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r-........... Seyit Rıza yakalanıyor ....... ._ .... .. 
f Elaziz, 25 (Tunceli mıntakasına sureti mahsusada gönderdiğimiz arkadaşımızdan) - Islahat lıarekatı 
1 mıntakasında teslim olmayan ancak Seyit Rıza haldı. Bütün Tunceli işgal edildi. Bu sabah üç tayyaıe filosu 
: Seyit Rızayı ininden çıkarmak için hareket etti. Emir katidir: Seyit Rıza ya teslim olacak veya ölü, diı; 
f yakalanacaktır. Bugün yakalandığı takdirde derhal telgraf/ayacağım. Niyazi Ahmet ··---.. ···-·ş··1i"ki-· .. ···-·r··e1"t~iiii·····-.. ··o··g1u·--···-···-······r·-·---·-··-···-··· .. ·············-··...................................................... ............ · 

yaralı- yakalandı 

Benzin satış yerlerinden ikisi 

~\'ı=i\ ~'lt o lYı ta ıtıı t n ını (ÇJI a ifil v iYi "a ır O a ifil r9I o 

nzin 125 d0n 85 
kuruşa indi 

Şlrketlerln evvelce şlfe ba,ına llive ettlklerl be' 
ruı~ta tenzil edilirse fiyat eo lıurut olacak 

t.._" ~ .... = __..--=-:...z- mirde tenzilat zamdan 
·::~ l~elki f igata göre Y~f'ıldı 
·;i J: · anbulda da boyle 
--~~- apılmak lazımdır 

"Haşmetlu benzin hazretleri", bu 
sabah saat 10 dan itibaren murassa, 
zebercedlerle süslii altın tahtından 
gümüş koltuğuna yuvarlanmış bulu. 
nuyorlar! 

Benzin ve petrolun gümüş koltu. 
ğuna geçmesi, memleketimiz iktısadL 
ye.tının dev adımlarla. ilerlemesine se
bep olacaktır. 

(Devamı i incide) 

vaniköyündekl feci kaza 

Bir genç kız 
nişanhsını öldürdü 

FelAkete uğrıyan kız, güreş federasyonu 
reisinin kızı. Eskrim şampiyonu Suaddır 

. d b' · ı' Dün a:tşam Vanıköy e ır aı c , 
faciası olmuştur: 

Vanıköyde Orhanm yalısında 
Güre~ federasyonu reisi Ahmet Fer 
geri ve ailesi oturmaktadır. Ahmet 
F etgerinin kızı Suad bir hafta evvel 
Çcngelköyünde derebo:>'.'unda otu. 
ran bahriye mülazimlerıden Necdet 
ile nişanlanmıştır. 

Suad değerli bir sporcudur. Ka
dınlar arasında eskrim şampiyonu
clur. 

Necdet dün öğleden sonra Yan;- Feci bir kaM fle ni.şaml1.~ını öidilrrncl' 
k öyiine giderek nişanlısı ile gezmiş felô.ketiıw uğrıyan Stıad 
akşam üzeri eve dönmüşlerdir. 

iki yeni nişanlı görüşürl/erken 
Necdet yeni aldığı tabancasını ni
§anlısma göstermiş, sonra cebine 
koymuştur. 

Bu arada Suad da babasına ait 
bulunan ve içini boş zannettiği ta
bancasını konsolun gözünden alarak 
Necdete .göstermiştir. 

Suad ni,anlısmı şaka tarzında kor 
ku tmak üzere tabancayı kaldırmış, 
bu sırada parmağı teti ğe dokunarak 
tabanca da bulunan tek kurşun ates 
almıştır. Patlayan kurşun genç hah: 1 
ri~e zabitinin sol gözünün altına gir 

miş, beynine isabet ederek öldür· 
.. .. ' 

muştur. 

Bu facia karşısında Suad çılgınca 
bir çığlık kopararak yere düşüp ba· 
yılmıştır. 

Felaketten evdekiler haberdar ol· 
muşlar, hemen doktora koşmuşlar· 
dır. Gelen doktor Necdetin öldüğü· 
nü bildirmiştir. 

Yakanın bir kaza olduğu zabıt<: 
tarafından tesbit olunmuştur. Alı· 
met f etgeriye ve genç zabitin aile· 
sine tecssürlerimizi bildirir, beyanı 
taziyet eyleriz. 

Bir oğlu 
da teslim 

oluyor 
Elaziz, 24 (Sureti mahsusada gön • 

derdiğimiz arkadaşımızdan) - Bugün 
kıtalarırruz haydutların sığındıkları bil. 
tün yerleri tamamen almışlardır. 

Haydutların cleba~ısı Seyit Rıza ile 
birkaç avenesi bir iki mağaraya giz • 
lcnmişlerdir. 

Seyit Rızanın kUçilk oğlu Hüseyin 
ağır surette yaralı olarak ele geçiril • 
miştir. Büyük oğlu Hasan da babasın
dan ayrılıp hükmete dehalet etmek te • 
mayülünü göstermiştir . 

Bu suretle, Tuncelinin her yerinde 
hükumet nüfuzu tesis edilmiş bulun • 
maktadır. Muhalefet hareketinin bat -
langıcınd~ ıerırerdelerin ellerinde bu -
Junan köylerde evvelce haydutlar tara. 
fından kandmlan halk, bu anda asker. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Almanlar 
ispanya limanlarına 

Torpil 
döktüler 

logiltere torpil 
tarama gemisi 

gönderdi 
Cebelüttank, 25 (A.A.) - Admiral 

Scheer, Nürenberg, Falke, Kon~ior, 
Greif, Albatros ve Tiger adındaki Al
man gemileri dün akşam Boğazı geçe
rek şarka doğru yola koyulmuşlardır. 

Londra, 25 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Alman donanmasının kuvvei külliye

si, halihazırda Guadalakivir körfeziride 
toplanmıştır. Bu kuvvet, bir zırhlı ile 
iki kruvazör, 6 muhrip ve 2 tahtelbahir 
den müteşekkildir. Bütün bu gemiler, 
Almanların halihazırda üssülharcke ola
rak kullanmakta oldukları Cadix yakı
nında bulunmaktadırlar. 

Cebelüttarık, 24 (A.A.) - Alman 
kruvazörü Köln, bu sabah buraya gcl

(Devamı 6 ıncıda) 

Vereceğimiz hediyelerin listesi 7 inci sayfadadır. 
Suriye Başvekili 
Haı icige Nazırı ile 

be·raber Tifo vakalan çoğalıyor 

Bu sabah geldi B k k h 1 1 v Varın Başveklllmlzle U or unç as a ıga 
gö:u~~e~!~eLli~e1!~~~~ü~ı karşı ne yapmah -;ı 
ve l lariciye Nazm Sadullah Cabiri 

1 

b~ sabahki. eksp.resle Paristen şehri- Alınması lazım tedbirler·ı ve 
mıze gelmışlerdır. / 

~aşvekil ile Hariciye !'-!azın ~ir: hastahgv in arazini yazıyoruz 
kecı garında İstanbul valı muavını 
H i.idai ile Fransız sefareti katiplerin- Tifo hastalığı son bir iki giin içinde 
den biri tarafından karşılanmışlar· ı şehrimizde pek salgın b!r hal a lm1§ 
dır. Vaktin çok erken olmasına rağ- bulunmaktadır. Hemen her semtte 

(Devamı 7 incide) günde pek çok tifo vak'alarına tesa. 

düf edilmektedir. Yapılan istatıstiğe 
göre evvelki gün 800 den fazla tifo 
vaka..sı tesbit edilmiştir. 

