evet bu kelimeyi söylemişti... 

Bu sade ve çok basit, fakat dürüst 
kadına bu kelimeyi tekrar tekrar 
söylediğini iyice hatırlıyordu. 

işte bu kelime şimdi bu çocuk 
ağzından o kadar masumane ve güç 
lükle kendisine karşı söyleniyordu. 

Lem'i ağır bir darbe altında-ezil. 
mi§ gibi hareketsiz duruyordu. Oğ. 
lu olan bu mini mini ve nahif varhk 
karşıaında kendisi bir heyula kadar 
upuzun görünüyor ve şaşkın şaşkın 
bakıyordu. 

Bu acaip sözlü, kuru ısesll, kati 
şiveli küçük mahluk kendi oğlu idi. 
Hararetsiz, hareketleri bati, bu kü
çük ve korkunç kalpli çocuk ki bunu 
bizzat kendisi istemi§ti. 

EHeriyle yüzünü kapıyarak 
dehşetle geri çekildi... Birdenbire 
karşısına çıkan haksızlığın bu canlı 
delilini görmemek, kaçmak istiyor· 
du. 

Asabiyetle zili çaldı. Çocuğu al
mak üzere gelen hizmetçiyi bile bek
lemeksizin salondan çıktı. 

Salonun ortasında yapayalnız ka
lan çocuk "hep o aynı kapanık ta· 
vırlarile bekliyordu. 

- Gel küçük bcyl Seni sütnine· 
ye götüreceğim. 

Küçük bir kelime söylemeksizin 
mini mini elini ihtiyarın elleri arası
na koydu. Biraz karanlık bir kori
dordan geçtikleri sırada U§ağa doğ
nı sokuldu. 

ihtiyar gülümsiyerek sordu: 
- Nasın Korkuyor musun kü-

ciik bey) _ 

Çocuk yavBf bir sesle ve parma
ğını ağzına götürerek: 

- Suss 1. dedi. Lemi beyefendi 
bir köşeye saklanmıştır. 

U.~ak bir kahkaha atarak müşfik 
ve cesaret verici bir tavır takındı: 

- Beyefendi fena bir adam de· 
ğildir küçük dostum .. Ondan korka
cak bir §ey yok.. 

Fakat küçük, bukleli sanşm ba
§Inl sallayarak tekrar etti: 

- Ben biliyorum .. O bir kurttur. 
Uslu durmayan çocukları ye;I 

Bunları söylerken korku ve endi· 
§e ile arkasına bakıyordu. 

Birkaç gün geçti. Lemi çocuğunu 
ikinci defa görmek istememişti. llk 
karıılaşma o kadar ağır ve acı bir 
darbe olmuştu ki genç baba bunu 
tekrar etmekten korkuyordu. 

Hacer anne ile uzun bir konU§· 
maya girişti: 

Nasıl oluyor da çocuk ezberlemiş 
gibi anlayamadığı şüphesiz olan §U 

kelimeyi tekrar ediyordu: 
Hassas! .. Bu kelimeyi ona kim 

öğretmişti~ 

(Devamı var) 

- Çocuğuma fazla yüz verildi· 
ğini istemiyorum. Fazla şımartılan, 
sevilip okşanan çocuk gevşek ve U· 

yuşuk ve tcnbel olur.. Çocuğumu 
hiç kimse öpmiyecektir. :.ı\h hele ha· l-v-1--y-
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husus ki çocuğumu hassas yapmak· ~ 
tan sizi şiddetle menediyorum 1 Onu Viyanalı ve diplomalı bir mUrebbiye 
pratik ve soğuk kanh bir adam yapa. iyi bir aile nezdinde çocuk bakımı i~in 
caksmız .. Tam benim gibi bir adam. iş a.nyor. Arzu edenlerin VAKiT pro • 
Bir hayat adamı olacaktır. pağanda servisine müracaattan. 

Satıhk fabrika 
Ncftsannyi anonim §İrketinın bel cdiyeye vergi ve düsum borcunu verme· 

diğinden dolayı Anadolu Kavağında Umuryerindc eski 105 107 yeni 21 N. lı 
kfırgir fnbrika.nın dört tarafı c1uvar1a. muhat ve bir kargir yazıhane ve gen~ 
kiırgir kimyahane ve 2l • J aıatı ve edevatı sabite 18 adet muhtelif tonda tanlt 
ve tuğla ile muha.t iki adet taktir .kazanı kargir tuğlah1rlu muhat iki buhur kcı. 
zam bir adet atölye derununda. iki torr..e. tezgfı.hı bir ndct makkap, bir motör 
bir dinamo bir buharla müteharrik istim makinesi Ye diğer kargır bina dahi. 
!inde 5 adet buharla müteharrik pompa., bir adet ha.va mnkincsi ve iki adet ku. 
yu ve bir adet tasfiye kazanı ve 12/2 No. lı ortadan bölünmüı:; bir kat Uzeri 
galvaniz saçla kapalı kargir depo tahsili emval kanununun 14 'ilncil maddes ne 
göre milzaycde ile satıaJcağından taliplerin kıymeti muhanımcncsi olan 14158•) 
liranın yilzde 7,5 nispetindeki pey nkçcJi olan on bin altı yUz on t:ekiz lira eli~ 
kuruşun tcr.ıinatlarile birlikte 29.6.937 sah gUnU !aa.t 14 de Bey.koz kazası C."'l· 

cümeninc müracaat etmeleri ilan olunur, <2972) 

Çocuk haftası 
ediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 
BİRER ÇiKOLATA KAZANANLAR 

51 - İclal Erenköy lisesi, 52 - Ruh 

sar Çapa öğretmen okul, 53 - Nuriye 
Karagümrük; 54 - Şükrüye Fatsa, 55 
- Halime Edimekapı, 56 - N. Yeni
çeri, Beyoğlu 12 :inci ilkokul; 57- B. 
Çağlı, Samatya; 58 - sebile Varmalı, 
Nişantaşr, 59 - Ya.tar Haıman. Edirne 
kapı, 60 - Hayrunnisa, Kadirga; 61 -
Kemal Dikolçay, Kadirga; 62 - Ke • 
nan Çokıen Kasımpaıa Ortaokul, 63 
- Yıldız İnall.."'Ot, Kuzguncuk, 64 -

M. Ersan Kumkapı Niıanca; 65 - Be
hice Kemal 17 • 1 Fatih; 66 - Edime: -
kapı İ. Billilr, 67 - Şükran Esmer Ça. 
pa öğretmen okul, 68 - Sac'jık Ataalay 
Ka.dirga; 69 - Binnaz Fındıklı, 70 -
Hayriye Tekyaka, Davutpap; 70 -
Saadet Tekçe, Beyokz, 71 - Neriman, 
Beyazıt Yeniçeri caddesi, 72 - Nezi -
he Havaskan, Beyoğlu Tünelbaşı, 73 -
Burhan Beşikta 74 - Necla Kansu, 
Beyoğlu 1 inci ilkokul. 

BİRER CEP DEFTERİ 
KAZANANLAR 

75 - Ozan, Kadıköy ortaokul, 76 -
Ahmet Taştepe Gelenbevi ortaokul, 77 
- Mediha Alphan, Selçuk Kız enstitü
sU; 78 - Emin Şimşek, Bakırköy Ce. 
vizlik, 79 - Sullıi, Özbek İstanbul er. 
kek lisesi, 80 - Niyazi Özbek, Kasım • 
paşa, 81 - Süleyman Uçkun Kabat~ 
lisesi, 82 - Yapr Şaplı, Kabata§ lise
ıi, 83 - Abdullah Aslancan Şehremini; 
84 - Mehmet Tabanç, Fatih, 85 -
Fatma Barer, Şehremini, 86 - Peri • 
han Altınel, Fener, 87 - Güzin Tan, 
Tepebaşı; 88 - Adnan Yalçın Can -
kurtaran, 89 - Süheyla, 54 iincü ilko
kul, 90 - Cahit Şehremini Tathpınar, 
991 - Haydar Edip; 92 - LOtfi Çe. 

tin Saraç, 93 - Syfectdin Dikolçay, 
Kumkapr, 94 - Emrullah 1. H. K. 
Şehremini, 95 - Seyfeddin Kumkapı; 
96 - Emin Günenç Galata Bahtiyar 
han; 97 - Halime Günenç, Şişli Oa • 
manbcy, 98 - Hadi, Fatih, 99 - Mu. 
zaffer latanbul Erkek Ji.ı~11L 

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

İstanbul Baam kurumu 'ba§kanlığmd&n: 
lstanbulda çıkan bUWn gazete ve mecmua 
sahiplerlnln bir yıllık vasatı k!#ıt ShUya.çla 
rmı 21 hazlran 1937 pa.zart:csl gUnU akşamı. 
na ltadıı.r Beyoğlunda tsUklAl caddesinde 24 
numarada BD.sın Kurumu kO.Upllğine tevdl 
etmeler! \•cya posta ile taahhUUU olarak yol 
lnmnlcrx ve bu ihtiyaç listesinde kullanacak 
lan lc~ğıdm. içinde 70 /100 Odun hamuru 
bulunan filigranlı kAğıd olacağını ve bunun 
bqkn yerde kullanılmıyacağını ifade etmele 
r1 lAzmı.drr. 

iÇERiDE: 
ti- Ingllt.cre kralı Maje.rte 6 Corcun doğum 

ı gtlnUnUn tesldl mUnascbetlle Reisicumhuru· 
muz tarafından bir telgraf ı;ckllm{t ve llc
jeste de bir tc§ckkUr telgrafı göndcrmloUr. 

ııe Şehrimizln en bU)1lk yünlU mensucat 
fabrikalarmdan biri olan Süreyya Pqa !ah 
rikasmın geçen ecnedonbert ma11 darlik için 
de olduğu a!Akadıı.rlarca bilinmektedir. MU 
cssescnln ''a.ziycUnln Irurt&rılmaaı .!.çiiı bir 
milll bankamızın da geniş l§tlrakJle bir ano 
nim ~lrket kurulmu§tur. Yeni anonim §lrke 
Un hukuki muamelesi ikmal edilmek Uzere 
dir. 

~ Yedinci tip kongresi bu ııene ey!Olde 
Anltarnda toplaruı.caktır. 

• İstanbul fc3Uvall için temaslar yapan 
konservatuvar mUdUrll Ziya Sofya ve Bel 

Deniz .. Le .vazım Satınaıma , 
Komisyonu . ilanları .. ·. · 

C'msi Mıktar ve Beher kiloswıun 
ölçüsü tahmini bede!i 

Kuruş Sn. 
Ç.a.lt f asuly~ 700 kilo 4 50 
Ayşekadın fasulye 700 " 8 00 
Barbunya fasulye 500 " 4 50 
Semizotu 600 ,, 2 ()() 

Skız kabağı 900 ,. 2 50 
Bamya • lOOO ,. 8 00 
Patlıcan 1500 ,. 6 00 
Kırmızı domates 1500 

" 2 50 
Kurusoğan 1850 .. 5 00 
Patates 2120 .. 5 00 
Tspanak 800 .. 3 25 
Lahana 700 ti 3 00 
Pıra.sa 700 ,, 3 25 
Domates salçası 150 

" ıs 00 -Yekun 13720 ,, 
Yukarda cins ve mlktaı-ları ile nıuôammen bedelleri yazılı olan "14 .. lcS

lem ya~ seb?..e, 24 haziran 937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 dt? 
açık eksiltme usutile alınmak Hzere münakasa.ya konulmuştur. 

2 - İşbu "14,, kalem sebzenin muvakkat teminatı "48,, lira ''54,. kurtll 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız \'ciril!.r. 

3 - İsteklilerin. 2490 sayılı kanunda yazılı \'esikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasnnpaşada bulunan komisyona miir~caatlan. (:i257) 

Cinsi Miktar -ve ölçüsü Beher kilo.sunun tahmini Iiatı 
Kuruş Santim 

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

1 - Yukarda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan ilci 
kalem yiyecek, 23 Haziran 937 tarihine raslıyan Çar§amba günü saat 15 de 
kapalı zarf uıuliyle alınmak üzere milna.kasaya konulmuştur. 

2 - İ§bu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1818 lira 30 kuruc olup eart. 
namesi komisyondan her gün Parasız alınabilir. 

3 - lstekli!erin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde t.anWn edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kıı.• 
dar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (3256) 

Tahmin edilen bedeli "41562" lira 6115'' kuru§ olan .. 395830'' kilo ekmcJcı 
23 Ha.ziran 937 tarföine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf usu. 
lile alınmak üzere münakasaya. konulmuştur. Muvakkat teminatı "3117" lir& 
"16" kuruş olup şartnamesi "208" kuruş mukabilinde komisyondan her gürı 
verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatr dahilinde tanzim edecekleri kapa
lı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan komiı:~yon t>aŞkhl'\Jri'-.... uıcıl\u .... ~ .ımtka bilinde vermeleri. .. 

Ci.Mi Miktar ve 
ölçüsü 

(.3155) 

Beher kilosunun 
tahmini bedeli 
Kuru§ Sn. 

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

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bederrerl yazılı olan (2) 

kalem et, 24 Haziran 937 tarihine rastlayan peJ"iembe günü saat (15) de açık 
eksiltme usulile alınmak Uzere milnakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu (2) kaelm etin muvakkattcminatI (362) lira (85) kuruş olup, 
şartnamesi komisyondan her gün parn~uz alınabilir. 

3 - lstek1ilerin. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte ve belli 
gün ve saatte I\asımpaşıda bulunan komisyona müracaaUarr. (3258l 

§alr Nlzım Hl:Cmet, Cenap Şthabettın, ŞUk· 
rU, Zeki, ba!!toncu Nuıı.ıosınıı.nlycll Fevzi. 
Sal6Jıaddln, Sllleyman, Bekir, Hasan Baıırı, 
doktor Hikmet ve kunduracı lhsanın tnuba 
:kemclerlne dUn öğleden ııonr& atırceza11a 
gizli clarak devam edilmiştir. 

• Jlalıkc;ılar lıımindekl şarkıyı plağa oku 
Yan \•e plt~r dolduranlar beraat etınl§lerdır. 
~ Haziran 1937 den itibaren hava kuru. j 

muna 1000 liradan fazla teberrUde bulunacak 
\'atandaslnnn ls!mleri Ttlrkkuşu plft.::ıörlerine 
konuıa~k ve isimleri neşredllecekUr. 
~ Halka fena muamele etUği sabit olan 

1 

Krz.rıtoprak vergi memurunun maqından 

bir haftalığı ceza olarak kesilmi§Ur. 

• Fatih kaymakamı RaU!. Rize vallliğfne 
taytn edilen Nurlden açılan belediye rclıı mu 
&\'inlftlnc tayin edilmiJtir • 

DIŞARIOA: 
~ Cumhurreisf Lebrün, Mım' kralı ile va! 

del lmılJı:e e.creflne bir öğle ziyafeti vermi~ 
Ur. 

• BelÇikıı fq1stlerlniıı RekBlst partisinde 
lhllllı.t mevcudu olduğu tceyytld ediyor. lf• 
bus Plcrre Daye ve Senatör Dcmont lııtlfala 
rını vermJ~lerdlr. 

• Beynelmilel 2:S inci at yarıoları dUD 
Londrada baflamııtır. 

• Amerika bahriye nezaretinden tebliğ o
lunduğuna göre on bin tonluk Angusta ltnı 
vazörU resmen Vladlvostoku ziyaret edecek 
Ur. 11123 tcnberl Uk defadır ki, bir Amerikan 
harp tcnllll Vlııdlvostoka gttml§ oluyor. 

• Arnerikada Ohlyo şehri teıetonculan da 
grev yapmıştır. 

grattaki temaslanndan soııra Pefteye git• --------------
• DOn gece lzmlt eh arında Ankara - Iı 

tanbul teleton battma bir yıldırım isabet et 
mi§ vo hattın ikisi saatlerce muattal kalmıt 
tır. 

mittir. 

• İstanbul kumandanı general Haltıı rahat 
ııız olcuğundan kuqıandanlık veklleUne gc 
ncral Cahlt tayin edllml11Ur. 

• Şehircilik mUtelıa.ssıııx Prost. lırtanbulun 
Jmarı !ı:tn alA.kaC!ar vekllcUerln mU,avlr1erl 
nln hu:?urllc teUtlkat yapılmaııml teklif etmtı 
ttr. 

• B!lkan dcımiryollarında mUtekabllen ten 
zl11tıı bir t.arl!e tatbik! tı:ln müzakerelere 
Yupanlstanm PiUyan ~stasyonunda devam eıo 
dBmcktedJr. 

• Amcrlkanm !stanbul kon.sol08U :M:. Bcot 
ten dUn Arr.erlkadan fehrlınlze gelerek vazı 
fesine ba&ılamı&ıtır. 1 

.\"· Balatta Hamaml .Iuhlddin mahalle- 1 
sinde W-25 evde gizli tutulan Ufo vaka.sı ~ 
oldu u lhb:ır cdllmi~r. Tahkikat yapılmak t 
tadır. ' 

• 1stnnbul kaı:akçılık mahkemeııt yalnız 1 
lııtan'hul \1Hlyetlnln kaçakçılı~ 8UÇlarma ba. 
kacaktır. 

1f. KomUnictlllt tahrlkAtı yapmaktan ııuçlu 

VU.ıl 
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GE{.'E~ SE:llE BUGUN ?lı'"I: Ol,DTJ T 
tng11ız nazırlart zccrt tedbirlerin faydasız.. 

lığında ittlfo.k ettiler. 

~ Roland:ı altm ihracından ambargoyu 
kaldımıı§tır. 

:,. Fransız mali projesi lyan meclisine , .• 
rilml§tlr. 

• Vlndııor dükUnün nikA.hmı kıyan rahip 
Yardlne vuifeırlndcn istifa ctnll§tlr. 

:f. Sovyet doktorlarından Fllıı.torl karinesi 
bulanan ve taınamile bozulanlara aın gözle 
rlnln karinesini ameliyatla geçirerek düzelt 
mcktedlr. Şimdiye kadar 300 k!Srihı g62'lerlni 
açtru§hr. 

.,,. Yugos1av Ucaret bankam dlr~ktörü Dl 
nar - Leva adında bir para fbdumı ve bU 
paranın gerek Yugoslavya gerek Bulgamt.aıl 
da gcı;mealıll teklif etml§Ur. 

• Bir lngillz bombilrdtman tayyareııl Porl 
Smoth llmanm methallndc denize <'ID§mUş 
ve pilot ölmQ§tUr. 

• Bulgar lrabineııl \•eliahtln do~um gUnUnU 
rC!!ml bayram ilAn eden bir kanun ka.bUl 
ctml§tlr. 



Raki beye 
mektup 

Sevgili F erihacığım 1 Sana bu 
cktubu yazdığıma hayret edersin 
~~endi kendine dersin ki: 'Bu de· 

t 1rnet de niçin bana mektup yazr 
Or) Odalarımız yanyana, gelip ko· 
;ı1rnasr daha kolay olmaz mıydı?" 
Hayır F erihacığım l Sana yazdı· 

tıın bu §eylerin kolay kolay söylen· 
~cai kabil değildir. Fakat bunları 
~ 1rnen lazım. Evet, birlikte Yalova· . s: geldik, Ayni otelde otl.~ruyo~z. 
bit~~~r yemek yiyoruz. Bır dakıka 

1bırırnizden ayrılmıyoruz. 
bt Bu cemi edatı: Biz ... Yani sen, 

kS. b n, Ve kocam ... Halbuki benim için 
de U edatın yalnız bir mana ifade et· 

tcai lazım gelir. O da kocam ve 
file n .... 

ıli 

rt. 

di Mektubumu burada kesebilir· 
k trı. Çünkü eminim, anladın. F~· 
~t dostluğumuzun eskiliği ve samı· 
~}'~ti sana fazla izahat vermeme 
nı mecbur ediyor. 

A. Biz, iki çocukluk arkada~ıyız. 
~Yni ya~tayrz. Ayni rnuhittenizl 
B craber büyüdük. Hiç ayrılmadık. 

U tne~hur avukat Remzi Ratiple 

ıerl 

C\'lendiğim zaman, sen de baroya 
)eni Yazılıyordun. Gayet çabuk mu· 
~~ffakıyetler gösterdin. Yükseldin. 
\lll'\'\di sen de me~hur bir avukat ol· 
dun. 
. Tali daima sana güldü. Zengin· 

•ın, güzelsin, şöhretin var. Niçin ko· 
Carnr elde etmek istiyorsun? Biliyo· 
l'\ırn ki ona karşı fazla bir meclubi· 
Yetin yok. Çünkü yalnız kendi şah
•ın eni alakadar eder. Sen daima 
~crke11e karşı lakayt, tatlı tebessüm· 
tı, İri siyah gözlü, güzel Feriha ola
~~ kaldın. 

elrı 

{Z) 

al 

ı:· 

0-

ru 
ek 

da 

B Çok zekisin, çok faziletprestsin. 
a CllJiğinde deh~etli bir hareket var. 
~c.'l e ocukluktan beri sacının kur· 
~eı ell:iısesinin rengine oymadığı 
~rı Üzelerek dersine çalışamıyan, 

Cr ~eye itimat eden, müşfik, aşık 
~hlu, biraz fıkırdak, biraz mütekeb. 
dır ruhluydum. Gene de öylece kal
'tn. 

Kib:rli olduğumu kocam söylü
~or. O da samimi arkadaşlarımın 

il. inleri olsa gt-rek. Değil mi~ 
) Kocam tarafından takdir edil· 
IUıında görünmek, onun samimi 

l'tıck senin hoşuna gidiyor. Onun 
llıuhitinde bulunmak gururunu ok· 
IU:vor. Sen kocamı değil, meşhura
~kat Remzi Ratip'i beğeniyorsun. 

n onu sevmiyorsun. Çünkü sende 
cvınek kabiliyeti yoktur. O da seni 
~C\'rnez ve hiç bir zaman sevmiyecek 

r.'. Fakat belki bir gün aranızda bir 
~ll~asebet olur. Erkekler çocuk gİ· 
ıdır. Her yeni oyuncağa merak sa 

~rlar. Şunu bil ki, sen onun için 
}'ll'llnrz bir hırs, yalnız geçici bir zevk 
0 acaksın. 

d Sende onu cezbeden şey, senin 
e bir kadın avukat olman .. Son da. 

. .. .. . 

vanın muvafafkıyeti, bütün gazete· 
lere basıldı. Sinema yıldızları gibi, 
resimlerin çıktı. İtiraf etmeli ki, sen 
onların bir çoğundan güzelsin .. 

işte Remzinin de gururunu bu 
okşuyor. O, binlerce erkeğin takdir 
ettiği bu kadına hakim vaziyetinde 
durmakla gururlanıyor. 

Yalnız şunu düşün 1 [y~. d~şü': ! 
ikinizin de mesleği ayni! Gunun bı-
rinde bu kudretli t1evgili üstada te
fevvuk edecek olursan akıbet neye 
varır? ... Zira, erkeklerin bütün ben· 
likleri gururdan örülmÜ§tÜr. 

Feriha! Sen çok zekisin .. ~unu 
benden iyi keşfedebilirsin! lkı ınsa-
nı birleştiren his, büyük bir aşk ol
mazsa, galebe izzeti nefsine kalır. 
Sen yalnız mahkemelerde ve salon
larda gördüğün hatibi tanıyorsun. 

Onun yorgun, mütereddit ve ba,;ı.a~ 
da betbaht halini tanımıyorsun. Bır 
erkek, meyus anında, ba~ını ~nnesı· 
nin göğsüne dayayamt1zsa, goz yaş· 
larrnı sevgili karısının omuzunda 
döker. Ben Remzinin göz yaşlannı • 
çok sildim. 

Ben, .,ahsan bir benlik değilim. 
Ben, onun eksiklerini tamamlıyan 
teferrüatım. Onun fikirlerini be· 
nimserim. Onun söylediği söz~eri 
tekrar ederim. Onu taklit ederım. 
Hayatta yalnız onu görüyor, yalnız 
onun işin yaşıyorum. 

Sen Remzi için geçici bir his O· 

labilirsin. Onu benden bir gün, bir 
sene ayırabilirsin. Fakat, asla onu 
büsbütün koparıp götüremezsin. hiç 
bir beşeri kuvvet, sevişen iki tahsı 
biribiTin<len ayırıp götüremez . 

İnan bana Feriha l Sana bütün 
hiıVerimle doğru söylüyorum. Bu O· 

yuna devam etme. Hem beyhude, 
hem tehlikelidir. 

Ben senin gibi kıymetli bir ~ahsi 
yet değilim. Fakat büyük bir aşığım. 

Aşık olan bir insan kalbinde ne kuv· 
vetler bulur. Bu akşam lstanbula gi
den bir vapur var. Ona bin. Sana 
arkadasca nasihat ediyorum. lstan
bulda g~ne bir sürü prestişkarlar et-

raf mı sarar. Elbet onların arasından 
bir tanesini se("ersin ve hayat cleni· 
len bu tehlikeli seyahatte onunla 
tecrübelerine girişirsin. 

Feriha! Sana yalvarıyorum. Bu. 
radan git. Bizim muhitimizden ebe-
diyen uzaklaş .. Senden, bunu çocuk. 

luk arkadaşın istiyor. Kocasına aşık 1 
olan bir kadın, sonuna kadar saade-
tini müdafaa etmeğe hazırlanan bir 1 
kadın senden bunu istiyor. Bunun ' 
için sana yalvarıyor .. 

Nakleden: 
(Hatice Süreyya) 

Kibar hırsız - Siyah 
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Y azan : Niyazi Anmet 

485 se11e evvel bugün 
- ............... ,.....,,zws ~-~ ~ 

Fatih, lstanbulu fethinin yirminc] 
günü Edirneye girdi 

Emri yerine geliı migen elçininbaşı lıesileceli 
cesedi Jıagvanlaıa atllacahtı .. fakat henai 
başına muk abil 50.000 esir kazanf111 ınca ••. 

1453 yılı 18 haziran günü lstan· 
bul fethinin yirminci günüdür. 

Fatih ikinci Mehmet, o gün bü· 
yük bir tantana ve merasimle Edir
neye ayak bastı. Yüzlerce genç \'e 
güzel asilzade rum kızları yolun iki 
kenarında bir dizi halinde duruyor
lar, Fatihi selamlıyorlardı. 

Fatih Edirneden Mısır sultanına, 
lran şahına, Mek\.:e şerifine zafer· 
nameler gönderdi. Komşu hıristi· 
yan hükumetlerine de hem zaferini 
tebrik etmelerini, hem de senelik 
vergilerini göndennelerini bildirdi. 

Sırbiya ve Mora despotları birm. 
cisi on iki bin, ikincisi on bin duka 
altınla her sene birer elçi gönderme· 
ği kabul ettiler. Sakız beyi iiç, Mi· 
dilli beyi altı bin duka vermeği taah· 
hüt ettiler • 

Hükumete en evvel itaat etmif 
olan Ragfü:a· nın vergisi bin beş yüz 
dukadan üç bin dukaya çıkarıldı • 

ikinci Mehmedin lstanbulu fet· 
hinden sonra Edimeye gitmesi tari· 
hin ehemmiyetli bir hadisesidir. 

Edirneye girerken padi§ah ile 
yarışırcasına tantana gösterenlerden 
biri de sadrıazam Çandarlı Halildi. 
Halil Çandarlılardan dürdüncii sad· 
rıazarndı ve bu sadaret hizmetini fa· 
sılasız kendisine intikal etmişti. Bü· 
yük yararlıklariyle tanınan Halilin 
ha ı, düşmanla gizli dost olduğu için 
kesildi. 

Fatih Grandük Notaras ile karşı· 
la~tığı vakit sormuştu: 

- Şehrin te!!liminde niçin bu 
kadar inat ettiniz. Alacağımızı um· 
muyor muydunuz? 

Grandük şu cevabı vermi ti: 
- Halil sebat etmemizi istiyor 

du. 
İşte bu, sadrıazamı felakete sü

rükledi. Halil paşa derhal hapse atıl· 
tı, 120 bin dukalık serveti mü•ade· 
re edildi. 

Fatih, altınlara mukabil Halilin 
birçok dalaYereler yaptığına kani idi. 
Bir gün bir kapıya zincirle vurulmuş 
bir tilki görmüştü. Şöyle dedi: 

- Zavallı mecnun! Hürriyetini 
sntm almak iizere niçin Halile mü· 
racaat etmedin';' ... 

.\" ~ >,'. 

Fatih rum ve arnavut isyancıfa· 
rını te§kil ederek rum hakimiyetini 
kuvvetleştirdikten sonra Sırbiyanrn 

cent:itrnen 

fethine karar verdi. ihtiyar Sırbıya 
kralına §U yolda bir mektup gönder· 
di: 

··Hükumet etmekte olduğun 
memleket senin değil, Llızarm oğlu 
Etiyen'indir. Binaenaleyh benimdir. 
Bununla beraber baban ve velinin 
hissesiyle Sofya şehir ve arazisini sa. 
na bırakabilirim. Eğer bu tesviye 
!IUreti'ne muvafakat etmezsen silaha 
müracaat edeceğim., 

Bu mektubu, lstanbulu fetheden, 
Edirne ve civarında bütün kudre· 
tini gösteren Fatih tarafından yazıl
mış olduğundan korku ve deh et u· 
yandıracak mahiyetteydi. Fatihin 
söylediğini yapacağı muhakkaktı. 
Mektubu götüren elçiye yirmi beş 
giin mühlet verilmi§ ve: 

- Bu müddet zarfında cevap 
getinneuen ba§ın kesilecek ve vah· 
~i hayvanların önüne atılacak den· 
mişti. 

Aradan otuz gün geçtiği halde 
elçi görünmedi. Oyalanıyor, bugün, 
yarın gidecek~in denerek vakit kaza. 
nıl..! ordu. Otuzuncu gün Mehme
din sabrı tükenmişti. Bütün kuvetiy 
le Filibe üzerine yürüdü ve orada 
elçisine rastladı. Vaziyeti bilenler, 
derhal celladı haberdar ettiler. Çün· 
kii büyük ceza, derhal baş kesilmek 
suretiyle verilecekti. 

Padişahın önüne getirilen elçi bir 
kaç ~ey söyledi. İkinci Mehmet, e· 
li ile omuzlarını okşıyarak serbest 
olduğunu isaret etti. 

Herkes şaşırmı~tı. Padi"ahın em. 
ri dışına çıkarak muazzam orduyu 
sefere çıkartan bu adam ~atırdan nn. 
sıl kendini kurtarmıştı? Padişaha ne 
söylemi~ti? 

Bunu kimse anlıyamadı. Ordu 
Sofyaya geldiği vakit yirmi bin ha
fif süvari harekete geçti. Mütebaki 
kısım ikiye ayrılarak biri Semendre, 
diğeri Ostroviçe hareket etti. 

Memleketin anahtarı verinde o· 
lan hu iki merkezin alm~ası, hare· 
katı tamamiyle kolnylaştımu~tı. ~ır· 
biyaya dağılan s\ivariler elli hiıı e· 
sirle karargaha geldikleri vakit F n· 
tih ~öyle rtedi: 

- Elçi benim özümden dır.an 
çıkmıştı. Onun cezası ölümdü. Ffl. 
kat bana ordunun har~katmı tayin 
edeceğim bir zamanda düşmandan 
malumat verdi. Bu suretle kendi ba 
şını kurtardı ve işte buna mukı-bil 
ehi bin esir kRzandırdı. Ra~mı onun 
için kestirmedinı ... 

k 11 - Lord \'almondun harekt'U Statordun ı 12 - Gelip ;\·anınıza aldı#ınız incilerden Lord r y&bil"cek "'Knrn Golge,. den başknsı de~ll· ı 
ata,uıı karıştırdı. Karannı ruu\'afık bulnıd· ı Ve.lrııond! Buna aldığı cevap ço · §lddc~ll 1 dlr. 