(Devamı 6 ıncıda) 



:Z HABER - f\Kşam poetaST 

~1J~~==='J~!.ol.~=ü=iluı====~~~~~t~==:=~l~ra~k mektubu 

Suriye Başvekiline 
açık mekt,.p 

Bugünkü Irak 

Va~alnl : Şe/lip Gündüz 
Sa.a"d.,etlü Cemil Mürdilm; 

Suriye Ba§Vekili, 
Perapalas otelindeki dairei malısu

sasındıa ••• 
Ya. Seyyit; 
Birkaç saattenberi güzel şehrimizin 

temiz havasını teneffüs etmekte oldu. 
ğunuz ve medeni bir muh;tte misafir 
bulunduğunuz için Şam ve Parisin ba
zı semtlerindeki zehirli havalarla dolu 
resmi dairelerde yaşıyanlara söylen_ 
mesinde ve anlatılmasında bir fayda 
melhuz olmıyan atideki makul husu. 
satr şimdi sjze. bildirmek ve anlatmak 
mümkün olabileceğini sanıyorum: 

1 - Şamdan ve Suriyenin heme>n 
her tarafından fışkıran tehdit.11..!re 
Ankaradan, !stanbuldan ve Türkiye. 
nin her tarafından tehditlerle nwka. 
bele edilmemekte olmasını SakJ:n ol. 
mıya ki yanılıp da. bizim zaafımıza 
hamledesiniz. Hayır... Bizim susuşu
muzun manası bambaşkadır. Türkiye. 
ae her vatand~ sokttlr politikacılığm
dan çekinen ve iğrenen bir ştrur sevL 
yesine ulaşınrştrr aa onun için Şekib 
:A.rsla.n adlI kölenizin yaptığı yayga. 
ralar misillu kepazeliklere bizim şe. 
hirlerimiz ve kö,Y.lerimiz sahne olma. 
makt~dırlar. Biz millet halinde yaşı. 
yan mes'ut insanlarız. Tlirkiyenin 
18,5 milyon nilfusÜ hiçbir ayrı gayrı. 
sr olmıyan vatandaşlardan mUrekkep
tir. Biz hep birden dilı;ıünilrUz ve hep 
birden hareket ederiz. Politika. zeka. 
mız yalnız ço~ haklı ve tamamiyle 
mi11i menfaatlerin muhafaza. ve mtı.. 
dafaasr için liarekete geçer. Geri 
memleketlerin boş, mana.sız ve kunı 
gürültüler çıkarmakla hulasa. edllebi. 
len politilfa zihniyeti biı.e yabancıdrr. 
Binaenaleyh saadetlfı. tarafınızdan 
tc§vik edildiği, gizlice himaye edildi. 
gi rivay~t edilen bu Şekip Arslan ser. 
serisinin yularını bağlaymrz Seyyide. 
na! J 

2 - Zatx sU.m.füilleri elbette farx 
ouyurmuı;ılardır ki bu sabah, vaktin 
Çok erken olma.sına rağmen Sirkeci is
tasyonuna bütün İstanbul gazeteleri 
birer mümessil göndermiş bulunuyor. 
lardr. Bu gazeteler, elhamdülill.5.h is. 
tiklaline kavuşmuş bulunan Hatay 
davasında hep el ele vererek çallŞlnlş. 
la.rdır. Hepsinin yine el ele verip sa. 
bah sabah tek cephe halinde vagonu
nuzun güzerga.hma dizilmelerindeki 
manayı burada işaret etmek iazzm_ 
geldi. Zira saadetlft e!endimiz, siz 
kendilerine Suriyedeki garip hallerin 
"kontrolunuz a~şmda cereyan ettiğine 
<iair en ufak bir teminat,, vermeye 
oalıi lüzum görmüyormuşsunuz gibi 
bir çehre takınmıştmrz. Halbuki bu 
gu.etelerin mümessilleri Suriye mat
Da.alarmdaki kopaylarınızdan çıkan 
av'avelerin, tensibi devletinize iktiran 
etmemekte olduklarını ve bu kopay. 
lamı ancali seyahatte bulunmanızdan 
istifade edip bu cüreti gösterebildikle. 
rini söyliyeceğinizi sanarak o zahme. 
te katlanmışlardr. Bunu da size iblağ 
etmemize müsamaha buyurunuz saa
aehneap! 

3 - Dün gece ve bu sabah Paris ve 
Ş&.mdan gelen haberler çok garibdir. 

Ertuğ ruf 
şehitleri için 

Japonyada bfr _Abide 
yapıldı 

Ertuğrul krovetile beraber Japon de
nizlerinde batan 550 Tilrk gemiciainin 
ve başlarındaki Amiral Osmarun hatı • 
ramnı ebedileştirmek için japonyada 
kurulan abidenin inşaatı bitmiş ve açtl
ma töreni büyük merasimle y;apılmıştır. 

Abidenin ~nşaatı için Milli Mü.dafa -
aca on bin liralık tahsisat ayrılmıştı. 
Fakat birçok Japon mütehattilerinin 
ve malzeme tüccannm çoğu malzemeyi 
sermaye fiyatına vermişler ve hizmet _ 
lerine mukabil hiçbir ticret kabul et • 
memişler.dir. 

~u sayede verilen tahsisatla kıyas 

kabul edilmiyecek kadar güzel bir eser 
meydana çıkmıştır. 

I 
Viyeno'nun /'Fransa Suriyeye daha 
fazla. menf.aat temin edemediğine pek 
müteessir.für,, dediği söyleniyor; ma.. 
hut "EJkıabes·• iniz ise bermutat şöy-
lece b1:1j küstahlık ibraz ediyor: 

"Su.rıye birinci derecede hak sahi. 
bidirh anlaşmayı tanımıyacak, sonuna 
kac'~r mücadele edecektir. Buna kim. 
se / mini olamaz. Sancak meselesinde 
e,vvela Türkiye, sonra Fransa, 1ngilte. 
re ve Milletler Cemiyeti mes'uldür.,, 

Bilmem hariciye nazırınız bunların 
farkında mıdır? Zira bu ekselans bu 
sabah memleketinden çıktı çıkalı Su
riye gazetelerini okumadığını söylü. 
yordu. Ama siz elbette ki memlekcti
nizdeki neşriyatı takip buyurmadığı. 
nrzı iddia etmiyecek derecede iç sıya. 
sa .işlerinde üstadsınızdır. Bu "Elka. 
bes" i adam etmek için bir tedbir dü
§ÜnünUz saadetmeap! Suriye anlaş. 
mayı kabul etmez de neyler! Türkiye
yi birinci derecede hıes'ul addeder de 
ne olur? Şekip Arslan bu guetenin 
bir nüshasını parmağına geçirip bir 
''Sancakı Şerif" gibi kullanarak Su. 
riyeyi dolaşır da biz "Kafir" !ere ci. 
hadı mukaddes mi ilan edilir? 

Saadetlt1 efendim; 
Makul olmanızı dilerim. Viyeno 

Fransada tarihe karıı;ıınca yerine ge. 
lenin onun yapamamaktan azap duy
duğu şeyleri başarabileceğini kim sa. 
nır ve böyle ateşli bir "Pro Syrien" 
delikanlı nerede bulunabilir, bulunsa 
bile Kedorseğde uzun zaman kalabi
leceğine kim sened verebilir? 