(!ı. liaber aimakta da gecikmedi. Bir çeyrek oldu: 13 - ,.Kara Gölı;e.. muvat:aklyctlnd•·r 

İnciyi eline atarak onu, bUyUk tıır hn.zl'i ( 
tctlılke kCJyuldu. 1 
15 - GeniıJ ve rahat ve mUkcllef bir kol- 1 

rt 
u, 

nU 
;uı 

'aat aonra telefona yapıştı: - ~iz yoksa r,ıldırdınız mı? Ben inciler! kabına sığamaz bir şckild e\ine dllndUl,!'U 
- Allo ı.ord Vnlmond! Ben Stafordum. ne uman aldım"! zanıan ilk girdiği bir banyo dairesi oldu. 
'\Jykulu bir ~s re\·ap \'erir: _ tnfilt.lt üzerine geldltfnlz zaman.. Lord Valınond yüzunden makyajını ailln· 
- Evet •• Ne var ne yok?? _ :Ne zaman dcdinız? Ben sizden ıı de ce, ortaya romanlarlle b~yUk bir :öhret ka· 
- Otele tebllkeıılzce dönebildlnlz mi? tn· ayn!dıktan snnra doğıuca otele geldim ve ı:anmış olan genç romancı Hcrbcrt \"alllngln 

t:Uer ve bir daba da dıpnya çıkmadım. c:ebrest çıl:tı. ~ Ylllın·:da mı:' StıtorıJ heyecandan bo-
l:ı.1:11"1." bflr:rJyf'n bir uaı yağmurllc kar~·· stııfor<l rl!ş•crl arasından bir kUtUr savur· t 4 - Hele elblırelerlnl çıkarıp da UstUnf' 
--.. dU: mUkellc! bir rob dh şambr gl;\inc:e hlraz e~. 

- Ne d"dlnl%, 1ndler yanımda mı 1 Staford - () halde aldatıldık I.ord vııımond. tn· 'elkl her ee)·e me,:. elan o'<uyan edamın bülün 
ı: '"on bahsetmek ıstıyoreunuz? eller çalındı ve hizc böyle bir oyunu oyna· çizgileri ortadan ltlllkmış oluyonlu. 

tuğa elinde bir 'i"'kl barda#• Ue oturarak 
cazip bir rüyaya daldı. Şömineden gelen k'l
Zll alc~ler yilzUnll aydınlatıyordu. 

Dudalıları Uz rinde dolaşan hm~ranc t.lr 
tebcssilmte ,ımdi ıalon adıunlığlle, ser~r.-

zcştı:ı olara:ı ortaya çıltnn iki yUzlU bayatını 

ılU ün'•:>Ordu. 

! " · ··········· ..... ····--.. --- --.. ·-·~ ...... . 
HA O ER. 

htanou!un e:ı cok satı'~n ha· 
{ : .. :::i a.k1~m ~azet~sidir. llanla • 
: :'r:"t HAtZ:?'c verenle•· kir c. . . . c ... ·ıcr. ....................... ; .... :-............. ; ..... :..-;:::.. .. . 



Kominternle anla
şan Almanlar 

Almanyada gizli bir muhakeme 
Almanyada, 1934 senesinde resmen 

kapatıldığı halde gizlice faaliyette de
vam ettiği ve hariçle olan münasebetle
rini muhafaz.a eylediği anlaşılan ''Bu
enlcfüche,, isimli gençlik teşekkülü men 
suplarından 40 kişinin Essen şehrinde 
gizlice muhakemelerine başlanmıştır. 

Bu cemiyet, 1932 senesinde Komin
tern ile münasebet peyda e"tmişti. Son
ra Alrnanyada kapatılmasına rağmen 

Sovyet Rusyada 
icra komitesi reisi 

intihar etti 
Moskova 17 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
._Birlik Rusya cumhuriyeti .merkezi 

icra komitesi reisi Çemikov, şahsi ve a
ilevi csbab dolayısile, 16 haziran\ia inti 

har etmiştir. 

Bulgaristan da 
komitacılar 

Gene kanlı faaliyet
lerine başı adılar 
Bir müddettenberi silahlı Bulgar 

komitecileri Kadrilater denilen Dob
rica mmtakasına tecavüzlerini ar-
tmnl§lard~~ Son defa da 40 kişi ka
dar silahlı ve bombalı komiteci Silis· 
trenin Sığırlar ~köyüne baskın ver-
rni§lerdir. Komiteciler doğruca kö
yün zengini Hacı Osmanm evine 
gitmişler ve çocuklarla kadınl~a
rmcaya kadar herkesi döv_üp bağla· 
dıktan sonra buldukları 73 san al
tmTa-kıymetli eşyayı beraberlerinde 
alarak çekilmişlerdir. 

Köydeki jandarma şefi bir arlCa
~ile çetenin pe§ine dü§müşse de 
köye üç yüz metre mesafede l:>ulu
nan ormana girerken vurularak mak 
tal düşmüştür. 

Adana sıhhat 
mftdürilnü vuranlar 

Adana 1 7 - Birkaç gün evvel 
~elana sıhhat müdürünü sokak or 
tasında vuranlar yakalanmıştır. 

Bunlar fabrikatör Mustafa ile oğ
lu Osmandır. İkisi de tevkif olun
muştur. 

Kadıköy su şirketi 
de satın alındı 

Üsküdar ve Kadıköy Su şirketle· 
rinin satın alınması mukavelesi dün 
~karada hükumet namına Nafia 
Y ekili 'Ali Çetin kaya, İstanbul Be
lediyesi namına Belediye Sular ida
resi müdürü, Şirket adına da idare 
meclisi reisi İsmail Hakkı tarafın
C:ıan imzalanmıştır. Bu suretle tesi
Mt, tayin edilen raşa müddetinden 
2 sene ve imtiyaz müddetinden de 
25 sene evvel satın alınmış oluyor. 
'.400 bin liradan ibaret olan satın 
alma bedeli senede kırk bin liralık 
taksitlerle on senede ödenecektir. 
llk taksit 938 senesi haziranında 
verilecek tir. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mnh
kemesindcn: Mutasamfı bulunduk1an 
ve Memiş kaptanın süvar olduğu Siliv. 
ri limanına mensup 22 rüsum tonilato. 
Iuk Ceylfutlbahri motörünün Lapseki, 
Müreftc, Tekfrdağı ve 1stanbul liman
Ianna ~ıkatılmak üzere İzmirdcki An -
talya anmban şubesinden yüklediği 
Jdikürt hamulesiyle gelmekte iken 12 
Mayıs 937 çarşamba günü akşamı saat 
22 raddelerinde Lapseki limanırıda vu _ 
ku bulan yangın hadisesine mütedair 
tanzim kılman raporun alınması Ham 
za Taşkıran ve İshak Odabaşı tarafla • 1 
nndan talep olunmakla Deniz Ticaret 
kanununun l 065 inci maddesi mucibin- ı 
ce neniz raporunun alınacağı 23- 6 -
937 tarihine müsadif cuma günü saat 
14 te gemi ve hamule ile alakadar her
.kesin mahkemede hazır bulunabileceği 
i!An olunur. 8848 

bu münasebeti devam ettirdiği için, 

mensuptan şimdi vatana hiyanet suçile 
itham ddiliyor. 

Cemiyet azalan, tUrlü siyasi ve dini 

akideler taşıyan genç kadın ve erkekler 

den mürekkeptir. Aralannda katolikler, 

protestanlar, Alman milli partisi ımen

supları ve komünistler vardır. 

- Deyli Henld'dan -

Vekillerimizin 
Bağdat 
seyahatı 

Bu akşam başlıyor 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rü§tÜ A

rasla iktisat vekilimiz Celat Bayar ve 
maiyetleri bu akşam Ankaradan Toros 
ekspresile dost İrakın merkezi Bağda
da müteveccihen hareket edecekler'dir. 

Cumartesi akşamı Musula, pazar gü
nü Kerküke, pazartesi günU de Bağda
da vanlacaktır. 

Vekillere Sümer Bank Umum Müdü
rü Nurullah Esat, Maden Tetkik ve A
rama Enstitiisü Umum Müdürü Reıit 

Osman Gencer refakat edeceklerdir. 
Haber aldığımıza göre Hariciye veki

limiz Bağdadda iki gün kalacak ve trak 
Hariciye Nazırı Naci Elasil ile Tahrana 
geçeceklerdir. 

Celal Bayar iki umum müdürle bir 
hafta Bağdadda kalacaktır. 

" iğneli fıçı ,, davası 
"iğneli fıçı,, muhakemesine, dün 

de ikinci asliye cezada devam edil
miştir. Kitabın ilmi olup olmadığı 
hakkında rapor vermek üzere ehli
vukuf tayin edilen Yusuf Ziya ra
porunu henüz vermediğinden dava 
3~ziran saat 14 e talik edilmiştir. 

Dahlllye Velllli 
Moskovaya gidiyor 
Ankaradan bildirildiğine göre Da

hiliye Vekili ve Parti Genel Sekrete· 
ri Şükrü Kaya temmuz başlarında 
Moskovaya gidecektir. 

Vapurda bir kaza 
lstinyede tamirde bulunan Yunan 

bandıralı Ereğli vapurunda çalışan 
Eyüp oğlu Ata vapurun ambarına 
düşmüş, bacağından yaralanarak 
Beyoğlu hstahanesine kaldırılmış
tır. 

Pencereden düşen 
çocuk 

Y enişehirde Mirmiran sokağında 
oturan altı yaşında Hariko isminde 
bir çocuk pencereden sokağa düşe· 
rek ağır surette yaralanmış, hasta· 
haneye kaldırılmıştır. 

Bir k ıı vga ve bir 
şaka! 

Langadn hadım odalarda oturan 
Karabet ile Antranik dün kavga et
mişler; bıçakla birbirlerini yaralamış 
lardır. Karabetin yarası ağır oldu
ğundan hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bundan başka Kadıköyde Yağ
lıkçı sokağında karagözün fırınında 
çalışan İbrahim ile aşçı llya şakala
şırlarken Uyanın elindeki soğan bı
çağı lbrahimin kalçasına saplanmış, 
lbrahim hastahaneye kaldırılmıştır. 

HABER - :A.JC~m post.ası' 

Mühim güreş 
müsabakaları 

Isveç ve Finlandiya 
pebll vanları ağustos
da şehrimize gelecek 

Milli güreş takımımız bu sene de 
şehrimizde mühim müsabakalar yapa. 
caktır. 

Güreş federasyonunun teşebbüsü i
le ağustos ayı içinde İsveç ve Finla.n.. 
diya güreş ekiplerinin !stanbula gel. 
meleri kararlaştırılmıştır. 

Pehlivanlarımız bu ehemmiyetli 
karşıl~malara hazırlanmak üzere an. 
trenmanlara başı amışlardır. 

Bisiklet 
Bu haftaki yarışlara 

Ankara, lzmlr, ve 
Bursalılar da JştlrAk 

ediyor 
Her pazar yapılmakta olan bisiklet 

mukavemet müsabakalarına bu hafta 
da Mecidiyeköy ile Büyükdere arasın
da 60 kilometrelik sahada devam edi. 
lecektir. 

Bu yarışlara iştirak etmek üzere 
Ankara, Bursa. ve İzmitli bisikletçiler 
de dün şehrimize gelmişlerdir. 

Bu hafta yapılacak olan 

Atletizm 
müsabakaları 

!stanbul atletizm ajanlığı tarafın
dan hazırlanan seri halindeki müsaba. 
kaJarın ikincisi pazar günü Taksim 
stadında yapılacaktır. 

Bu haftaki müs:ı_bnkıılo.rda 100, 
400, 800, 1500 ko~ularla yüksek atla. 
ma, uzun atlama, gülle atma ile 800, 
400, 200, 100 şeklindeki bayrak yarı. 
şı vardır. 

Yunanistan 
haberleri 

o\& Yuna.n.ıstıın boksörlerinden Vaklrllıı dün 
ya §amplJ')nlu~ maı;lanna girmek Uzer.? 
Amerlkaya gitmektedir. 

1f. Yunan mllU futbol takımmm 938 Mnesı 
dünya ıanııılyonluğu maçlarına tıUraki ta 
karrUr etml§Ur . 

Jf. Atlnada geçen hafta yapılan ve Bora 
nm gıılebealle nihayetlenen Panc;o - Bora 
serbest güre§ mUsabakasmm revan§l bu hat 
ta yapılacaktır. 

JI- Yunanistan futbol §atnplyonu Ollmplya 
koı takmunm Mısıra yapacağı turneden sar 
fınazar edllmlotir. 

1f. Panallnalkoa klUbU A ve B takımlüı 

Ciride gldect>klcrdlr. 

1f. Yunanistan aerbeat G'ÜJ'ef blrinclııl Kar 
pozllo3, ııon yaptığı maçta rakibi Balutsı 
mUsa.bakanın 78 inci daklka.ıım& mağltlp 

etmjotir. 
• Mısır ve Ciride bir turne yapmıo olan 

ııabık dUnya. serbest g1lreı ıamplyonu Cim 
Londos Atinaya dönmU§tür. 

ıt. Yunanistan !utbol ıamplyonu Oliınplya 
koa takımı Çekoslovakyadan davet edllmtı 
olduğundan iki maı; yap:nak Uzere Praga gi 
decekUr. 

~ Mim Yunan atletlerinden Lambrakfa 
bu ay içinde zengin bir kızla evıenccekUr. 

.Y. Yunanlst:an!a. Yugoı;la.vya atletleri 937 
eenesl blrlncltr.~"inin onuyla yirnılal araşın• 
da Atlnada knr~ıaıncaklardır. Gene birinci. 
teşrin ayı sonlarına dA Yunan atletizm ta• 
kımı Finlandlyalılarla bir mUsabaka yapacak 
tır. 

• Yunanistan futbol birincisi Ollmplyakos 
ııon maçmda Aris takımına 3-2 ma.ğltlp ol· 
muştur. 

:t- Yunan eskrimcileri bu ay sonunda Bnri 
de ttAlyan takımlle karıııtaoacakla.rdır. Yu· 
nan - ltalyan e!krlm karşılqması geçen 
ııene de yapılmı" ve Yunanlılar kaybctm!gler 
dl. 

Kongreye davet 
Ortaköy spor kliit.ıundcn: 
Yurdumuzun yıllık kongresi 27-6. 

937 pazar günü saat 10 da C. H. P. 
Ortaköy ocak b;nasında yapılacaktır. 
O gün ~okluk hasıl olmadığı takdir. 
de 4-7.937 pazar günü ı:ıaat 10 da ic • 
ra edileceğinden yurda mensub üyele. 
rin o gün bulunmaları rica olunur. 

Gençler turnuvası 
Niçin yapılanıadı? 

Bundan iki ay kadar e,·el, İstanbul J gibi bir gün tayin edıld ı ve o gün 
51 

klüplerinin genç takımları arasında yamda fikstür tanzim edilecekti· 
"Gençler turnuvası,~ namı altında mü- 4 _ Oyuncular 1335 li ve HsaI15 

sabakalar yapılacagı yazılmıştı; fa_ karmamış bulunacaklardan olaCllııtl' 
kat aradan aylar geçtiği, hatta futbol 5 _ M , gU d tada )'ı' 

· · b'tt' ~· h ld uancn ı. e s 
mevsımı ı ıgı a e gençler turnu- F 'd K 1 1 · t' d' ~ ıerl 
vasmın bir tek maçını bile görmek etarıdun kıtıç ge mış ı, ıger 

or a yo u. 
kısmet olmadı. . .. · u t 
Okuyucularımızdan Nureddin Ak. 6 - Y~ne m~a~·cn g~~de b il) 

soy; "Yarının yıldızlarını yetiştire. nuvaya gırmek ıstıycn kluplerde d 
cek olan gençlerin neden bu derece n~~ Gal~~a~aylıla~ sahaya gel 
ihmal edildiğini. ilan edilmiş olması- dıgerlerı gorunme~~:er. . · ~ 5rt 
na rağmen niçin b~ turnuvanın yapı. .7 .- .Bu esn~d.a ogrenıldıgine ~ ~ 
lamadığını,. bize gonderdiği bir mek- ~ılh kilm harıcı kalan sekiz ı<l ııı. 
tupla sormaktadır. kendi aralarında yaptıkları bu 

Bu okuyucumuza gençler turnuva.at devreli turnuvaya zarar vereceğir.1 

safahatını madde madde bildirmeyi mid ederek gençler tu:-nuvasıı:ıd 
fay dalı bulduk. sarfınazar etmişlerdir. 

1 - Bundan iki ay kadar evvel 8 - Bu vaziyet karşısında- GaJıı.t" 
klüp murahhasları İstanbul mmtaka. saray, Fener, Güneş ve Bcşiktaelı 
smda toplanarak gençler turnuvası. kendi genç takımlarını karşılaştırıtl" 
nın yapılmasma karar vennişlerdi. için dUşündüler, fakat mevsim gcctı! 

2 - Bu liki hazırlamak Uzere bir için bundan da vazgeçildi. 
komite ayrıldı, bu komitede Süleyma. · Velhasıl gençler turnuvası işi, f' 
niyetlen Muhtar, hakem Nuri Bosut. kardaki madde madde gösterdiğitıl 
ve Feridun Kılıç vazife aldılar. devreleri geçirdikten sonra suya. dı: 

3 - O zaman ilan edilmiş olduğu müş oldu. 
--~~--------------~--~--=------~------------~--------------,_,I 

Almanya · Isvlçre 
Atletizm 

müsabakası 
Almanların zaferiyle 

bitti 
Alman ve lsviçre atletizm takım

ları arasında yapılmı§ olan müsaba
kalar Alman atletlerinin on beş kar
şılaşmadan on dördünii ı .... ...,. .... "'1ala
rile neticr.lr.nmistir 

lsviçrelilerin yegane galibi k u
cu Haeni olmuştur, Almanlar yalnız 
on iki sporcu ile bu müsabakalara 
iştirak etmiş olmalarına rağmen, bu 
on iki atletinin de dekatlon ve pen
tatloncu olmaları sayesinde bütün 
müsabakalar 4-3 müsabık sokmu§
lardır. 

Olimpiyat dekatlon birincisi Steg 
bu müsabakalarda da girdiği beş 
karşılaşmanın üçünü kazanmıştır. 

Bu kar§ılaşmaların teknik derece
leri şunlardır: 

1 00 metre: Borhmier Alman 1 O 
6/ 10 

Haeni lsviçre 1 O, 8/ 1 O 
200 metre: Haeni lsviçre 21, • 
Borhmier Alman 22, 5/ 1 O 
400 metre: Seyn Alman 50, 8/ 1 O 

Küren Alman 51, 8/ 1 O 
800 metre: Dcseker Alman 1, 58, 

4/ 1 O, Rotbar Alman 1, 58, 8/ 1 O 
1500 metre: Deseker Alman 3, 

59, 8/ 1 O, Rotbar·Alman 4,00, 1 / 1 O 
5000 metre: Ziring Alman 15,30 

4/1 O, Romrok Alman 15,31 8/ 1 O. 
10,000 metre: Ziring Alman 32, 

58, 4/ 1 O, Romrok Alman 33,04 -. 
11 O metre manialı: Vagner Al

man 15, 8/ 1 O, Kanj Isviçre 16,. 
400 metre manialı: Kurten Al

man 56, 8/ 1 O Romrok Alman 57. 
Yüksek atlama: Steg Alman 1,85 

metre Kronk lsviçre 1,80. 
Uzun atlama: Long Alman 7,43 

Stunder laviçre 7 ,08 
Sırıkla yüksek atlama: Vagner 

Alman 3,75 Hartman Alman 3,65 
Disk atma: Srender Alman 47,54 

Steg Alman 44,55 
Gülle atma: Steg Alman l 5,44 

Srender Alman 1 5 .3 1 
Cirid atma: Steg Alman 67,85 

Sum<ıcr İsviçre 5 7,3 7 
Bayrak yarışı 4X100 metre: Al

man takımı 43,3( 1 O lsviçre takımı 
43,8/ 10 

Neticede Almanlar 132 puvan, İs

viçreliler ise ancak 65 ı:>uvan almıs· 
lardır .. • 

Dikkatli o/alını 
Aşağı yukarı bir senedir spor' 

ehemmiyet vermek için birbirlert~ 
yarış eden İstanbul gazeteleri, spDi 
sütunlarında birbirlerini atlatJl'' 
casma öyle garip hatalar işlemekte' 
dirler ki, bu garibelerini okuyucol8: 
rımızdan bay "Sensus,, bile dayafl' 
mamış Ye bize aşağıdaki mektub• 
göndermek mecburiyetinde kalnııf 
tır: 

~ .. vrn hl\yım: 
Geçen hafla, reneroa1.~C:! • auı '-' 

muhteliti, Rapidi 3-2 mağlup etl 
"Tan,, gazetesi spor muharrı 
yazısında büyük harflerle yaptı' 
ğı bir serlevhada bunu şöyle ifaÔ' 
ediyor: 

"F ransanm Rapidini nihayet ye' 
nebildikl,, 

Öyle zannediyoruz ki şehrimiz.de 
ikinci maçını yapan Rapidin Avos' 
turyaya ait bir takım olduğunu bil• 
miyen yoktur. Bu muharrir arkadıı' 
şm bu şekildeki gafilane yazısı bir 
mcm ne şekilde tavsif olunabilir?. 

O kadar hayrette kaldım ki, atlt
ta gözlerime inanamıyorum. 

Aksaraym ki.ifecileri bile, ••Avus• 
turyalıları y~ndik !,, diye bağır bağıl' 
bağırıyor da, bir gazete muharriri· 
"Fransızları yenebildik 1,, diyor. Na• 
sıl oldu, aklımz ermiyor doğrusu .. 

Sporcu bir vatandaş sıfatile o mll' 
harrir arkadaşı ikaz etmek istiyorutı1 
lütfen karilerine biraz daha alakalı 
görünmeğe çalışsın .. 

Aksaray Gençlerbirliğİ 
Mazhar Sensu.s 

HABER - Kendisine "Sensus" so'J 
adım aldığına göre, hayatta. her şeye 
karı§mamayı ve susmayı prensip e. 
dinmiş bir genç olduğu sa.nılabllecel( 
olan bu okuyucumuz bile gafın bu d~ 
recesi karşısında dayanamamış, sus· 
maktan vazgeçrn~ştir. 

Fakat ey kari, spor muharrirlerinıl· 
zin geniş bilgisi karşısında bu defa 
da hayranlığından sen yine sus! 

Bu haftaki 

Milli küme 
müsabakaları 
T. S. K. 1stanbul Bölgesi Futbol 

Ajanlığından: 
1 - 191 6 937 gününde Taksiıll 

stadında yapılacak olan milli künıe 
maçı: • 

Güneş • Geııçlerbirliği saat 17 
yan hakemleri Feridun Kılıç ve Ta" 
rık. 

2 - 20 / 6 193 7 pazar günü yap•" 
lacak olan milll macı: Taksim stadı· 

Galatasaray - Ge~çlerbirliği sarıt 
15,30 yanhakeml~ri Muammer ,..e 
Tahsin Ôzsöz. 
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Dersim Şark Anadolusunun orjinal 
bir parçasıdır. Bugüne kadar Türk mü. 
nevverıi için kapalı kalmıştır. 

C<ığrafya kitaplanmn "Kapalı Mem
leket., dedikleri (Tibet) i bile birçok 
keşif ve sefer heyetleri baştan.başa kat. 1 
etmişlerdir. Fakat Dersim, devlet me
murlariyle asker kıt'alarından baJka • 
sının kuşbalaşı bir tetkilcine bile mevzu 
olmamıştır. 

Memleketi tanıtmak; ona karşc sev
giyi arttırmamn birinci yoloour. Kaldr 
ki büKin topraklann sevilmesi için bi. 
ziın olması kafi.dir. 

1925 senesi hazirarunm sıcak bir 
günündeyiz. Fatih Mehmet, İstanbulu 
alalı a§o<lğı yukarı 470 sene var. Der • 
sim de !stanbulla hemen ayni seneler • 
ae \>u devlete bağlandı. Fakat bu be§ 
asrı ondan evvel nasıl yaşryorsa öyle . 
geçirdi. Ona; hayatında yalnız "sevki 
tabi1., hakim oldu. 

Dersim, bana kendisini şöyle tanıt

tı: 

Bu diyar "tabiati, tarihi ve görene • 
ğiyle ast .. dir. 

Dersimlinin viOOa.ru hurafelerin de
mir pençeleri içinde.di:r. 

Tabiat ~sidir: 
ş:malde mağrur Munzurun, '8rkta 

Persiuyu'nun, cenupta ve garpta Murat 
ile Fıratm tabii bir hudutla çerçevele • 
diği - deniz yüzünden iki bin metre 
yüksekJikte - 5800 kilometre mürab -
banndaki bu kocaman vatan parçasında 
tabiat, insana da ,hayvana da nebata 
da çok sert şartlariyle hükmeder. 

Dondurucu kış yedi sekiz ay sürer. 
Beyaz bir örtü, yalçm kayaları, göz ka • 
rartıt:ı uçurumları, katkat dağlan ve 
bunların yanında birer kuyuya benzi • 
yen vadileri senenin yarısında kaplar. 

Bu beyaz manzara ortasında, beyaz 
don be~z gömleğiyle Dersim • 
li, yardan yara sıçnyarak bir yaban 
keçisi çevikliğiyle dolaışır. Onun göğsü 
bastığı kaya kadar sağlamdır. 

Kütahya Say lavı Naşıd Hakkı 
dudun dahiline düşmeleri onları da 
Dersimden saydırır. Fakat Dersim ile 
evvel~hir alikalan bir av gibi onun a
vucunun içine girmiş olrnalandır. 

Pertek, Çemişkezek ve Mazgirt en 
kalabalık taraftır. Ovacık, Nazımiye ve 
Hozat sırasiyle tenha kısımlarıdır. Bu 
arcıJ:i içinde 647 mevkide insanlar ya -

şar. 

Fakat Dersimde kasaba hayatı yaşı -
yan altc merkezden geri kalan yerler 
sekizer, onar evlik birer köyden ibaret· 

tir. 
Bununla beraber toprak boş değil • 

clir, nüfus kesafeti - Hozatın bo§ kısnn
larmdan sarfınazar edilirse • merkez A 
nadolu tipindedir. Konya ve Erzurum
dan kalabalıktır. Gümlişhanenin hemen 
aynidir, kilometre ba~ına on bir insan 
düşer• 

Altı merkezde yaşıyan yedi bin kadar 
nlifmıla kendi ba§larına yaşıyan on bir 
bin kadar Pertek ve Çemişkezek köy -
lüsü aynca 65000 nüfuslu Dersimde 
47.000 insanın aşiret rejimi yaşadığı 

gözükür. 

Tarih ve görenek 
Dersimli, asi bir tarihin oğludur. Bu 

verimi denenmemiş topraklarda didinip 
çalışma yolunu babasından ve dedesin. 
den öğrenmemiştir. Elindeki sürünün 
mazisini karıştırmıya gelmez. Onun 
sütünü içer, yağını, etini yeır, postunu 
ırrtına giyer amma, yakın bir pazara 
gö1!:iremez. O süril muhakkak Eğine, 
Arapkire, l{emaha veya Perteğe yapılan 
geniş bir talandan arta kalandır. 

De.desinin tuttuğu haydutluk yolun. 
dan farzımuhal ayrılsa bile, hesabı gö. 
rülmemiş mazinin günahını s.rrtında ta 

şrr. 

Görenek asidir, demiştim. Bir ce. 
lep kesesine birkaç bin lira koyarak 
Dersime gidemez. Orada Dersimlinin 
kesesine altın akıtarak keçisini, koyu.. 
nunu satın alamaz • 

Emniyet nuntakasından beş on a • 

ya civannda bir yere gelmiş, burada a. 
dmı verdiği bir köy kurmu§, bunun 
oğullan Şeyh Hasan ve Seyit Ali aile • 
!erini almışlar, Dersimin yüksek yayla. 
lanna yayılmışlar, oğulları, ktzlarr tü. 
remiş ... Şeyh Hasanın Karabal, Abbas 
ve Ferhat atlı üç oğlu olmuş, bunlar • 
dan Karahallı, Abbas ve Ferhat uşak • 
lan. 

Seyit Alinin oğullarından da Koç 
ve Resik 'uşakları çoğalnuş. 

İşte bugün, bunların biribirine ka. 
nşmasından veya parçalanmasından bu 
aşiretler, 12 asır için.de 50 bin kişi mey 
dana çıkmrş.. Bugm hala bu iki asıldan 
gelenler, secerclerini muhafazada israr 
ederler, Seyit Aliden türiyenler, ken • 
dilerine Seydanlı ve Şeyh Hasandan tü.. 
riyenler de ŞeyhasanL: unvannu verir • 

ler. • 
Osman oğullarının kurduğu genç 

devlet, Dersime komşu olduğu zaman, 
buraları müthiş bir kızrlbaşlığın tesiri 
altındaydı. Dersim, on beşinci Milat 
arsında Osmanlı padişahı Fatih Meh • 
mede takdim edildi. Fakat Dersi~ Os.. 
ınanlı devletinden bihapcır, Osmanlı 

devleti de Dersime lakayt idi. Yavuz 
Selim Acem Şahiyle Çaldıranda çarpış
ınağa giderken, bu kızılbaş dağlarını 

titretmeden geçmedi. O gündenberi 
Dersim bizim hartanuza dahildir. Fa. 
kat kapısını misilsiz bir inatla içinden 
kilitlemiştir. 

Bugiin kil Dersim 
j 

Dersim deyince uzun zaman vilayet 
merkezliği eden Hozat'ı güzel Çemiş. 
gezeği, Perteği, Çemi~·gezcğin ve Per • 
teğin köylerinin bulunduğu sahayı ha • 
trrdan silmiştir. Geri kalan yalçın ka • 
yaların göz karartıcc uçurumların hu. 
dut .biçtiği nüfuz mıntakalan içinde 
serpilen aşiret arazisi göz önüne geti • 
rilmelidir. Sarp yerlerin .arasında Ova • 
erk, Mazgirtin M uhindi ve Turuşmek 
nahiyeleri gibi düz ve ekilir parçalan 
da ih.rnal etmemelidir. 

lngiltere beş dret
not yaptırıyor 

SllAhlanmak için istisnai bir vergi ile se
nede 25 milyon fnglliz lirası temin edllecel1 

Deyli Telgraf gazetesinin yazdığın°a 
göre İngiliz tezgahlarında yakında üç 
büyük harp gemisinin daha inşasına 

başlanacaktır. Bundan sonra inşasına 

başlanacak 2 harp gemisile inşaatı epey 
ce ilerliyen 5 büyük harp gemisi ide he
saba katılacak olursa İngiliz donanması 
1942 senesi sonuna kadar 1 O tane yeni 
dretnotla takviye edilmiş olacaktır. Bu 
dretnotların azami tonajc 35.000 ton
dur. 

Millt miidafaa istisnai vergisi 
Londra y7 (A.A.) - Milli Müdafaa 

istisnai vergi projesinin ihtiva etmekte 
olduğu ahk§.m "Beyaz Kitab,, halinıde 

müesseselerile sair müessesat tarafın· 
dan elde edilen temettülere, bu temettü· 
lerin yüzde beşini tecavüz etmiyecek hir 
vergi tarhrm derpiş etmektedir .. Eu 
vergi, serbest mesleklere tatbik c-:iilmi· 
yecektir 

Hükumet, bu vergi sayesinde senede 
25 milyon İngiliz lirasc elde edebilece
ğini ümit etmektedir 

lngiliz ordusunda makineli 
tüfek taburlan 

neşredilmiştir. . . 1 
Bu ahkam, l nisan 1937 tarihinden i

tibaren beş sene zarfında bütün ticaret 

Londra 17 (AA) - Neşredilen yem 
bir kararname, bütün piyade taburlarile, 
makinelitüfek kıtalanm ayırmak\adır 
Bu suretle yeniden 13 yeni makinelitü
fek taburu teşekkül etmiş bulunacak
tır Kararname, bu aylclan itibaren tatbik 
mevkiine girecektir 

iskarpin de saklanan 
"servet,, ne oldu? 

Bir Rum kadını zabıtaya garip 
bir şikayette bulundu 

Heybeliadada Bostan sokağırida otu

ran Kalyopi senclerdenberi biriktirdiği 

65 lirasıru emin bir yere saklamak için 

günlerce düşiinmüş, taşınmış, nihayet 
bu kadar parayı bir ellilik ile bir onluk 

ve bir beşliğe tahvil ederek iskarpini
nin astarını söküp altına saklamıştır. ts-
karpinin ökçesi evvelki gün kırılınca 

Kalyopi bunu tamir için kunduracr Yor 
giye götürüp vermiştir. 

iki defa idam 
mahkumu 

ÜçiincU: mahkemesinde beraat 
etti, fakat ••• 

Delirdi 
Kuşadasında anası Hasibeyi parasına 

tamaan öldürmek suçuyla maznun. ola
rak vaktile lzmir ağır ceza mahkemesi
ne verilen ve iki defa idama mahkum e
dilen, fakat temyiz mahkemesinin nakzt 
üzerine beraat eden ihsan bu sefer de 
delirmiş ve bir timarhaneye gönlderil ." 
mek üzere jandarmalar tarafından müd
deiumumiliğe getirilmiştir. 