Devletlft, saad.etlft veziriazam! 
En güzel mevsimin<ıe geldiğiniz !s. 

tanbulda geçireceğiniz günlerin size 
Suriy~ matbuatına aklıselim Ye iz'an 
telkin edecek rabbani bir ilham kay. 
nağr olmasmr niyaz ederim. 

Ve dahi sen bu duayı müstecab ey. 
le •e. Sı.u:Jy.eli ullarına akıl ve iz'an 
ihsan eyle Yarabbi! 

Şekip GÜNDÜZ 

Vekillerin 
seyahatleri 

Dört VeklJ seyahate 
çıkıyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kayanın birkaç gün da .. 
ha şehrimizde kalınası muhtemeldir. 
Vekil, Rusya seyahatine Rahmi Apa!t, 
Dr. Şükrü Şenozanla birlikte İstanbul • 
dan 3 Temmuzda çıkacak ve Kösten • 
ce yeliyle seyahat edecektir. 
Dahiliye Vekiline Maarif Vekili Saffet 

Ankamn vekalet etmesi muhtemeldir. 

Adliye ve Maliye Vekilleri 
Ankara, 25 (Telefonla) - Bugün • 

terde Adliye Vekili Şükrü Saracoğtu 
bir müddet istirahat etmek üzere Ö.de. 

mişe gidecek, Maliye Vekili Fuat Ağ 
ralı da İstanbula hareket edecektir. 

Ali Çetinkaya Isveç ve 
Almanyaya gidiyor 

Ank ra, 25 (Telefonla) - Nafia Ve 
kilimiz Ali Çetinkaya, temmuzun yirmi 
üçünde İsveç ve Almanyada tetkik !e· 
yahati yapmak üzere §ehrimizden ayrı. 
lacaktrr. Vekilin yanında Vekaletin ha. 
zı umum müdürleriyle hususi kaleın 

müo:irl Necati bulunacaktrr. Vekil 
gittiği ylrterde bilhassa lokomotif e 
vagon fabrikalarını gezecektir. Türki • 
yede kurulması kararlaşan lokomo~if 

fabrikası için de bugüne kadar 9 ecnebi 
firma hükumete teklifte 1 bulunmuş
tur . 

Et ucuzluyor 
Bu sene her senekinden fazla olan 

et fiyatları son bir hafta için de bir 
az daha düşmüştür. Bu düşüş şim
dilik yalmz koyun eti fiyatlarmda
dır. Kuzu ve sığır eti fiyatı gene es· 
kisi gibidir. 

I::a!Jtığımız tahkikata göre koyun 
etindeki beş kuruş mışın sebebi 
havalarm sıcak gitmesi ve fazla ka
saplık hayvan gelmesidir. Eğer bir 
az balık çıksa fiyatların daha fazla 
inebileceği kanaati vardır. 

Bağdat 22 hazlran (Hususl muhabirimiz 
den) - lrak, tam lstikllle ka.vuştuğu günlln 
yedlnciyıldönUmUnU teside hazırlanmaktadır. 

30 haziran 1930 d.anberi MilleUer cemiyeU 
nin azası olan dost ve komşu devletin payı 
tahtında vekillerimize karşı gösterllen bara 
retli kabul halkın kalbinde TUrk sevgisinin 
dereccıılni açıkça göze vurmaktadır. 

Esas teşkilat 
BugllnkU trak hakkında henüz genJş mik· 

yaata neşriyat yapılmamış bulunduğu için 
komşu krallr1'ın bUnyesf etrafında mal1lmat 
vennegi afydalı addediyorum: 
İrak demokrat, parlamenter ve meııruU 

bir krallıktır. TeşrU kuvvet il.yan ve mebu 
san mecllslerinln elindedir. Mebuslar iki de 
recell intihap ile halk tarafından seçilir, A• 
yanı tamamlle kral tayin eder. Kabine bir 
başvekJl ile yedi vezirden mUrekkeptlr. Baş 
vekil kral tarafından intihap olunur, arkadaş 
!arını kendisi tayin eder. Kabine ınebusan 
mecllsl önUnde mesuldUr. 

Irakın nüfusu 
Kom§u milletin nüfusu 4 milyondur. Bu 

dört milyon Fran!la bUytlklUğünde ve birçok 
cihetleri harikulA.de mtinblt ve çok zengin 
bir vatana sahiptir. !rakın mesaha! sathiyesi 
420,000 kilometre murabbaı olduğu dUşUnU 
lür ve Dicle Ue Fırat gibi dünyanın en büytık 
iki nehrl tarafından sulandıEj"ı gözönllne alr 
nmıa İraklmm toprak bakımından bir şlkA. 
yeti, bir sıkıntısı olmadığı anlaşılır. 

!raklı gayet çalrı:ıkandır. Herblrl bugUn 
beynelmilel bir ehemtnlyet ifade eden ı:ıu üç 
bilyilk şehrin adını hangi TUrk unutmuştur: 

Basra, Bağdat, Musuı. 
Krallığın merkezi olan Bağdadın nüfusu 

son yıllarda "400.000.e baliğ olmuştur. Hind 
Okyanusunun en bUyUk limanlarından biri 
olan Basra bvlm masallarımızda hUlyalı 

zenglnllklerin diyarı olarak geçer. Musula. 
gelince bu şehir ve bu adı taşıyan \'il&.yet (1) 
bugiln dünyanın en mUhlm bir petrol merke 
zicllr. Buna sahip olan devletin dllnyada ne 
mUhim bir rolU olabl.leceğinl kestirmek için 
keramete ihtiyaç yoktur. 

Irakta inzibat 
trakın dahil1 emniyet ve asayiı:ıln1 Şarta 

adı verilen polis ve jandarmadan mürekkep 
muhtelit bir teşkllAt idare eder. 

400 .. 000 kilometre murabbaı gibi genlı:ı bir 
satıh üzerinde zor şartlar içinde çalışmağa 
mecbur olan bu kuvvet hususi bir §ekllde 
teşkil edilmiştir. Şartanın plyadelerl, süvari 
Ieri, hecin sUvarilcrl, zrrhll otomobllleri var
dır. \'e ihtiyaç duyduğu anda derhal hava 
:Jruvvetlerinden de istifade l'debllir -Nltoldrn 

son gUnlerde Büleymantye civannda bazı aşı 
reUerin isyanı hep hava kuvvetlerlle tcnkll 
olunmuştur. 

Sıhhi teşkilat 
Sıhhi teokllAt dahiliyeye merbut umum 

mUdUrlUk tarafından idare olunur. Her Uva 
merkezinde bir sıhhiye reisi ve her kaza mer 
kezinde ihtiyaca göre doktorlar mevcuttur. 
Bağdat, Ba.sra ve Musulda bUyUk merkezi 

hastaneler ve buna merbut llboratuvarlar 
ve röntgen nıUesseseleri, her liva merkezin 
de ve her mUhJm kaza merkeznlde birer hıuı 
tane ve nahiyelerde dispanserler vardır. Bu 
teşkll!ttan maada, cmrazr sariye ile mUcade 
le teşkilA.tı da mevcuttur. Ve hergün daha 
fazll\ genişlemektedir. Aşiretler haklcma. sıh 
hl 1r~adat için seyyar sıhhiye otomoblller! 
servisi tertip edilmiştir. 