Maznun orada (Enver paşa beni sün
net etti!) diye bağırmıştır. 

Yorgi iskarpini güzelce tamir etmi§, 
birgün sonra Kalyopi tamir ücretini ve
rerek ayakkabrsınc almıştır. Kalyopi eve 
gelip astarı kaldırınca sakladığı altmı§ 
beş liranın yerinfde yeller estiğini gör
müıı, kunduracıya giderek parasmı geri 
vermesini istemiştir. Yorgi astar arasın 
da para görmediğini söyleyince Kalyo
pi polise müracaat ederek şikayette bu
lunmuştur, Zabıta tahkikata başlamış
t:Ir. 

Alman federasyonu 
Şirneı i ngi 

Dünya boks şampiyo· 
nu IUln etti 

Bugünkü posta ile gelen gdetelerde 
okunduğuna göre, Alman boks fede • 
rasyonu, Amerikadan Almanyaya dön
müş olan boksör Şmelingi bütün ka • 
tag<>riler için dünya boks şampiyonu 

olarak ilan etmiştir. 

Alınan spor teşkilatı bu hareketi ya. 
parken, esbabı mucibe olarak ta, dünya 
şampiyonu Amerikalı Brodok'un Şme
ling1e yapacağc karşıla~mada, sözünde 
durmadığını ileri sürmekte ve Ameri ~ 
kan federasyonunu hafif hareket et • 
mekle itham etmektedir. 

Çıplak ayaklanna kuvvet veren ada • 
leleri serttir. Dersim, hastayı, sakatı 

yaşatmaz. Burası çok sıhhatli insanla • 
nn yurdudur. Tabiata bir kere galebe 
çalan doksan seneyi kolayca geçirir. 

Zayıf .doğan bir çocuk, çürüyen bir 
vücut bir krşc atlatsa da yaza dayana • 
rnaz .Kıışla yazm arasındaki 90 derece • 
lı'lc, gece ile gündüz arasındaki 50 de • 
rccerik hararet farkc böylelerini silip 
ııilpüriiır. Yazın Dersim, hattxüstüva gi
bi yanar. Şimalde Munzur dağlan bir 
duvar gibi yağmur bulutlannın yol,llnu 
keser. 

dım ayrılır ayrılmaz, bilmem kaç aşi • 
. ret uşağının hücumuna uğrar, getirdiği 
sermayeyi kaptmiıktan maada hayatını 
da ya kurtarır ya kurtaramaz. 

Dersime semıaye girmediği gibi eş -
ya da getirilemez. Ticaret pazarlarını 
Dersim henüz görmemiştir. Bütün ti. 
caret, ancak haftanın hakiki ihtiyacım 
bile korumıy-an birkaç katır yüküne 
- o da yükte ağır pahada hafif eşya -
ya - inhisar eder. Muntazam ticaret 
kervanları Dersime emniyet edemez. 
Görenek asidir ,hak telakkisi Dersimli. 
nin kafasına girmemiştir. 

Karşımızdaki sırtın üzerinde dağnık t ' 
dört beş çatı vardır. 'Birer katlı taş ya.. • 

prlarm •Üzerleri birer arşın topakla ör • 
tüliidür, üstü loğlanmıştır, bunların 

yanında iki katlı 'bir ev var, bu ağanın 
evidir, burası Dersim köyüdür. 

. ., . ·' 
Geçen sene kurulan Kadıköy kız enstitüsü talebeleri, bir sene icinde vu:ı. 

tıklan dikiş ve elişlerini teşhir eden bir sergi açmışlardır. Res~imiz taJ~. 
beden bir kısmını gösteriyor. 

Dersimin coğrafyası 
Dersimin içine girmeden coğrafya -

smdan kn;aca bahsedeyim: 
Munzur suyu De.rSimi ikiye böler. 

Mazgirt ve Nazımiyeye şarki Dersim, 
lfozat, Çemişgezek, Çarsancak - Per. 
tek - ve Ovacık taraflarına gaııbi Der
sim derler. 

Bence, Perteği ve Çemişkezeği Der
simden saymak yanlıştır. Onlar, Der • 
&im mefhumunun ifade ettiği manadan 
Uzaktır. İdarl hiT taksimde Deraimin 
~e'tk'af.ttmlan, frtratm çevrelediği hu-

Ahmet Y esevi'nin nesli 
Bttitün izler, Dersimlinin tarihi hak -

kında şu kat'i malUmatı veriyor: Bu • 
günkü Dersimliler, Horasandan gelen 
Türklerin bu toprağa yayılmasından 
meydana çıkmışlardır. Asyanm orta.sın. 
dan garbe doğru akan büyük cereyana 
kapılmış olan bir kabilenin macerasmr 
hurafelerle karışık olarak Dersimliden 
şöyle dinlersiniz: 

Bundan 1200 sene kadar evvel, Ho. 
rasandan kalkan Ahmet :Yeacvi, Malat. 

İki katlı evin alt katı ahır ve saman
lıktır. Yukarıda karşınıza gelen büyük-
çe oda, misafir odasıdır. Haremle selam. 
lrk diye !büyük bir aynhk yoktur, bu • 
rada ka.dm arap tesirine girmemiş

tir. Erkekten vahşi bir hayva ngibi kaç 

maz. 
Yanındaki tek katlı evin kapısından 

içeri bakınca, bir tarafta hayvanları 

bağlı görürsünüz, öbür tarafta saman 
yığılrdrr. Yanındaki kısım ailenin yu • 
vasıdrr. Kışın müthiş soğuğunda bu yu.. 
vayı tezek dolu ocakla, 'hayvanların ha
raıreti güçlükle ısıtır. 

KaI1Şi.daki dağ, aşiretin yaylağıdır. 

Yazın üç dört ayım Dersimli burada 
geçirir, geniş ciğerlerini bu dağm bol 
rüzgariyle doldurur. Kuzular, akşam -
lan çadıırlann etrafında meler, serin bir 
rüzgar kışın kuytu deliklerde geçen 

sıkıntılı .günlerini haymeye unutturur. , 
Fakat, 

Yaz gelince, 

Bütün Dersimi derin bir şüphe sa. 
rar, 

Yaz gelince, 

Tabiat azar; karlar erir, dereler ta • 
şar, aşiretler yerinden oynar. Sekiz ay 
karın altında sinmiıı olan Dersim, ya

za seferberlikle girer. Mazisi ve kaç 
talanın artığı olduğu bilinmiyen sü
rüler, her an bir hücum korkusuna ma. 

ruzdur. Bu k>0rku yalnız komşulardan 
değil, aşiretin servet ve refahım hasu. 
dane duyan, günlerce, haftalarca uzak
taki aşiretlerin iştihasından doğar. 

Yazla beraber eski düşmanlıklar, es
ki hesaplar, hep birden ruhlan kaplar, 
aşiret muhiti içinde ne eşya emniyeti, 
ne hayat emniyeti kalır. 

Bir aşiretin atlı, yaya yüzlerce efra • 
dı yalçın tepeleri, uçurumları a~ar, 
kendilerini bekliyen servetin üzerine 
bir pars gibi atdrr. 

Eğer hücuma uğrayan aşiret, müte ~ 
bassirane hareket etmemiş, etrafa göı
cülerini yaymanuşsa; ken.disini tophya
madan darmadağruk olur, harap olur, 
gider. 

Dersimli; kendisini bu ebedi tehlike 
içinde yaşatan mazinin, örfün merha • 
metsiz hükmüne muti boyun eğer. İşte 
Dersimin içi. 
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Mutlaka Ölümden kurtulmana imkan yoktur. 
öldürüleceksin. Fakat hangi uzvun kabahat 

işlediyse, ölüm ilk önce onlardan 
başlayacak kızım ! 

Geçen knnnlann hülisası 
Papas Osmanla bir1ik.1e, Giriddeki 
muazzam kilisemin csronna vô.kıf 
oluyoruz. Zira, bi...--im için gizli bir 
§(J]J yok-tur. Hıristiyanlar, bizleri en ı 
liiiıyilk zahirleri sayıyor. Şımai, ka... 
dmlar mana.<Jtırınm gözeacmc mev
kiindeyiz. Jı!.ııhtclif hiicrckre nazar
lar att'lk. !~..ence od.asının &nünde_ 
yiz. Burada, bir rohibcnfo mafsalla_ 

- Görüyorsun ya ..• Kabahatin var. { 
mış demek. 

lazımdı. Halbu\d aklıma bin tUrlU kö. 
tU şeyler geldi. 

rı buruluyor. . -• 
BA§ına kukulete giymiş, kırmızı el-

biseli bir şahıs: 
- ltıraf etı • dedi. 
- Kabahatim yok. 
-Yok mu? 
-Yok. .. 
- Yemin et .. , 
- Vallahi billaln yok ... 
- Eh. öyleyse ... 
Bir tekerleğin yanma yaklaştı. Ça.r

tn çevirdi. Bir gıcırtı işitildi. İpler gı
cırdadı. Tostoparlak vaziyette olan 
bütun uzuvları !başka başka ~stikamet
lcre bakıp insanlıktan çıknn ve çekir_ 
gevaıi acnib bir beyaz böcek manza_ 
rası arzcden kadın, haykırdı: -

- Aman aman aman ..• 
-Ne var? 
-Dur ... 
- Söyllyccck misin? 
- Evet. 
- Söyle bakalım. 
- Biraz nefes almama mUsaacle e. 

din. 
- Al bakalım nefes ... 
Cellad olan kırmızı elbieeli adam, 

"(yahut kadın) yanındaki ai<si suratlı 
ihtiyar rahibelerle müşavere etti. Son 
ra: . 

- Aldın nef esinf... Söyle bakalım. 
- Söyleyeceğim şudur: vakit ka._ 

za.nınak için yaptım. Zira çektiğim 
maddi acılara dayanamıyorum. İtiraf 
edecek bir şeyim yok ... Ben, tamamile 
temiz, pak bir kadınını •.• Al1abm sev

gili kuluyum ... Hiçbir ~abahatim yok
tur. Demin yemtn ettim. 

Yp 1 • ' - a nn yere yemın ediyorsun. 
- Etmiyorum... · 
Rahibe: 

- Bur! • cmrin1 verdi. 
~gkence edilen kadın haykırmıya 

Da{;lr,.iı: 

- AJlali aşkına. .. Allah aekma yap. 
mayın ... ÖldürUn beni daha iyi ... 

- İtiraf et de, rahat rahat öl. 
- Kabahatim 'yok diyornm size ..• 

- Biz, olup olmadığını biliyoruz.., 
Makısadmıız seni ebedi i§kenceden 
kurtarmaktır kızım. Yoksa sen bizim 
kızımızsın .•• Böyle azab eder miydik 

sana: .. Bak, acıyarak, yUreğimiz sız. 
lıyarak sana bunları yanıyoruz. .. 

Cellada. Igaretıe: 
-Bur ... 

İhtiyar rahibenin sesinde samimtye 
bcnziyen bir ifade vardı. Hani çocuk. 
lara acı ilaç verilirken bazı r.asihatler 
edilir. Onun gibi bir şey ... 

- Bunu senin iyiliğin içi yapıyo_ 
ruz, kızım ... '.Kaderine razı cJ... !Ura! 
et de kurtul. 

Ccllad, tekrar burdu. Kemiklerin 
çatırdadığını duydum. 

Biçare işkence mahkumu: 
-1tiraf etsem öltimdcn 'kurtulacak 

mıyım ? • dedi. 

- Pek ahi biliyorsun ki, hayır. 
- Öyleyse ne çıkar? 
- Ruhun kurtulacak... Söyle.S:m 

Ja ... 
_ Demek mutlaka ölcceğcn? 
-Evet. 
- Ne suretle öldürcceksiniı beni? .. 
- Günah işliyen uzvun h:\ngisi ise, 

ilkönce onun cezasını vererek. 
- Aman allahım .•. 

- Ey Meryem ... Sen acı bana. 

- Anlat kızım .. Ağzınla. anlat. Zi--
ra, esasen biz hepsini biliyoruz. O ay. 
na meselesini... İbadet saatinde soyun
mak meselesini ... 

- Yarabbi!. Yarabbi! Sahiden de 
biliyorlarmış ... Mahvoldum. 

- Gördün mü ya? ..• Zat.en kilise 
bUyüklerince bilinmiyen hiçbir şey 
yoktur. Bu manastırda esrar olamaz. 
~ep malümdur. Anlat ... 

Mahkil.m, mukadderata razı oldu: 
- Muhterem hemşire! • diye itira. 

fat& başladı. İbadet saatiydi Kilise-

nin çanları çalmıştı. Herkesin dua ile 
mC§gul olduğunu biliyordum. Benim 
de a.yni suretle hücremde dua etmem 

Haber, okuyuculan ara.smda bfr 
fıkra mll.eabakuı açıruıtrr. Gönderf 
lecek tıkralarm kıaa ve hJç olm&ze~ 
az ıoıuımıo olmuı 11.zmıdır. 

Fıkralar, glladerenlerin imzalan 
yahut mUstear adlarile neıredllecek 
ve her ay o ay fçlııde çıkacaklarm 

en iyilerinden beıine muhtel!! ve kıy. 
metll hediyeler verilecektir • 

Bize bildiği~iz güzel fıkralan 
gönderiniz. 

Annem de§ll 
babam gelirdi 
Napolyon Bonaparta askerleri içle _ 

rinde kendisine pek benziyen bir asker 
bulunduğu, yanlışlıkla daima kendisine 
selam durduklarını söyliyerek şikayet
te bulunurlar. Napolyon merak eder. 

Şikayet edilen askeri ç..ı,ğırtır. Ba • 
kar ki hakikat ... 

Sorar: 

- ~en nereliain? 
- Pariıin bir köyünden .• 
- 'Annen Pariıe gelir miydi? • 
- Annem gelmezdi. Lakin babam 

ıık mk gelirdi. 
N.BEKER 

Budala 
Nureddin Hoca bir &(in Bursa eırı

fından zengin Hoca Ali Efendinin ya • 
nmdaymıJ. 

İçeriye bir adam ginniı: 
- Efendim, demiş, işlerim bozuldu. 

Muhtaç kaldım. Bana yüz lira veriniz, 
çalııır, kazanır, geri veririm. 
Hoca Ali Efendi kahyasına emret • 
miş: 

- Ver bu adama yüz lira 
Nureddin Hoca hemen cebinden 

defter kalem çıkarını§, bir ıeyler yaz -
mıı: 

- Ne yazıyorsun, hocam! demif. Ali 
efendi: 

- Adetimdir, demiş, memlekette ne 
kadar budala varsa, isimlerini yaza 
nm. Seni de yazdım. 

- Acayip neden?. 
- Neden olacak, senetsiz sepetsiz 

borç para verdin de ondan. 
- Acele ettin, hocam .. Herif parayı 

geri getirirse ne yaparsın?. 
..:... Onu geç. Fakat getirirse ondan ko 

layı var, seni siler onu yazanın 1 • 

Murat EP1R 
A~am gibi 

Vaktiyle köy delikanlısının biri ana-
5ının babasının karıı11n.da gerinmiye 
baılamıı. Karı koca görüımüıler: 

- Bu oğlan artık evlenme zamanı 
geldi, ıunu everelim, demiıler. 

Delikanlının düğilnü olmug, aradan 

" 

- Ne gibi? 
- Birtakım hayaller ... Ker;dimi dil. 

§Ündüm. Söule bu manastırın haricin
deymişim. Sözde seyahat edıyormu. 

şum. Beni sözde Türk korsanları ya.. 
kalamışlar. Esir pazarına götürmüş
ler. Orada ihtiyar Türkler ~ni satına} 
mağa gelmiş. Esir pazarındaki sahi. 
bime: ''Soyun da şu kıza bakalım 1., 

diyorlar. Esirciler de: "Soyun kız'." 
emrini veriyorlar. Ben de vücudumda 
garib Urperişler duyarak soyunuyc.:. 
rum .•. 

- ij}lllları ibadet saatindt' yapıyor
dun değil mi? 

- Evet. .. 
- Bqka neler yapıyordun? 

(Devamı var i 

f 
Nasıı yanacaklar ? 

Bir ziyafete davetli bulunan iki ıiıt-

. man Bekta§i babasile iki de sıska hoca 
90frada kar§I kar§ıya otururlar. Her 
iki hoca, Bektaıi babalarına bakarak 

gülerler. Bekta§i babalarından biri: 
- Neye gülersiniz erenler? diye ıo

rar. 
Hocanın biri cevap verir. 

- Yeniniz içersiniz ve böyle kilp 
za aokac:-'lklar, sizin yanınız sıra biz: de 
yanacağız 1 der. 

Babalardan biri cevap verir: 
- Bunu bilmiyecek ne var? Sizin 

gibi kuruları ve sıskaları bizim altımı

za sokacaklar, sizin yanınıza sıra bizde 
yazacağız 1 der. 

YÜKSEL NEDlM 
Yaşasın cehalet 
Tilki, kurt, at seyahate çıknuılar. 

Yolları öyle taşlık, aarp yerlere rastla
mıı ki yiyecek bulamamışlar, aç kal • 

nuıtar, ne yapsınlar, içimizden en gen
ci kimse onu yiyelim, demi~ler, kurda 
sormuşlar: 

- Sen kaç yaşındasın? 
- Vallahi bilmem. Anam beni Nuh 

zamanında doğurduğunu ıoöyledi. 

- Ya!. Öyle ise ihtiyarsın, demi~ -
ler. Tilki de: 

- Ben Hazreti Ademden iki yıl önce 
dünyaya geldim, diyerek postu kurtar
mış. 

Sıra ata gelince: 

- Vallahi ben ne zaman doğduğu -
mu bilmiyorum. Amma anam doğdu -
ğum tarihin ard ayağımda yazılı oldu
ğunu söylerdi. Okumak bilirseniz ba -
kın. 

Kurt atılmı§: 
- Ben okumak bilirim. bakayım. 
At dönmüş, kurt eğilmiş, at b:itün 

hıziyle bir tekme indirince kurdun. ka • 
fası parçalanmış, ölüsü serilmiş. 

Bu hali haşyetle gören tilki postu 
kurtardığına memnun hem zıplar ve 
hem söylenirmi~: 

- Aman cehalet ne iyi şeymi~. ceha
let ne iyi ş-eymiş 1 

BURHANETIIN 

bir müddet geçtikten sonra krz:ları da 
oğulları gibi gerinmiye baılamış. Anası 
sormuı : 

- Ne oluyon gız? 
Kız manalı manalı 

vermiş~ 

gülerek cevap 

- Ben de a~am ıibi oluyon ana 1. 
\1ATEO 
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Cim bütün bunlardan bihaber oldu
fu için, otomobilinde ilerlerken, arka • 
sından baıka bir otomobilin ve bu oto • 
mobilin içinde, gözlerinde ıiyah gözlük 
ler olan kadının kanır olabileceğini 

zerrece aklın.dan geçirmiyordu. 
lika garajdan telefon alır almaz, 

derhal kendi otomobiline binm:ı. garaja 
d<ığru sürmüıtü. Tam yaklaşırken, Ci
min otomobili garajdan çıkmıştı. lika, 
karanlıkta, Cimin yalnız olup olmadı • 
ğını farketmedi. Fakat fazla da sokul. 
mağa cesaret etmedi. Sadece. yüz met
re kadar bir ara ile onu takibe başla _ 
dı . 

Cim, biraz evvel yeni otomibilini, 
yani Karterin otomobilini bı•aktığı ye. 
re gelince, durmadan ağaçlıklar arasına 
saptı, durdu. Cimin, bu birdenbire sap • 
tığı yer, bir dönemeçten sonra olduğu 
için tıka onun saptığım görmemiş, yo. 
la devam etti, zannetmiJti. Lakin bir 
hayli gidip te, önünde bir otomobil 
falatı görmeyince, durdu. Hiddetinden 
titriyordu. Bu kadar aradıktan ve bek. 
ledikten ıonra onu ele geçirsin ve böyle 
aptalcasına birdenbire kaybetsin! Olur 
~ey <ieğil! 

İlka otomobilini durdurmuJ bekliyor_ 
du. O ne yapacağını dür:inürken, Cim 
bir otomobilden öteki otomobile cesedi 
müthif bir irade kuvveti ile yenmeğe 
muvaffak olduğu bir tiksinme ile ku -
cakladr, biru evvel garajdan almış ol. 
duğu otomobilin içine koydu. Sonra 
geç!.ı> baıına oturdu. 

Bu muamele, be§ on dakika sürmüş -
tü. İlka bulunduğu yerden lamıldana • 
mıyordu. Önünde geniş bir yol va!dı. 
Fakat yolun iki tarafı ağaçlıklarla do -
lu idi. Ne de olsa kadın bu! İçine bir 
korku girrniıti. Esasen hurafata inanır 
bir yaradılııta olduğu için geri dönme. 
ği garajdan yanına bir adam almağı dil
JÜnürken, biraz ilerisinden kocasının 

otomobilinin tekrar meydana çıktığını 
ve büy:.ik bir sür'atle ilerlediğii gördü, 
derhal caza basarak takipte dev!lm et. 
ti. 

Biraz sonra otomobil ağaçlar arasın
dan çıkıyordu. Yol, Pented Port şehrL 
ne hakim bir yamaca çıkıyordu. Cim 
buraya gelince, evvelce tasarlamı§ ol_ 
duğu yeri gözleriyle aradı. Hava so -
ğuktu. Yol gittikçe tehlikeli o!uyor. ani 
dönemeçler peyda <ıluyordu. Bir taraf 
ta uçurumdu. İleride bir köprü vardı. 

Buraya gelince, Cim yavaşladı, kapıyı 
açtı, basamağa çıktı. otomobilin bir eli 
ile idaresini temin eder!<en, cesedi, ken
di oturduğu yere doğru ~ekti, sonra, 
makineye son hızını vererek. basamak. 
tan atladı, köprünün altına doğru ine. 
rek ıaklandı. 

Tam bu esnada. tıkanın otomobili, 
dönemeçten çıkmıştı. lika kocasının bu 
hareketlerini görememişti. Onu hali o. 
tomobilde sanıyordu. Oromobil, koca -

.,ın otomobili, şimdi, cehennemi bir 
o:ir'atle ilerliyordu. İlka, hayretle bakı. 
yordu. Biraz sonra., otomobilin boılu • 
ğa doğru uçtuğunu, ha!yet ve dehşe • 
tinden büyüyen gözlerle gördü. Oto -
mobilini durdurdu. Uçurumdan, koca • 
sının otomob'.lden fırlayarak boşlukta 

tepetaklak yuvarlandığını, akebinde 0-

tomibilin üzerine düşerek parçalandı • 
ğını, benzin deposunun patlayarak bir 
alev sütunun yükseldiğini gördü. 

Cim böyle bir kazaya kurban gitmek 
için mi buralara gelmiş, bu kadar sak
lanmıştı? Neden saklanmıştı? Sebebi 
neydi?. 

Şimdi, biribirinden haberi olmayan 
iki kişi, köprünün altından c:m. otomo. 
bilinden karıgı, uçurumun dibinde ya -
tan otomobil enkazını seyrediyorlardı. 

İkisi de, bu manzaraya kendinden 
baıka bir tek tahit olduğunu bilmiyor • 
du. 

lika, yavaş yavaş kendine geliyordu. 
Kafası. mantrğı raha tişlemeğe başla -
mrıtı. Sebebi ne olursa olsun, kocası 

ölm:i~. ondan kurtulmuştu. Artık ken. 

dinden başka hiçbir kadın onun 1C'r • 
vetine el koyamıyacaktı. O. yqane va
ris olarak kalıyordu. Bundan sonra her 
ne istcdigi varsa, onu yapabilecekti. 

Bu itibarla artık burada fazla kalma· 
sına da lüzum yoktu. Binaenaleyh oto • 
mobilini geri çevirdi, ve kaza mahall'n -
den sür'atle uzkalşatr. Tesadüf, onuıı 
kafasındaki tasavvurlars tahakkuk et • 
tirmişti ,memnundu. Cim ölmüştü. 

İlka sevincine rağmen kendinde bii· 
yük bir yorgunluk hissediyordu. Sinir. 
leri fazla gerilmişti. Uykuya ihtiyacı 

\•ardı. Gidip yatmağa, sonca evine dön· 
meğe karar verdi . 

Kazadan bir saat sonra, yanan otomo. 
bilin sönmesini bekliyen bir adam, 
köprünün altından çıkıp yavaş yavaş, 
ilerliyordu. Uçurumun yanına gelince 
al}ağı baktı. Son alevler ankazrn öte • 
sini, ber:sini yalıyordu. Maksadına er. 
mişti. Bir öli.ıy•:.i. ortadan kaldırmıştı. 
Artık geriye avdet imkanı da kalma • 
mıştı. Bununla beraber, o gece girişti. 
ği teşcbbüsii, cesedi giydiren ellerini 
düşününce titredi. 

Bu ha§yetli geceyi unutmasına im • 
kan var mıydı? Mazisi ebediyen gö • 
mülmüş olmasına rağmen. bu geceyi 
hatırlamakta devam edecekti. Karter, 
sabık C'm Bleyk ellerini gökyüzüne 
kaldırdı ve: 

- Yeni bir hayat! 
Diyerek yürümeğe başladı. Kartcr, 

Et ve kemiklerini ortadan kaldırmakla 
Cim Bleyki de ortdan kaldırdığını ıan 
nediyordu. Fakat bir insanın sadece et 
ve kemikten değil. başka şeylerden de 
yapılmış olduğunu unutuyordu. Bunun 
için seviniyordu. 

Lakin tabiatın kanulan heüz son 
sözünü söylemiş değillerdi. Zira, bir 
insanın hayatr, diğer insanların hayat -
lanna gayet yakın bağlarla bağlı idi. 
Bir bağı koparmak, ötekilerin de kop • 
masına kafi değildi. 

Karter memnun ve müsterih döner • 
ken, öldürdüğü şahsiyetin kuvvetli b:r 
şahsiyet olduğunu hatırlamıyordu. Bu 
şahsiyet, Cim Bleyk'in hayali, etrafın • 
da dolaşacaktı, ve onu bırakmıyacak • 
tr. 

GECE YARISI BiR SES 
Ertesi gün. öğleden sonra Fransis 

Karter, Nable ve Skarp Limitcil yazı • 
hanesine gidiyordu. İki ortağı onu ha. 
rarctle karşıladılar. 

Karter, bir müddet ı:vveJ satın almı§ 
olduğu bu müessesede, ortaklanru 

seyrediyordu. İkisi de değişmemişler • 
di. Karşısında, ayakta duruyorlardL 
Pantalonlarınrn çizgileri yenilenmiş de. 
ğildi. Kıyafetlerinde bir değiıiklik ol -
mamıştı. Sade, seslerinde hafif bir de. 
ğişiklik vardı. Daha az titriyordu. Bir 
emniyet peyda etmi~lerdi. Mister 
Skarp: 

- Sizi görmekle 
Mister Karter .• 

Noble de: 

memnun olduk, 

- Evet. derin bir haz 
dediler. Cim: 

duyuyoruz, 

- Daha çobuk dönemediğime, dedi, 

m:iteessifim. İşlerimi bitiremedim. Ar • 
tık şimdi çalışmağa baıtryabilirim. 

İkisi birden tasvip ettiler: 
- Nasıl isterseniz. . 
- Tamamen ıerbestsiniz 1 
- O halde derhal iıe baJlamak isti· 

yorum. Yalnız. daha bir müddet, itleri 
anlamağa yardım etmenizi rica edece • 
ğim. Müıterileri tanımak, işin teferrüa· 
tına vakıf olmak istiyorum. Müe11e • 
nin an"anelerinden ayolmak niyetinde 
değilim. 

Bu sözler iki ortağı da memnun et • 
mişti. 

Skarp: 
- İstediğiniz müddet size yardım e. 

de biliriz. 
Noblc: 

- Size yardım etmekle memnun o -
laca.cız. 

(Devamı var) 



~ ... 
()O 

-

> 
t"' 
ıı:: 
> 
~ 
ô 
> 

236 PARDA Y ANTN OCLt'> 

hiddetliydi ve ancak müthiş bir irade 
kuvveti sayesinde bunu gizliyebiliyor
du. Onların neşeli ve keyifli oldukları
nı görünce, ağızlannd"an laf almak za
manı geldiğini düşündü ve sordu: 

- Büyük ve kudretli bir prensin 
hizmetinde bulunduğunuzu aöylüyorsu. 
nuz, mösyö Karkan. Bu prensin ismi 
nedir? 

Karkan eevap vermek üzere ağ.ı:mı 
açmıştı. Ayağının üzerine, ezercesine 

basıldığını hissetti ve sustu. Onun yeri
ne çabucak Çrengay cevap verdi: 

- Prens Floran tini l 
Eskargas ilave etti: 
- Kraliçe Mari dö Mediçinin öz ha

lazadesi. 

Kadının gözlerinden bir sevinç kıvıl
cımı parladı. Yüzünde beliren tebessüm, 
ağzını kulaklarına vardırdı. Nihayet, 

genç kızı kaçıran adamın ismini öğren

mişti. Bu ismi, kralın sırdapna çok pa
l1alıya satacaktr. Hat~ belki de kralm 

kendisine. Onun tekrar gelip km ara
mıyacağıru kim temin edebilir? Artık, 

aenerilerin. on be~ günlük yemeğini 

tüketmiş olduklarrna hiç de esef etmi
yordu. Lakayt bir tavırla tekrar sordu: 

- Onun on beş gün için Pansten ay
rıldığını söylemiştiniz, değil mi? 

- Evet memleketi olan Floransaya 
gitti ve artık avdet etmiyecektir. 

Bu cevap, kadının kafasma inen bir 
darbe tesiri yaptı ve kekeliyerck: 

- Fakat, eski kiracım olan genç kız 
nerede? 

Diye sordu ve cevabı heyecan içinde 
tıoluyarak bekledi. Prensin vasıtasil~ 
genç km bulabilirdi. Fakat mademki 

prens memleketine dönmüştü, şimdi ar
tık gene kızın kendisini bulmak lazım-

Grengay izah etti: 
_ Nasd, bilmiyor musunuz? Genç 

kız, kralın himayesi altında ve emniyet

tedir •. Çok yüksek ve aail bir soydan 
olduğu söyleniyor .. Kralın yakın akra· 
basıdır ..• 

Bu sözler, Bertiy'nin kralın kendi kı
zı olduğunu bilen Kollin Kol için çok 
manab göründü Ezildi, mahvoldu, bitti. 

Bertiy'nin halın emniyet ve himayesi 
altrnda bulunmasr, onun kafasında hazır 

ladrğı şantajı altüst etmişti. M.ahvolmuı 
soyulmuı. aldatılıruştı.. Çünkil, kendisi 

ne müstehzi tavırlarla bakan bu Uç hay· 
dut, bu üç serseri, birçok şeyler biliyor 
fakat söylemek istemiyorlardı ve onunla 
alay ediyorlar. Onlan bir dıprrya ata
caktı kit .. 

Birdenbire, hiddetinden sapsarı kesi
lerek ayağa kalktr, iki yumruğunu kal· 
çalanna dayadı ve tehditkir bir sesle 
bağtrdı: • 

- Mademki efendiniz memleketine 
dönmü~, d~rnek ki siz de işsiz kaldınız, 
öyle mi? 

Eskargas elemli ve mahzun bir ta vır· 
ta cevap verdi : 

- Heyhat! .. Evet! 
Çok tedbirsizce bir itiraf .•. Ks\rargas 

bunu anladı fakat iş işten geçmişti. 
Kollin Kol bir bakrşta. korkulacak lir 

şey olmadığınr anladı. Ortalık aydınlık 
ve sokaklar kalabalıktı. icabında, imda· 
dma gelecek birkaç kişi bulunurdu. Kö

şede duran süpürgeyi iki eliyle ~avra_dı 
ve onlann üzerine saldırarak bagrrmaga 

başladı: 

- İşsizsiniz ha! •.. Meteliksiz, aç, su-
-;uz sokaklarda kaldınız ... Beni sağılacak 
inek sandınız ha!.. Bütün yemekler.imi 
yediniz. şaraplanmı içtiniz! .. Çıkın dt· 
ıarıya köpekler! Serseriler 1 Kopuklar! 
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Karkan, kadının biraı: hayret ve en
dişede bulunduğunu görünce, biraz ev
vel muvaffakiyetle neticelenen usulü 
tekrar tatbik etti .. Onu belinden °kavrad1 
boynuna bir buse kondurdu ve: 

- Ah! ruhum! deldi. Bana bayatx
mm en mesut anlarını yaşatıyorsunuz.. 
Ve heyecan insanı acıktmyor ! 