1927 do Bağdatta bir tıp yllksek mektebi 
tesis edilml~tlr. Ayrıca kUçük ınhhJye zabiti, 
erkek ve kadın ha!ltabakıcrlar ve ebe 'mektep 
leri mevcuttur. 

HllA.llahmer ve bahusus hlmıtyeletfal cemi 
yetırri lrak ahalisine büyük hlzmetler gtır 
mekledir. 

Sıhhi tesisat ve teşkilAtm m&dern bir §ek 
le ifrağ cölldl~i gUndenberi, lrak evvelce ken 
dislnl Hlndistandan birkaç senede bir ziyaret 

!rak 1 
eden, kolera, veba, gibi bUytlk 
kurtulmuş~r • 

Ordu 

Afetlerden 

trak ordu~u 3 !ırka bir sUvarl llvaııı, moto 
rize gruplar, ve hava kuvvetlerinden mUte 
~ekklldir. Ordu hcrgUn daha !azla kuvvetlen 
mekte ve motorize edilmektedir. !rak bUtçe 
sinin Uçte biri mim mUdafaaya hasred.ilmi~ 
tir. Bağdadcla orduya !Azım olan zabitleri 
yetiştirmek Uzere bir barblye ve bir erkAnı 
harbiye mektebi vardır. !ki sene evveline '.ka 
dar !rak ordusu gönUllUlerden teşekkUl et· 
mektcycll. İki senedenberl mecburt askerlik 
u.su!U tatbik edilmektedlr. Blnanealeyh önU 
mUzdeki senelerde !rak ordusu gerek keyfi 
yet ve gerek kemiyet nokta! nazarından ev 
ve\kl vaziyetine faik bir mevki işgal edecek 
tir. 

Deniz, kara ve hava yoJiarı 
!rakta 2300 kilometre uzunluğunda demir 

yolları vardır. Bunlar KerkUk, ve Musula 
yakın olan Becl noktasını Bağdada ve BaSt 
dadt Basraya ve İran hu<luduna raptederler. 
Şehlr!crin arasındaki şoseler muntazamdlr. 
BUylll< bir krsmı, hususiyle arızalı mmtaka 
lardıtn geçenleri asfalttır. BUtiln milhlm f)e 
birler arasında muntazam otomobil ve kam 
yon s>:?rviııleri vardır. 1rak dış memleketlere 
birçolc kara ve hava yollarlle bağlanmıştır. 
TUrklye ile Toros ekspresi vasıtaslyle merbut 
tur. Kara otomobil yollarr Ba~dadı Şama, 

Hayfaya, Tahrana, Hnlt'be ve Medfneye rap 
telm,.ktedlr. !rak. Baltdat merkez olmak il• 
zere, Avnıpıı ile Asya araı1ında mUhlm bir 
ha.Ya. nıerJ(czi teşl<ll etmektedir. lmperlal 
Ai.rvayı, AJr Fraııce, l{,L,M, Lu!t Han.ııa, 

Irak Kralı S. M, Birinci 0<1::.i 

Mısrr Hava §lrketlerlnin ta:vyarcJerı fraktan 
muntazaman geçmekte ve İrakt, Mısır, Şam 
Meltboume, Calkulta, Amsterdam, Londra 
ve Parlse raptetmektedir. Bağdat ve Bas 
rada dUnyanm en modern tayyare istasyon 
lamıd3n iki sh·U gcrodrom mevcuttur. 

Posta, Telefon 
!rakta po!lta telgra! ve telefon teşki!Atr 

haddi kemnJe ermiıı derecede nıuntazamdır. 

Bağdadla bUtUn liva ve kn.za merkezleri ve 
mUhJm nahiye merkezleri arasında telefon 
hatları \'ardır. Bağdadla Suriye \'c Hayfa a· 
raSYnda blr telefon hattı aynca mevcuttur 
Avrupanm ekseri memleketleri ile telefon 
muhaberesi yapJlmaktadır. 

Irak bütçesi 
!rak kendisine mahsus blr para sistem.ine 

maliktir. Vahidi kıyast bir dinardır. Bir di 
nar altr Tlirk lirasına muadildlr. 

lrakm bu seneki bütçesi beş milyon ktisur 
dinara baliğ olmuı:ıtur. !rakın ııenevt bir mil 
yon dinara baliğ' olan petrol varidatı bu btlt 
çeye girmeyip Jmar işlerine mahsus olan fev 
kala.de bütçeye dahildir. 

ithalat, ihracat 
!rakın ithııJe.tr beş milyon dinıardır. Bun 

Iarm ekserisini kumaıııar ve makineler teşkil 
etmektecllr. İhracat Uç mllyon dinardır. İbra 
cat mallarmm kıırnıı azamını hurma, ınuhte 
11! hububat, yUn ve deri teşkil etmektedir 
Geçen Rene fraktan Ilı: 3.u.r ı.ı ... t o .... yakın 
Lubub ... ~ •r;, zvv oıu t on nurma ihracatı ya 
ptlmt§tır. Transit ticareti iki buçuk milyon 
dinar tutmaktadrr. 

Irakta ziraat 
!rakm §imal kısmr yağmurla, orta kısnıı 

makineler vasıtasilc, cenup kısmı a kanallar 
la frva ve iııka edillr. En mUhlm mahsuller 
sıra ile hurma, buğday, arpa, pirinç, her tur 
lU hububat, meyve ve bakliyat. Son sene!Pr 
de tütUn ve pamuğıı. da btiyU!t ehemmiyet 
Verilmektedir. Hıı.Iihazırda ttltUn mahsulü 
memleketin ihtiyacını tamamiyle kapatmak 
tadır. 

Fırat Ustllnde, Fıratm sularını tanzim e
den meşhur Hindiye barajı bUyUk bir fayda 
temin etmektedir. Dlclede de KUtülemare 
Yakınında bir sene sonra ikmal eılllecek ve 
bir milyon beşytlz bin dinara. malolacak 
Garraf barajı inşa edilmektecllr. 

Irakta maarif 
İrak umumt bUtçesinin yüzde 11 1nc1 nıaa 

rlf l§lerine tahsis etmiııtır. Erkek iptida! 
mekteplerinin adedi 450 ye yakındır. Bu mek 
tepterdeki talebenin adedi :50 bini butınuş 
tur .. J{ız ilkmekteplerinin adedi ise 120 olup 
bunlarda da 20 bin kız talebe okumaktadır. 
Kız ve erkek ilkmektepler!nde muallim adP. 
di iki bine yakındır. Otuza yakın ortanıek 
teplerde 4500 kız ve erkek talebe vardır. 
Bağdat, Basra, ve Musulda beş lise ytlksek 
mekteplere talebe yetiştirmektedir. Minimini 
ler!n tahslU için ayrıca-20 çocuk yuvası ku 
rulmuştur. Muammlerl yetiştirmek Uzere 
Bağ"datta bir darülmuall!mln, bir darUlmu 
allinıat ve bir darUlrnualliminl ulAya mevcut 
tur. İrakta. yUkııek mektep olarak hukuk, 
tıp, ve harbiye mektepleri vard1r. Bundan 
maada 1rak hUkftmetl her sene Avrupa, A· 
merlka, Mısır ve Beyrutun yUksek mektep 
terine 20 - 25 genç göndermektedir. BUttln 
!rak mektepterinrie izci teşldlAtı mevcuttur. 

• Son zamanlR rda gençlik aııkerl leııkila.b lh 
das edllmlştlr. Ortamektep talebeleri her 
hafta birkaç ~aat askerlik dersleri atmakta 
dır. Maarif vekaleti spora çok ehemmiyet 
vernıektedir. Spor hayatı trakta. btlyül< bir 
hızla genişlemektedir. 

Arkeoloji 
Yapılan hafriyat nctıce~inde çok :r.eng!11 

leşPn hak müzesi bUtUn Allmlerln nazan 
dikkatini cı>lbetmektetllr. Ayrıca bir do Arap 
asan mUzes i açılmıştır. 

Hayvanat 
!rakta hayvanat mebzuldür: Koyun, keçi 

a.t, deve, katır ve manda çok yetlştlrillr. 

Civar memlel<etlere mUhim canlı hayvan lh 
raca.atı vardır. 

Madenler 
!rakta zengin petrol, asfalt, küktirt ma 

denlerl bulunduğu gibi ayni zamanda demir, 
kurşun, balnr, attın ve g11mUı, madenleri bıı 
ıunduğu ııon yapılan tetkikattan anlaşılmış· 
tır. Bunlar yavaş ya\'aŞ hUkfUnet tarafındnn 
işleti!F>cektir. 

( 1) trn.klıla.r mutaaar n.llı.k dly orl ıır. 
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( L11ata daic -Yarım kalmış 

bir mektup 
S ABAHLEYİN mas1mın üstün

de şöyle bir mektub buldum: 
"Aziz'm bay Nurullah, 
"Bir ihtiyar söylüyor "adlı yazını

zı okudum. Kendinizi intercssant kıl· 
mak istiyorsunuz. Bunun kolayını da 
kendi kendinizi ittihamda. z.ıafları· 

nızdan bahsetmekte bulmuşsunuz: 

daha doğrusu bulduğunuzu sanmışsı. 
nız. Son zamanlarda Dostoyevsk ye 
karşı hürmetsizlik göstermeği adet 
edindiniz; fakat onun bazı şahısları .. 
na, aşağı soydan k-.ahra.man'lı:ırına 

benz~me!c istıyorsunuz. Şimdi adı ha
tırıma gelmiyor, ldiot'da Mışkin ile 
kavgaya gelen, aczinin farkında hasta 
bir genç vardır: ona Mışkin: ''Siz ön· 
den buyurun, çünkü bizden fazla ıstı .. 
rab çekmişsiniz" der, slz de onun gibi 
dikkati çekmek niyetindesiniz. "Ale· 
hide bir adam olduğumuzun farkını:. 
va.rm1k... Kendimiz hakkında bun. 
dan daha dehşetli bir haber ..:ılabilir 
mi?,, diyorsunuz. 

"Sahte tevazu gösterip de bir es
tağfurullah beklediğinizi söyliyccek 
değilim. Bundan üstün bir iltüat pe. 
şindesiniz. Sizi okuyanlar: "Bak, bu 
adam herkeslerin salınarak gezdiği 
nalıtJct pazarı'na inmiyor; kencii keıı· 
dini biliyor ve büyük bir cesaret gös. 
terip kendi hakkında da bildiklerini 
söylüyor,, diyecekler, değil mi? İti
raf edin ki o yazıyı, bunu söyletmek 
için yaztlmız. Sizi görür gibi oluyo. 
rum: gazete elinizde, ahbablarımzı 

dolaşacak, o yazıyr okuyacaksınız. 
Bir tanesi olsun onu güzel bulursa ta. 
vus gibi kabaracaksınız. Nahvet paza. 
rına inmek, böyle kapı kapı ahb;ıb do· 
laşıp onlara sözde kendinizi bıçakla. 
mak için kaleme aldığmız bir yazıyı 
okumak değilse ya nedir? 

"Bilirim ki daha öteye de gid,..bilir
siniz: zaaflarınızı söylemenin, kendi. 
nize alaka celbetmek için olduğunu 
itiraf etmeniz kabildir. Fakat unut. 
ınavın ki bu rhı vinP hir ""'"i ı,.,,,_,_ 
lık dilenmek içindir. Kendinden bah-
seden adam kendini övse de, yerse de 
hep nahvetini gösteriyor demektir. 
Kendinizi beğenmiyorsanız beğenme. 

diğinizi de söylemeyin; bırakm onu 
konuştuğunuz, yazınızı okuyan adam
lar anlasın. Zatınızı bu kadar alakaya 
layık bulduğunuz, gözlerin size dikil. 
miş olduğunu bildiğiniz için mi kendi. 
nizde bulduğunuz kusurlar: sayıp dök. 
meğe kalktınız? ... Bo~ zahmet. azi
zim! uğraşılacak iş mi kalmadı?., •.. 

Bilmem bitirilmemiş olduğu için 
midir, mektubun altında imza yoktu. 
Söyledikterini haksız bulmadım. Yazı. 
yı tamr gibi oldum, dikkatle baktım: 
benim yazımdı. Kim bilir? belki ya
rın: "Masamın üstünde bir mektub 
buldum. Yazısına baktım, meğer· be. 
nim kalemimden çıkmış,, gibi rdcbi. 
yatçılığa da başladınız; maşallah! ma. 
şallah ! nahvetinizi ne güzel de yeni
yorsunuz:" diyen bir mektub daha bu. 
lurum. 

Nun:llnh ATAÇ 
H. - Dünkü yazımda: "Gençliğim

de.. Erenlerin bağmdan'ı hazla okur. 
ken ... ,, demiştim. "Hazla", "fazla'' 
oluvermiş. - N. A. 

Çocuk 
isterken 

düşürmeı, 
ölen kadın 

Bu sabah çift beygirli bir araba 
ile Silivrinin Sürgün köyünden bir 
ceset getirilmiştir . 

26 yaşında olan bu kadın knk be:'J 
günlük çocuğunu düşürmek için bir 
kadının verdiği ilacı yutmuş zehir· 
lenerek ölmüştür. 

Kadın ölmeden evvel ilac veren 
kadının ismini söylemistir. B~ kadm 
yakalanmı~tır. , 

12 ağaç 
Bir bahçıvan bahçeye on iki ağaç dikmek 

için emir aldı, fakat bu emre ağaçları dörder 
ağaçlık altı sıra Uzerino de dikmeııl de 116Ve 
edilmlşU. Mesele lmklnsız gibi görUnUrse 
de biraz sabır biraz da dl\şilnce ile bunu tto 
layca halledebilirsiniz. ÇUnkU bahçıvan, bil"' 
cahil ka!a!'ılı> bir ııuretl hal bulmu'llıır. 

Bu bUmecemizin cevabını yarın bllülrcce· 
ğiz. 
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Münevver bir ecnebt dostum ba· 
2la fU suali sordu : 
. - Anadoluyu geziyorsunuz. Gör 
düğünüz iyilikler nedir? 

- Devletin kurduğu mücssesel.::· 
tln birçoğunda ve ... - diye başladm1. 

Sözümü kesti: 
- Hayu, hayır .. Sorduğum o de· 

~ldir .. Devletin kurduğq müessese· 
ler tabii pek faydali. . Fakat bunla· 
?tıı 200 tane olduğunu farzedelim. 
Ye diyelim ki, vasati olarak hcrbi· 
tinden 2000 işçi ve dolayısile köylü 
"e bunların aile fertleri faydalanı· 
Yor. Bunlann yekunu dört yüz bin 
insan eder. Fakat, Türkiyenin nü· 
fusu bu kadar değildir. Geri kalan 
hsrm. ne oluyor/ .. Bütün bu inkı· 
laplardan, onların yemesine, içmesi
lle, giyinmesine, hulasa yaşamasına 
lle gibi bir fayda dokunmuştur?.. 