- Gevezeliği bırakın yaramaz çocuk 1 
- Sonra, biliyor musunuz ki, sizi 

gördüğüm andan itibaren, artık yemiyo 

rum, içmiyorum, uyumuyorum!.. Bu
nun için aksü!amel hasıl oluyor .. Sevgi

li Brigit, eğer bana derhal yiyecek bir 
şey vermezseniz, bayılacak ve sizden 
bir buse kopannağa vakit bulmadan, 
ayaklannızın altında öleceğim. 

Kadın, mahcup bir tavır takrnmağa, 
kıı:armamağa rayret etti. Kendisine 
karşı gösterile:ı bu ateşin muamele-den 

gurur duymaktan ziyade, hayrete düşü
yordu. Fakat bunu yüzünfen belli etmi 
yordu. 

- Sizin ölmenizi istemem. dedi. Gi
dip size yemek hazırlayım. 

Kollin Kol tehlikeyi göze atıdıktan 
sonra, derhal faaliyete geçti ve mut
fakta ;ıteş yaktıktan sonra şarap getir
mek iizere mahzene indi. 

Kadın, henüz odadan çrknuştt ki, 
Karkan. kiiçiik bir pencerenin altında 
duran iskemleye fırla dr ve · başım dı
şany3 uzatarak Grengayla Eskargasa 
scslcntli. 

Sonra, çabucak iskemleden indi ve 
pcncedeyle ağzına kadar açık duran ka
;ır arasmda dola~mağa başladı. Birden
l:ı: re cşigin üzerinde. gayriihtiyari dur
rlu. 

Güneşin hüzmeleri, y;:nında duran 
mobilyenin üzerine düşünüyordu. Gü
·mü~ gibi parlayan bir eşya nazarı dik-

katini celbetti. Eşya, yarı açık bir çek· 
mecede duruyordu. 

Karkan dayanamadı ve namuslu bir 
adam olduğunu unuttu. Bu esrarengiz 
eşyanın parlaklığı onu teshir etti. 

Gözlerini kapıya dikti ve ustalıklı 
bir hareketle elini uzatarak, hi~ bak

madan eşyayı ele geçirdi. Bu herhalde 
bir kutu olacaktır. Görmedi, fakat öy

le tahmin etti. Kimbilir belki de içi al
tın doluydu? Yavaşça salladı. Filhakika 
içinde bir şey vardı. Heyecan içinde, 
kutuyu çabucak cebine soktu ve odadan 
uzaklaştr. 

O zaman, utandı. cürmünü anladı ve 
sözüf'ii tutmadığı için lekelendiğini his 
setti. Hakkını teslim rtmeli ! İlk hareke 
ti, eşyayı aldığı yere koymak olacaktı. 

Hatta.sırf bu maksatla.odaya doğru bir 
adım attr. Geç kalmıştı. Tam bu sırada 

Koltin Kol içeriye giriyordu. Heyecan 

onda, tencereleri yerlerlndc sıçratan 
bir öksürük tevfü etti. 

Bu öksürük bir parolaymış gibi, ay· 
ni zamanda kapı vuruldu: Kollin Kol 
endişeli bir nazarla Karkana baktı. O 

ıda: "Ben buradayım! Hiçbir şeyden 
korkmayın,, demek istiyormuş gibi bı· 

yıklannrn uçlarını burdu. Ve Kollin Kol 
de emniyetle gülümsedi. 

Kapıya inen darbeler daha fazla ı;:d. 
detlendi ayni zamanda bir ses bağır:iı~ 

- Ey! Karkan 1 öldün mü, kaldın· 
mı? .• Eğer öldünse haber ver yahu 1 
Bizi bekliyen nefis yemeklerin soğuma· 
sına meydan vermeyiz. 

Karkan sevinçle bağırdı: 
-; Brigit, bunlar bizim ahbablaı ! Ça

buk kapıyı açın sevgilim. 
Fakat Brigit suratını astı. Anlaşılan 

böyle ziyaretlerden hiç de hoşlanmıyor-
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ldu. Sonra, delikanlı da artık fazla kaçı
yordu: 

- Bu Cla ne "demekti? Eve girdiği 
ancak bir çeyrek saat oldu. Buraya 
yerleşiyor! Beni eviriyor, çevırıyor. 

Babasının evindeymiı gibi hareket edi
yor. Hakimi mutlakmış gibi konuşu

yor. Ve bUtün bunlar kafi değilmiş gibi, 

bu defa da arkaldaşlan evimi işgal etmek 
istiyorlar. Ne oluyor. Yani? Hele ondan 
öğreneceğim şeyleri öğreneyim de gö

rür dışarısınr nasıl boyltyacağrnı .• Za
ten doğrusu hareketleri de beni endi§e

ye düşürüyor •. Bu kadar güçlükle top
laldığrm küçük serveti biran içinde silip 
ııüpürecek kabiliyette olduğu da halin
den belli! 

Karkan, onun, yerinden kımıldamadı 
ğım görünce, kapıya doğru yürüdü. A
nahtar kapmın üzerindeydi. Anahtarı 

~eviı'di, sürmeyi çekti ve, kendisine hid
detle bakan kadının mevcudiyetine bile 
aldırmadan, kemali azametle arkadaşla
rını içeriye aldı. 

Karkan, kibar ve nazik bir taV?r takı 
narak arkadaşlarmı takdim etti. Kollin 
kol onları öyle soğuk bir şekilde kar§.'l
ladı ki, iki bedbaht açtan başka kim ol

sa mahcubiyetinden yerlerin dibine ge
çerdi. Fakat iki zavallı sefil, hiçbir şey 

görmemiş ve duymamış gibi yaptılar .• 
Bilakis tebessüm ve temennaları tezyit 

ettiler ve Eskargas, elinden geldiği ka
dar zarif bir şekilde eğilerek şöyle dedi: 

- Başbaşa bulunduğunuz b1r sırada 
sizi rahatsız ettiğimiz için, affınızı is
tirham ederiz. Fakat dostumı.u Karkan, 

kendisini alı:§am yemeğine davet etmİ§ 
olclu~umuzu unutmu§ galiba. 

--~...,--------.-.--------~--
ısmarladık.. Paspartuyu biliyor musu
nuz? Herhalde bilmezsiniz. Pariı;in en 
güzel otel ve lokantasıdır •. işte oralda 
yemek yiyeceğiz. 

Kollin Kol endi§eyle Karkana baktı: 
Kendisini terkedip onlarla mı gidecek .. 

ti? Tam hedefine yaklaştığı zaman, bü
tün ilintiler boşa mı gidecekti? Fakat 
hayır Kar kan ş_öyle dedi: 

- Affınızı rica ederim, arkal1aşlar, 
fakat maatteessüf bugün imkanı yok. 

Grengay]a Eskargas suratlannx astı
lar kızgın bir tavır takındılar. Karkan 
da lakayt bir tavırla devam etti: 

- Fakat meseleyi başka türlü halle
debiliriz. Ben sizinle gelemem, fakat 
siz bizimle kalabilirsiniz .. Tann ne ver-

diyse beraberce yeriz. Eminim ki, ma
dam, sizi masasında görmekle bir şeref 
duyacaktır. 

Kollin K~ hayret ve hic:Ddetinden ağ
zım açamadı. Fakat çehresi, gözleri ve 
bütün hali, bu işe isyan ettiğini aşikar 
bir şekilde gösteriyordu. 

Grengayla Eskareas bunu görmemiş 
gibi yaptılar ve asilzadekrde görmü~ ol
dukları z3rif ve kibar tavırlar takınma
ğa gayret ederek şöyle dd:liler: 

- Doğrusu bizi mahcup ediyorsu-
nuz? 

- Bukadar nazik bir mİS<lfirperverUği 
ı:eddetmemize tabii imkan yoktur! 

Fakat kadın artrk tahammül edeme
di ve bağrrdı: 

- Benim ~vimi meyhane mi zannetti
niz? Zannediyor musunuz ki, sokaklar 

daki. bütiin serserilere b~dava yemek 
verecek k:ıdar zenginim? .. 

Eğer Karkan müdahale etmeseydi, 
G'"cn~ay da §Unu ilave etti: , 

- Hatta, sırf onun için, Paspertu o- '{ 
!e}ın ... e, hususi olarak nefis yemekler 

kadın, hiç şiiphesiz daha birçol- şeyler 
söyliyccekti. Fakat Karkan aç kalmal~ 
tehlikesini göze alclı ve hayretler içinde 
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----------------~ kalmı§ ve inkisarı hayale uğramış gibi 
bağndı: 

- Teessüf elderim, madam. Size bah

tedilen bir şerefi böyle mi takdir edi
yorsunuz? .. Gidelim, arkadaşlar. Yanıl
mışım .. Madamın asil ve alicenab oldu
ğunu zannediyordum. Görüyorum ki, 
sonradan görme hasis bir kaıdından baş
ka bir şey değil, gidelim! 

Kollin Kol neredeyse bayılacaktı. Ne 
o, gidecek miydi? Bu bir felaketti! .. K'.ü
~ük bir masraftan çekindiği için bütün 
ümitleri ve projeleri altüst olacaktı? .. 
Hayır! .. Buna imkan yok 1 

- Baylar! Baylar! diye bağırdı. Ne 
'demek istC'diğimi iyi anlamadınız. Ben 
demek istedim ki, evim meyhane olma
dığı için, sizin gibi, asil ve kibar insan
ları tatmin edecek bol ve güzel yemek 
bulamıyacaksınız. 

Zaferinden en fazla hayrete dilşen, 

bizzat Karkandı. Bu kadının üzerinde 
böyle büvük bir tesir yapabileceğini 
aklrna bile getirmemi~ti. Fakat işte mi
sal meydandaydı. üç arkadaş derin birer 

nefes aldılar ve gizlice biribirlerine göz 
kırptılar. Maamafih bu zaferlerini suiis 
timal etmediler. 

Greng:ay, becerdiği kadar nazik bir 
tavırla: 

- Biz zaten o kadar aç gözlü deği
liz. 

Dedi ve Eskargas ilave etti: 
- A2lmk bir yemek bizi bol bol do

yuruyor. 
Karkan da aşikane bir tavırla kadına 

bakarak: 
- Üstelik. güzel refakatinir.dc yiye-

ceğimiz yemek ı;..ize büyük bir şeref 

ve saadet verecektir. 
Bu t:cminat kadını biraz teskin l'tti. ı 

Nihayet, bu kadar güçlükle elde cdi-
1 1 

len bedbaht emek hazırlandı. !en 

halde acıkmış olan Kqrkamn kokusunu 
aldığı çorbadan biraz sebze-den ve Kol
lin Kolün içini çekerek ve istemi}'.erek 
dolaptan çıkardığl domuz etinden iba
retti. Görüldüğü veçhile yemek pek de 
parlak değildi ve üç misafirden ancak 
birisinin açlrğım biraz giderebilecek mik 
tardaydı. Kadın iki şişe şarap <h getir
mek hovardalığını göze aldı. 

üç arkadaş yüzlerir.i buruşturarak 
biribirlerine baktılar. Fakat Karkan ar
tık hiçbir şeY'den şüphe etmiyordu ve 
kal~ını nasıl yola getireceğini öğren-.. , 
mıştı. Zorbalıktan başka çare yoktu. 

Hiç çekinmeden, babasının evindeymiş 
gibi anahtarları aldI ve kilere giderek 
oradan, altı §işe şarabı, on iki yumurta
yı ve bir hayli jambonu hamilen avdet 
etti. Kollin Kol ümitsizliğinden çıldıra
caktı. Fakat itiraz edemedi. Bu muvaf
fakiyetinden cesaret alan Karkan etrafr 
araştırdı ve birkaç kavanoz reçelle daha 
bazı şeyler buldu. 

Brigit gülümsüyordu. Fakat bu te
bessüme raj!men, saçını başını yolmak 
ihtiyacını hissediyordu. Heme olursa 
olsun. böylece takviye edilen y,emek üç 
arkadaşın açlığını teskin edebildi. On· 
larca ehemmiyetli olan da buydu . 

Yemekle~ son kmntıaına kadar bit
tikten sonra, bir nevi salon vazifesini 

gören yandaki odaya geçtiler. Yarım 

kalan bir şi'Şe şarabı da son damlasına 
kadar içmek niyetile yanlanna aldılar. 

Böyle:e, bir yandan içerken, diğtr yan· 
dan da, kendilerine has gizli göz işaret
lerile evin hiç de fena olmadığını. ve ar
tık yola gelen kadının, Jan servetini ka• 
zanıncaya kadar, ihtiyaçla:ıru temin ede 
bileceğini biribirlerine slSylUyorlardı. 

Söylemeğe lüzum yoktur ki, ~ollin 
Kolün yegane emeli onkrı biran evvel 

k 
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1t sinemalar 
~ ~~ 

18 lJL: 
tcıııı,3() Pllkla dana mualkisl, 19 radyo fonlk 
~ tdl, 20 Türk musiki heyeti, 20,SO Ömer 
~ tara.tından arapça ııöylev, 20,45 Vedia 
'1 ~. arkadaşları tara!rndan Türk muıılkl 

~ ....... _ 
lt ~ !'}arkıları. ııaat ayarı, 21,15 orke!t' 
~ 22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
•• llıı Programı, 23,SO pltl.kla ııololar, opera 
\'h.oPeret parçalan, 23 son. 
•.ı::4.,~A: 

~S,os karı§tk yaym, 18,35 konser, 19,15 
lıı '" "Ya.ha.t, ha.berter, veııalre, 20,30 musf• 
b~· 21,0S ıa.rkılar, 21,10 komedi, 23,15 muhte 

~;ıer, gramofon . 

t 18.20 §an konseri, 19 konferans, 19,20 ha· 
ttlt konser, 20,20 3an, 20,45 çingene orkestra. 
it' 21,lO eğlenceli lrnnu§ma, 23,10 salon or 
fıl:ı'-'fx.a&ı, 24,05 ~gillzce haberler, gramofon. 

!i!_,~berler. 
"~EŞ: 

tr l9,os hava, konuşma vesaire, 19,15 orkee 

1
, a konııerı, 20,115 kon!er&n1, 20,35 gramofon 

opera yayını, 23,50 franaızca ve &lınanca 
htberıer 
lttı.GRAD: 

18,0S konferans, 18,25 halk şarkıları, kon 
•er, 20,35 uıuaaı yaym, 21,05 opera blnuın 
~ na.klen: opera yııymı. 
<ı.Oll.\.: 

ls,20 musiki, 18,55 karışık yayın. 21,415 
lttı,§1.k nıualkl, 22,05 operet yayını, zıngares 
~ 2i,Oli haberler, hava, 1ngillzce haberler, 
•.ıss dans orkestrası, 
SiNEMALAR 

BEYOCLU 

ı Programını blldirmemJ§tlr 
ı SUdeL P&Jyaço 
ı Blldirmem!Jttr • 
ı Oldüreıı zehir Lora! Bar 

di çocuk ıunıiıan 
ı BildJrmemlgUr. 
ı Şanghay. Samaon 
ı Tarubulba. Kırmı:m deri• 

ıuer çeteat 
ı Yeni Hıı.tay, Setnıer. 
1 Bitmfyen tab::rap. Afk YI 

mıım 

·- ı Blldlrmeı,tmlr. l.\Jta ı Bildirmel§tmlr. 
'&a.1 ı Altm arayan kızlar. mD 

diııtan kahra.manian. 

~()&]( ı İhtiras fırtmalar.ı. Yıldı 
t.~ .t.Aol'l'•

1
J rmı baltlk. Kukaraça. 

~~ Parlıı eııran. Cennet kor 
sanlan 

ISTANBUL 
ı Roma a.te§ler içinde. Lorel 

H&rdl dertsiz ıı.rkad&§l&r 
ı Blldlrmem.J§Ur • 

ı Dördüncü aşk ve Sessiz 
çete 

ı Marinella, Kırmızı derlll 
ler çeteal 

~AB ı KUçllk prenses. Aşk kur 
banr. 