- Yemek içmek hususundak~ 
b'ıüşahedelerimi bir yazımda anlar 
l'nıştım. Eskiden Anadolunun şura· 
· da burasında ac mmtakalar isiti
lirdi. Halbuki ye~tk cihetinde~ sı
kıntı çekenler hasada en yakın mev
simde hile kalmamış gibiydi. Bu se
lle ise, bütün tehlikeler atlamıştır. 
Sam yeli ancak pek mahdut mahsul
leri tehdit ediyor. Gayet hol bir is
tihsal yılmm eşiğindeyiz. Sulh ve 
3Ükun içinde yaşadığımız senelerin 
birbirini takip etmesi, Türk köylü
sünün hayatında yükselmeler husu
le getirmiştir. 

- Maddi delil} 
- Ona da geliyorum: En görünü· 

l'Ü kıyafettir! Eskiden, köyli.imüzün 
kılığı yamalı bohça gibiydi. Hatta, 
J:>.:ı.rası olup da pazara gittiği zaman 
ekseriya baştanbaşa bir elbiselik ku
tnaş alacak vaziyette olmadığı için, 
"yamald(,, diye bir arşınlık bez alır
dı. Üstünde başında yırtılan yerleri 
bundan kestiği parçacıklarla kapar
dı. Öyle ki, bir şalvarla bir cepken 
~kseriya deden tanına intikal eder, 
r~ı--~ ..ı.....ı_;_ "~~- L.-a! ı.,~-r 
tan yaptırmış olduğu anlaşılmazd!. 

Zira, yamaların kim bilir kaçıncı 
nöbeti onun yerini tutuyorlardı ... 
Şimdi, iddia ederek söyliyebilirim ki, 
~u yürekler acısı pelaspareler, Ana
Ôolunun birçok yerlerinde kalma
tnıştır. Bilakis, mesela Bursa, Gire-. 
•un gibi vilayetlerimizin köylüsü, 
trktır bile .. 

• Sırtta avcı ceketi, bacakta kilot, 
llem de geniş paçalı olmağa müsait 
baldırları düğmeli hoş ve pratik bir 
Pantalon tipi, gözü okşuyor. Başta 
'.kasket.. 
Muhatabım alakayla dinliyordu: 
- Eskiden askere alman köylü

lerin taburla sevkedilişlerine bakar
dnn. Üstleri başları son derece her 
battı. Şimdi tevekkeli değil, kıyafet· 
lerde bir düzelme var. Ben, bunu 
propaganda için suni surette yapıl
dı sanıyordum. 

- Kati yen .. Sizi temin ederim ki 
'Propaganda için değil.. Memlekette 
hu yamalı bohça elbiselerin miktarı 
azalmıştır da ondan.. Esasen, siz, 
o taburla yeni sevkedilen köylülere 
bakmayınız. Onlar, memleketlerin
den şehre gelirken en eski, en pej
nıi.irde neyi bulurlarsa sırtlarına ge
çirirler. Çiinkü onu atacak, yerine 
·Üniforma giyeceklerdir .. Bunun ak
~İni bu !!ene Amasyada gördüm: 
Yiizlerce gayet ama gayet zarif köy 
delikanlrsr sokaklan dolduruyordu. 
J\Ycğcr terhis edilmişler. Baştan aşa. 
~ı yeni elbiseler almışlar .. 

"Kısacası: Yalnız devlet müessc
~elerinin etrafında değiJ, köylünün 
ferdi hayatında ve devlet zorlanıa
ımm dışında da bir kımıldan?§ bir 
yükseliş vardır azizim mösyö PolI 

(Va-Nil) 

400 lf ra .maaşlı 
bir t ayin 

Yf'nİ kurulan Tiirk Li.itiin limited 
tirketi mürakip komiserliğine, lnhi· 
lıasarlar umum nıüdiirii ve tütün Ji. 
ınited §irketi meclisi idare reisi Mi
lat Yenelin kardeşi, su kireci limited 
-~. ... :.ı. .. • na 

Bo.Tarköyiiıı büfün pa.::ar 'l)erlerindeıı dahrı temiz ve m1111tr-:.~m o7aıı pa~rındaıı bir göril1ıilş .•• 

lstanbul konuşuyor! c Bak 1r köy: 1 > 
---1----------------_.;;;;.. __ _ 

Bakırköy Istanbulun en güzel 
sayfiye yerlerinden birisidir 
Bu semtte bir lise binası yapmak lazımdır 

B~rköy hiç §Uıphc yok ki, lstanbu. 
lun en güzel sayfiye yerlerinden birisi
dir . 

Bakırköyünü gczmcğe .gittiğimiz g:.irı 
semtin pazar kurulma günilncı tesadiif 
etmişti. Her şeyden evvel, köyün pazar 
yerini görmeği tercih ettbn. Fotoğrafs;t 
arkadaşımla beraber dolaştığım pazar 
yeri, şimdiye kadar muhtelif semtler -
de rastgeldiğimiz pazar yerleriyle kıyaa 
kabul etmiyecek ka.dar muntazam ve 
temizdi. 

Bakırköy hakkında ilk güzel inti • 
balan burada edindik. 

v..ıu;.ı:; pazarı ~c.l:erk<"n ı.• ... s-:r ..... 

zan dikkatimi celbetmişti: Bura pa -
zarında satrlan mallar, başka yerlerde 
mesela Beşiktaş ve Kasrmpaşadakilere 
nazaran çok pahalı idi. 

Esnaf ihtimal semtin uzaklığından, 

ihtirnalki Bakxrköyünde oturanlanlı 
hal ve vakti ol<iukça yerinde insanfar 
olmasınr nazarı dikkate alarak böyle 
hareket ediyorlardı. 

Pazardan sonra, yine muntazam 
yolJardan geçerek, köyün orta mektc. 
bine girdik . 

Geçen seneler, Bakırköylülerin, mele. 
tep işlerinden büyük şikayetlerde bu • 
lunduklanru ve bu sene bizzat halkxn , 
kendi arasında topladığı para sayesin. 
de burada iki sınıflı bir orta mektep a • 
~ıldtğrnı biliyorum. Yolda tesadıı:lf kar _ 

· şımıza, Bakırköyünde oturan bir dost 
çıkarmıştı. Rica!Illz üzerine o da bize 

refakat etti. 
Mektep kapısına geldiğimiz zaman 

Şöyle izahat verdi : 
- Bir orta mektep, hatta bir lise, bu

ranın en mühim ihtiyacrydr. Senelerce 
uğraştık. Fakat hepsi neticesiz kaldı. 
Köyümüzün çocukları, karda kışta 0 • 

kumak için hep İstanbula inmek mec • 
buriyetinde kalıyorlardı. Ne ise bu se. 
ne bir hal şekli 'bulduk. Hep bir olup 
aramız.da 1200 lira kadar bir para top 
ladrk, mektebi açtık. Maarif te tedri -
satr, yani mualHm kadrosunu Uzerine 
aldı. Köyiln 300 den fazla 90cuğunc 

hergün !stanbula taşınmaktan kurtardık. 
Yalnız mekt ebimiz bu sene için birinci 

Vazaııro : Haberci 

Bakırköyüniin bı~ yetmiş senelik binaya sıkışan yeni orta mektebi 
' . 

B<Jk!,rköy ortanıektebinin sporcu ço. 
cu..kları bir geçit resminde 

ve ikinci sınıfları ihtiva etmekteydi. 
Şimdi önümlzdeki sene için maarif her 
§eyi tamamen üzerine alacak ve mücs • 

ses tam kadrolu bir ortamektep olacak 
tır. 

Talebe adedinin de böy!ece 600 ıii 

bulacağım, her sınıfta 4 - 5 şube açı • 

lacağını ümit ediyoruz. İhtiyaca bu ela 
kafi değildir amma, ne de olsa hiç yok. 
tan çok daha iyidir. 

Bakınız bir mesele var, o da 70 ser.e 
evvel yapılmış bir Rum ordokost mek . 
tebinden ~rta kalan bu köhne ve gayri 

srhhi binanın ihtiyaca tamamen hiç uy. 
gun olmadığrdrr. 

Köyümüzde mektep yapılıruya elve
rişli tek bir bina bulamadık. Bence ya. 

pılacak yegane iş, yeni bir mektep bina
sı kurmaktan ibarettir. 

Dostumuz mektep için söyliyecekJeci. 
ni bitirmişti. Ali resmini alırken, köhne 
binayı ben de epeyce tetkik ettim.' Bu· 
rası bir mektepten ziyade, bir kiliseyi 

andırıyordu. Hele ziyaretimiz1n tatil 
zamanrna rastgelmesi ve bu yüzd,.n 
etrafta hiç ses sada duyulmaması, cs!d 

binanın kasvetini bir kat daha arttın • 
yordu. 

Mektepten sonra, önümüze gelen la
lettayin bir sokağa saptık. Burada önU. 

HABERCi 
(Devamı 4 iiııcüde) 

Dikkat ! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütü!1 eksiklikleri, bütün şikayet· 
lerinızi, yapılmasmı istediğiniz 
·şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağınıza kadar gelip söy. 
ledtklerinizi inceliyecek, şikayet . 
terinize veya temennilerinize ga
zetemiz tercüman olacaktır. 
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CUMHURIYET'te: 
insan niçin ihtiyarlar ? 
Afacan çocuk, minmini kolunu arsız 

bir yay gibi gerdi, gerdi, elindeki to. 
pu, biraz ileride ikibüklüm yürüyen 
ihtiy~rm tam kanburu üstüne uçurdu. 
Beşiğin mezara attığı bu şuur~uz yum 
ruk benim kaibimde bir sızı, oğlumun 
dudağında ise bir sual yarattı. Sızıyı 
hissettirmedim. "- İnsan nic;:in ihtL 
yarlar?., diye soran oğluma cevab 
verdim: 

- Çorab giyile giyHe ~skimez mi? 
Ceket, taşma taşına yırtılmaz mı, ten
cere kullanıla kullanıla delinmez mi? 

Vücut da zaman geçtikçe yıpranır, es. 
kir, yama tutmaz hale gelir. Alimle. 
rin sözüne bakılırsa durmadan çalr. 
§an vücut makinesi içinde crimiyen, 
critilemiyen bir takım maddeler kaJr-
yor \'e bunlar yavaş yavaş bedenin i~ 
örgüsünü örtüyor, işte ihtiyarhk bu 

dışarı alılmıyan maddelerin makineyi 
güzel işlemekten alıkoyması yüzün. 

den başlıyor, tıpkı bir saatin aletleri 
arasına toz dolması ve saati durdur-

' rnası gibi bir şey! ... Bu hal olunca il. 
kin oynak yerlerin yumuşaklığı kay. 
bolur, kemikler gevrekleşir, ağırlık 

azalrr, bo! kısalır, göz görmemeğe, 
kulak duymamağa başlar, unutkanlık 

yüz gösterir, ağzın tadı kaçar, par. 
maklann duygusu ı:ıaka.tla.şrr. 

Bir kısım alimler başka türlü düşü. 
nüyorlar, ihtiyarlığm beden örgüsün. 
deki zayıflamış hücrelerin makrofaj. 
lar tarafından yenilmesinden ileri geL 

diğini söylUyorlar. İşte maymun aşı. 
sile insr.ları gençleştirmek fikri bu 
kanaatten doğmuştu~. Fakat ihtiyar. 
lığı durdurmak, ölümü geri atmak de· 
mektir. Ölümü geri atmak, küre üze. 
rinde tabiatın arzu ettiği muvazeneyi 

bozmıya çalışmaktır. Halbuki o mu
vazene, hayatın sönmeden sürüp giL 
mesi için lazımdır. Ölüm kalktı mı 
hayat manasızlaşır. Onun için ihti. 
yar~ -"r11M;dir. eı 

(JJf. T. TAN) 

KURUN' da. 

Yankeslclleri tutan 
sabıkahlar 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şehir. 
de hırsızlık ve yankesicilik vukuatım 
kökünden kesmek için mahiraı:e bir 

çare bulm~. Hırsızları ve yankesici. 
leri yakalamak için eski sabıkalrla· 

nn yardımından istüade ediyormuş. 
Bu cümleden olarak Piç Hasan ve Şa. 

kir isminde iki sabıkalı yankesici, İs
mail Hakkı isminde bir adamı şiiphc.. 
li bir vaziyette tutmuşlar, ikinci şube 

memurlarına teslim etmişler. Tahki. 
kat neticesinde bu adamın jiletle ~e. 

ket keserek yankesicilik ettiği anla
şılmış. Böylece sabıkalılarm meı:ru iş 
bularak kendi yerlerini tutmak isti. 
yen adamları yakalamağa başladıkla
rı hırsızlar \'C yankesiciler arasında 

duyulunca zabıta vukuatının arkası 

birdenbire kesilmiştir. 

Dinsizin hakkından imansız gelir, 
derler; hırsızların ve yankesicilerin 

hakkından da sabıkalıların gelmesine 
hayr~t edilmez. Bununla ~raber Şeyh 
Sadinin: 

Akıbet ğilrk::..ule ğiirk §ctıccl 
Gerçi bci ii.d.cm i bibiirk şctwıl 
Na~ihatini de unutmamak, bu iŞtc 

biraz ihtiyat payı ayırmak, gene sa. 
bıkahlar üzerinde konlrolu elden bı. 
rakmaınak lazımdır. 

(Ha.san l\ıwır,.ayı) 

De niz lisesi ne 
• 

alınacak t a lebe 
Bu yıl verdiği mezunlar l lamidi· 

ye ile donanma stajında bulunan 
deniz lisesi ay başından itibaren kad 
rosunu doldurmak üzere yeni lale· 
beler alacaktır. Sivil liselerden alrna· 
cak bu gençler deniz lisesinin 9 Vfl 

1 O uncu sınıflarına kabul edilecek 
ve orta mektep mezunlarile 9 uncu 



Yazan: Naciye izzet 
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Erkeğin çehresi ani bir ıstı

rapla karardı. Başka çocuklar gi· 
bi yapyan bir anne istiyen yavrusu· 
na gösterebilecek tek bir resmi var
dı ... 

Oğluna böyle anormal bir vazi
yet ihdas eden baba için bu çok act 
bir dakika o~g: Buna rağmen Lem·i 
yine oğlu:q,i~~ edebilecek bir söz 
arayordu.~in kı~ 

- İ1.ıuzıındJ.:nc}i uz~kta Dikmen ... 
Onur. Jlun~~..:>ir memlekete gittiği 
ni z badisenfosöylememİ§ miydim L 
~ .. §öyle kğelecek. Yakında ... Gele· 
• Harr. ak bizimle beraber kalacak. .. 
Ma.;gılmiyecek. Üçümüz birlikte öy. 
si güzel öyle rahat yaşayacağız ki 
Dikmen!... 