~ t Killt &Jtmda. Antakya •İs 
•t..Jts Kemalbey) kenderun. Earareı:ıeav 

tayyare 
ı - Tangollta 
2 - Lorel Hareli 

KADI KOY 
ı Pepo 

OSKUDAR 
ı Mavi va.leler 

BAKIRKOY 
~'l't'F ADI ı BlldJrmemlıtır . 

Nöbetçi Eczaneler 
b .Bu &k§ah §ehrln muhtelif semtlerinde nö 
etçı olan ec1.ane-ler şunlardır: 
1•tıuıbuı cihetindekiler: 

( l!:nıınönUnde (Mehmet KAzım), Beyazıtta 
(:;lkls), KüçUkpazarda •(H. Hu!Osi), EyUpte 
t Ustata Ari!), Şehremininde (Hamdi), Ka 
f$:rlllfJ.rUkte (Fuat). Sa.ma.tyada (Rıdvan), 
I> lu:adeb&§mda (Asaf), Aksarayda (Etem 

ertev), Fenerde (HUsameddln), Alemdarda 
(11:sat), Bakırköyde (İstepaı:ı), 
:Seycığlu cihetindekiler: 
Caıatasarayda (M:a.tkovlç). Galata.da Fm 

~kir tramvay teva.kkut mi.hallinde (Muııtat 
1 

a.u), Taklılmde (Kürkçiya.n), Kalyoncukul 
Ş~kta (Zafiropulos), Firuzağada (Ertlıfrut), 
li lllde (knm), Kasımpa.şada (MUeyyet). 

8.:!körde (Nesim Aseo), Beşiktaşta (SU!ey 
bıan Recep). Sanyerdc (Nuri), 

Üsküdar, Kadıköy \'e Adalardakiler: 
d 'OakUda.rda (İmr&hor), Kadıköyünde Mo
;da (Sıhhat), Blly1lkadada (Şinasi Rıza) , 
~'ide (Halk), 

l(l.JRllN doktoru 
Necaettln Atasagu, 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 
1-llelide Tayyare apartzrnanlannda dairt 
ı numara 3 de haıtalanm kabul eder 

Cuınarteıi gilnleri 14 den 20 ye kulaı 
....... 
~ayene parasızdır. 

EN SON 

~ ~:,, 
tı. 
•lif. 

,, --TECRUBE 
1 EDERSENİZ, 

•• 

. 
DAiMA 

KULLANA= 

( CAı<SINIZ f 
l 

-~====::::::=::::=::::::=:=:::::=:~~· -~--- __;_;_;__ __ __.. ---------------------
Telefon abonelerimizin 

nazarı dikkati~u 
lstanbul 1 ele/on Direktörlüğünden: 

1937 - 1938 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen el 
de bulunan rehberde bUyük harfle, meslek sırasında küçük ilam bulunan abone-

lerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam etdip etmiyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanlan yeni rehberde de 

aynen neşredilerek tarifesi mucibince Ucretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazi
yette olanlarla yeni rehbere bu tekildekayıt arzusunda bulunan abonelerimizin 
Abonman dairesine müracaat buyunnaları. (3313) 

~~~~~-~~---~~~~~~~~~~ 

işadamları enva 
Mühim 

müesseselere 
fırsat 

Jstanbul 1 ele/on Direktörlüğünden: 
1937 _ 1938 telefon rehberi bastırılmak il.zeredir. Telefon rehberi 16000 

adet bastlacak, abonelerimize dafıtılacak. memleketimizin büyük şehirlerile bütün 

ecnebi nıemleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en 
pratik ve en verimli bir propaganda vaaıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rebberl 
günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, milnderecatm
dan şehirler içinde ve ecnebi nıemleketlerde bulunanlar haberdar olacaklar, bu 
yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifade et-

miı olacaktır. 
İşini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü· varlığını her • 

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

Pek yakında tab'ma ba~lanacak rehbere ilan vermek ve ilan §artlarını öğ 
renmelc üzere Abonman Dairemize müracaat buyurunuz. (3314) 

lstanbuJ Leva~m A'!'irliği 
Satınalma Komısyonu ılanlan 

Piyade atış, Maltepe lisesi Topçu ve 
Nakliye okulu ile Bursa askeri lisesi 
için 4 adet buhar kazanı ve 8 adet sı. 
cak su deposunun eksiltmesine talip 
~ıkmadığmdan 25 Haziran 937 Cuma. 
günü saat 15,30 da Tophanede satma!. 
ma komisyonunda pazarlıkla eksıltme 
si yapılacaktır. Tahmin fiatı buhar kıt. 
zanmm 1st. için 700, Bursa için 750 
lira. sıcak su deposunun beheri bt. i. 
çin 100 Bursa için 150 liradır. İlk te
minatı 281 lira 25 kuruştur. Şartna. 
mesi Komisyonda görülebilir. !stekli· 
terin kanuni vesikala.riyle bera.ber beL 
1i saatte komisyona gelmeleri. 

(3494) (13) 

Maltepede bulunan Piyade Atış 
Okulu için 20 ton koyun eti ve 55 ton 
sığır eti için verilen fiat pahalı görül· 
düğünden pazarlıkla ekl!iltmesi 22 Ha. 
ziran 937 Salı günü saat 14 de tstan
bulda Tophanede Satınaıma, Komis. 
yonıında yapılacaktır. Koyuıı etinin ı 

tahmin bedeli 7000 lira, sığır etinın 1 
13750 liradır. Her ikisinin beraber ilk 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslernii ter~ :o 

eden heyetten bir muallim hususi al. 
manca ersleri vermektedir. Bilhassa 
ikmal imtihanlarına pek kısa zaman. 
da yetiştirir. Şerait ehvendir. Bau!"I 
de ''Almanca hocası" rümuzuna mek
tupla müracaat. 

teminatı 1556 lira 25 kuruştur. Şart. 
namesi komisyonda görülcbil;r. lstek. 
lilerin 24.90 sayılı kanunun 2 ve 3 ün. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle be
raber belli saatte komisyona gelmele. 
ri. (10) (3428) 

Milte&hhit nam \'e hesabma 120 
adet kayık tabağı, 60 adet tevzi ka
sesi, 56 kapaklı çorba kasesi, 120 tuz. 
luk, 23 Haziran 1937 Çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede satınalma Ko
mlsyonunda. açık eksiltme ile alına. 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 296 
lira 60 kuruştur. İlk teminatı 22 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nümunele. 
ri komisyonda görülebilir. tsteklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(3) (3251) 

1 Emniyet Sandığı IUlnları 1 
En1lak Alıcılarına 8 Taksittte Satış 

SEMT! Cinsi Muhammen 

Aksaray Gurebahüseyinağa m3.hallf'. 
oinde Ç1kmazgümüşhane yeni Kakm~. 
cı sokak eski 13, 15 yeni 15 numarn.1ı 
Al:ıcahamam Hacıalaaddin m:ı.ballesi 
Tahmis ve Asmaltı sokak eski ve yeni 
28, 30 numaralı. 

kıymeti 
İki 1::·1: ·•1

: k::ı.tta yedi oda ve 
2 sofayı lıa.,·i bahçeli bir ev 1000 

Yenibahçe Softasinan mahallesind~ 

Lale sokak eski 17 yeni 14 numaralı. 

Uzun.çarşı eski Samanvira.nisani yeni 
Fcrhatağa. mahallesi Uzunçarşı sokak 
eski 341 yeni 88 numaralı. 

üstünde üç odayı müştemil 
kargir bir dükkanın nısıf 
hissesi. 
İki katta 2 oda, 2 sofa ve 
elektriği havi kargir bir ev 
(içi ahşab) . 
Kargir ~·c elektriği havi bir 
dükkan. 

Cumartesipazarı Hacıüveys mahallesi 2 k:ıtta 5 oda 2 sofayı havi 
Hacıilyas sokak eski 44 Mü. yeni 91/ 1 kargir bir ev. 
numaralı. 

Erenköy Merdivenköyünde yeni Baha. 
riye sokak eski 5, 7, 5 Mü. yeni 42. 
42/ 1, 42/ 2 numaralı. 
Üsküdar Tavaşihasanağa mahallesi c:;. 
ki Ba.kkal ve yeni Baliçavuş sokak eskı 
31 yeni 17 numaralı. 

Biri iki katta 6 odalı abşab 
ve diğeri klrgir 5 oda. ve 
bahçeli iki ev. 
2 katta 4 odalı a.hp.b bir ev 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesi eskı 4 katt& 8 odayı, elektrik ve 
Zeren yeni Çekiç sokak eski ve yeni 12 kumpanya suyunu havi kar. 

1500 

650 

300 

700 

800 
300 

numaralı. gir ev• 3000 
1 - Arttrrma 25 Haziran 937 tarihir.e düşen cuma günU saat 13 ten 15 e 

kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedeli verenin üstünde kalacaktır. 
2 - Arttırmıya. girmek için muhammen kıymetin yUme onu nisbetinde pey 

akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - Bedelin dörtte biri peşin geriyt~ kalanı sekiz senede sekiz müsa.vi tali. 

sitte ödenir. T:ıksitler yüme beş faize tabidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa. birinci derecede L 

potekli kalır. (3214) 

• 

1000 kelime ile kendi kendine 

Almanca 

An 
Resim.: 16 

Rhein und See 
( Ren nehrinin ve deniz kıyısında ) 

-ı 
1 
ı 
' 

1 - Der Strand: (deniz kıyısı). 2 -Ein Badegast : (bir ba11yo yapaıı). 
3 - Da.'!! :Meeresufer: (l.-ıt111o!ıal, pl<ij), 4 - Ein Holcl: (bir otel). 5 _ Eir.e 
Pcnsion: (bir pan~ıyoıı). 6 - Die S~e: (d:miz). 7 - Die Promeııade: (pi
lJM<r. yeri). S - Eine Dame: (b :r hrıdın). 9 - Ein Herr: (bir erkek). 10 -
Kinder: (çocuklar). 11 - Ein Zelt: (bir 91ldır ). 12 - Eine Badehüttc: 
(banyo h"'l.tlübe3i). 13 Ein Badekarre·1: (bo.ııyo araba,,ı). 14. _ Wellcn: 
(<Wlgalar). 15 - Der Sand: (kttnı). 16 - Eine Sandburg: T.-l'nıdaıı b'1 .1a. 
fo). H - Eine Festun~ : .•wt ; h'sat). 18 - Ein Kanal: (bir l:'l.ı~l). 19 -
Die Landungsbrücke; ( ıslwı.e ). 
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ELBiSEl.EAIMi 

4 LiRA DAN 

BA$LIYAN 

KUMA$LAAINDAN 

YAPTIRIYORUM 

/ 

YERLi 
~ MALLAn DAZAlli~I 

ÇUBUKLU 
H n B. Gazinosu. 
İstanbul halkının bedii zevklerini tatmin edecek azami gayretlerini 
sarfetmekte olduğu şüphesizdir. Haftanın perşembe, cumartesi ye 
pazar günleri alaturka musiki programından perşembe ve cumartesi 
günleri kaldırılarak yalnız PAZAR GÜNLERİ her gece Belvü bahçe· 
sinde terennüm eden memleketin en kıymetli okuyucusu: 

Bayan MU ALLA 
nm idaresinde MÜKEMMEL SAZ HEYETİLE bütün yaz varlığı 
muhafaza edeceğini sayın müşterilerimize bildiri ve Birliklerin tertiP" 
ettiği eğlenceler için bahçemiz pazardan maada günlerde de angaje 
edilebilir. 

~mm~ Harbiyede .... .... 
•• 

!8 HAZIRAN - 193 7 ....,/ 

Bahçesi 
im Her ak,am: Memleketimizin .... .... .... en kıymetli sanathaı laı ı biı arada .... .... .... 
!ii! .... 
:::·ı ::: ... .... :::: 
ı::: 
:::= ... : :::: .... 
!ii! .... .... .... .... .... :::: 
:::ı 

!iii 
iiH .... .... 

"' Solist Bayan MU ALLA 
Sazendeler 

Keman Nubar 
Kemençe Aleko 
Piyano Y orgo 
Cümlfü§ Cemal 
Darbua Huan Tahsin 

Mu~anniyder 

Mahmure Şenscs 
.thaaıi Leyla 
Afitap 
Ayda 

Muganniler 
/' ;:; •• ~Zlr 

Celal 
Udi Abdi 

mi AYRICA: Muhtelif Anadolu oyun havaları ve zeybekler. 

fin o . k kat : l\'lüessesemizde bulunan sanatkarların hiçbir yerde icrayı sanat 
;::: etmediklt-d de ilfı,, "lunur. , 
:::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1ıııııa.... T ı fon • 42 a 7 2 ~ ············································:::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::1::::: .,, e e . :: : ::: ::: ::::: ::: :: : ::: :: : :: : ::: :: ::::::: :: =::::: ------------- ________________ .. _ ... _ .. _ ..................................... / 

BAYAN 

HAMiVET 
n-ueır akşam 

PA ORAMA 
- Bahçesinde -

--- Dr. lbaanSaıni ---iL 
lJksilrUk şurubu 

Oksürük: ve nefes darlığı botmıcı 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli iltçrır. Her eczanede \le ecıa 
' depolınnda bulunur. 

-
- Birincisınıf Operatör -
Or.CAFER TAYYAR 

Umuntl cerraht v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mUtehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Aıiıtanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - ''Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

milt.ehassısı -« 

Muayene: Sabahlan M e cc t nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, RumelJ Ha.n 
- No. 1 Telefon: 44086 

----
DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalanru her gün sabahtan akp

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

Kiralık apartman 
Sultanahmette Kabasakaldıı. Utan. 

gaç sokak numara 13 MUmtaı bey a
partımaru ikinci kat kiralıktır. Elek. 
trik, ha.vagazi, banyo, Terkos ve deni. 
ze nezareti vardır. !stiyenlerin kapı. 
cıya müracaatları. (S761) 

ZAYİ - 5 Nisan 1923 tarihinde ls. 
tanbul Umum Sigorta Şirketi nezdin. 
de 100203 numaralı mukavelename ile 
5000 "be!i bin" Türk lirasına sigorta 
olmuştum. l\Iezkür şirketin muka\'ele. 
namesini zayi eylediğimden yenisini 
çıkaracağımdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Trabzon Tiicooranrnann Kasım::.ad..e 
Eyüb oğlu Temel 

lstanbul üçiütcü icra memurluğuıı. 
dan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
iskemleler ve dolap ve sobanın birin. 
ci açık arttırması 21 Haziran 1937 ta. 
rihine tesadüf eden pazartesi günü İs. 
tanbulda Sirkecide Hamidiye cadde. 
sinde saat 12 de \'e 24 numaralı mahal. 
de paraya çevrilecektir. Kıymeti mu
hammencsinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde ikinci açık arttır. 
masmm 23Haziran1937 çarşamba gü 
nü ayni mahal ve saatte yapılacağı i-
lan olunur. (8846) 

................................ 1 
Her akşam 

Memleketin en yüksek •anatkArlarlle birlikte 

.SAFiVE 
T KSı 

Belediye 

Bahçesinde 
Milli oyunlar ve 

Akrobatik numaralar 
Telefon : 43703 

--- Demek en çok 
dişlerimi beğenmişle 

= B~· bi; ınucizc değil, sade, basit bir dikkat i~icTır. Di,lerin ve 
dit etlerinin nescine uygun bir diş pah kullanmak, ağzı araaıra kuv .. 
vetli fakat muharrit olmayan antiseptikli mayilerle yıkamak kafidir. = K~ll~dığun dit macunu ve suyunu mu soruyorsun .••• 
rakiplerimin eline b u ıilihı da verirsen ... geçenlerde TOKALON 
kremi kullandığıını aöylemi,tim. Bir.senin, Bedianm, Senihanın tu
valet mualan bu kremlerle doldu. Şimdi de dişlerimin sırrını ver 
mek ... bunu da doktorlarından sorsunlar ..• Ş:ıkil ıtaka ıöylüyo .. 
rum. İnsaniyete hizmet edecek hal<ikatlar s•r olmaz. Ben profe!Ör 

Respautun DENTOL diı mac:um~ ve su·vunu kullanıyorum ••. Tür
kiyede eczanelerde ve dükkanlarda satılır. 

•t-· suactıve Plajı 
19 Haziran Cumartesi akşam yedinci senei devriyesi 

milnasebetile 

Fevkalade Eğlenceler 
Tertip edilmiştir. Hergiln meşh&r-,~töz: Dfna Verner 

refakati le ifa 