Küçük çok uysal bir tavurla tek· 
rar etti: 

- Yine gelecek. 
- Evet gelecek Dikmen ... O za· 

man senin de öteki arkada§larm gibi 
bir annen olacak. Konuşacak, elleri· 
ni kollannı oynatacak. Küçük çocu· 
ğunu kucaklryacak. 

Lem·i mutadı hilafmda olarak 
lüzumsuz kelimeler söyleyerek konu 
~uyordu. Söylediği şeylere kendisi 
de imfomaya cesaret edemiyerek söy 
lüyordu. Fakat karşısındaki çocuk 
yüzünün bulutlandığını görür gibi 

olmuttu ve gayri ihtiyari olarak ya· 
ralryıcı, harap edici sözlerin bu mini 
mini ağızdan çıkacağından korku· 
yordu. 

G ittikçe onu endişeye dü§iiren 
çocuğun sükutünü bozmak için ilave 
etti: 

- Annen gelinceye kadar her 
gün onun yanma bir demet menek· 1 

§C setir•ceksin.... Eğer böyle yapar
san anneni kucaklamış, öpmÜ§ gibi 
olacaksın. Onu daha iyi tanıyacak
sın. 

Dikmen babasına doğru döndü. 
Birdenbire kararını vermi§ gibi bir 
tavurln başını kaldırdı: 

- Çiçek mi koyayım) Oh bu 
çok güzeli .. 

Onu sevindirecek! Ama bu • kü 
çük parmağıyla potreyi göstere· 
rek - Sahici anne değil ki!.. Hayır 
Cieğil! ... Bu kağıddan anne ... Resim· 
den yapı1mış ... Hani ya kitaplarda 

resimler görüyorum ya ... lşte tıpkı 
onlar gibi! 

Sesinde öyle bir nevi istihfaf var· 
dı ki babaya şiddetli bir tokat yemi§ 
tesiri yaptı. 

Dikmen sözlerinin doğurduğu 
ıstırabı görmedi bile. Kendi ya§m
C!aki çocukların çabucak değişen his 
lerine tabi olarak akojo karyolanın 
önüne serili olan beyaz büyük ayı 
postu üzerinde dört ayak yürüyerek 
oynamağa koyuldu. 

Lcm·i orada, ayakta yere rmhlan 
mış gibi bir halde kala kalmıştı. Göz 
leri kaygısız bebekten, gülümsemek. 

te devam eden büyük muşamba ü· 
zerindeki portreye gidiyordu. "Ka
ğıttan bir anne .... 

işte oğluna takdim edebildiği Y<"
gane bir şey ... Genç adamın kalbi 
tekrar en ıstıraplı darbeyi yemişti.. 
Ve bunu yine kendi çocuğunun ma
sum ellerinden yemişti. 

Bütün buna rağmen fikrinde 
sabitti. Çocuğunun her gün annesi· 
nin kağıd üzerindeki hayalini gördü. 
ğiinii ve selamladığım istiyord\l. 

Küçük Dikmenciği bunu se
vinçle yapıyordu. Çiçekleri bahçe· 
den kendi elleriyle topluyordu. Fa· 
kat şu sözleri söylemediği hiç bir de· 
fa olmadı: 

- Bu .. Bu kağıt anne.. Sahi· 
cisi yok. O başka yerlere gitti. 

- Ama yine gelecek. 
- Gelecek ... Ama o çok. .. Çok 

uzakta! 
- Artık bizimle beraber otura· 

cak değil mi Dikmen? 

- Evet.. Benimle beraber otu
racak. 

- Peki ya baba? Ben de beraber 
oturmayacak mıyım Dikmen? Bu· 
nu dü§Ünmüyor musun? · 

- Düşünüyorum ya ... 
Lem'i ile çocuk arasında gittikçe 

fazlala§an bir a~vgi doğuyordu. 
Dikmen hep kendisiyle oynayan 

bu kocaman arkadaşı her gün ziya
ret ediyordu. Çocuk ıimdi artık on· 
dan korkmuyor, hatta onu görmek 
hususuda hiç bir fırsatı kaçımıiyor-
du. Daha uzaktan genç adamı görür 
görmez hemen ona doğru koşarak 
boynuna atılıyor, beni öpı .. Baba di
yordu. 

Bu masum çocuk sevgisinden 
neyecana düıen genç adam çocuğu· 
nu kucaklıyor öpüyordu. 

Birgün Dikmen yanağını ikinc; 
defa olarak babasına uzattı: 

- Bir defa daha beni öp ... iki de 
fa olsun! 

- Bir kere daha mı? Neye çocu. 
ğum? 

- Beni bir kere daha öp. 
- Peki çocuğum .. Ama niçin? 
- Annem için. 
- Nasıl 1 Annen için mi? 
Neclanm ismi geçince genç ada

mın bütün duyğuları tetikte oluyor 
du. 

Çocuk küçük parmağım Neda· 
nm potresine doğru kaldırarak anlat. 
tı: 

- Annem için de beni öp ... O. 
nu hiç öpmüyoruzl 

- Ama Dikmen sen onun ka· 
ğıd anne olduğunu söylüyordun 1 

- Söylüyordum ... Ama ... 
Çocuk tereddüt etti. Sonra esra

rengiz bir tavur takınarak şu §ayan 
hayret §eyi söyledi: 

- Ben sahihci anneyi gece gö 
rüyorum ... Uyurken ... 

Baba §aşmnı§h: 
- Onu rüyanda mı .. Anneni rü

yanda mı görüyorsun Dikmen? 
Dikmen söylemek istediği §eyi 

Claha İyi anlatamıyarak kati bir şiy
ve ile: 

-Onu görüyorum işte! dedi. Be. 
ni bir kere daha öp baba.. Ona ve
receğim. 

Çok heyecana düşen Lemi çocu· 
ğunu iki defa, üç defa, beş defa Öp· 
tü. O dakika artık başka bir şey so
ramadı: 

Fakat öğle vakti tekrar sabahki 
konuşmaya dönerek hemen hemen 
mahcup gibi bir tavırla çocuğa sor 
du: 

- Anneni sahiciden rüyanda gö
rüyor musun Dikmen? 

- Görüyorum ya .. 

Küçük daha fazla anlatmak iste
miyor gibi göriiniiyordu. Fakat ara· 
da.n birkaç dakika geçtikten sonra 
sanki büyük bir sır tevdi ediyormu~ 
gibi tereddütle, yavaş bir sesle ilave 
etti: 

- Onu sen de görüyorsun baba l 
- Hayır yavrum, ben görmiyl>· 

yorum. 

- Görüyorsun!.. Görüyorsun . 
B.en biliyorum:. Sen onunla beraber- j 
dm .. Ben de sızin yanınızda idim. 

- Ne söyliyorsun Dikmen? 

(Dm:amı wr) 

Yeni neşriyat 

Yeni Adam 
Bu mühim fikir gazetesinin 182 ne! ,ııayısı 

nı aldık. İçinde lıımall Hakkının Deniz ve tn 1 
•an. Dört tipte aIAka makaleleri, 1nanmıık 
Ptyeal ve Hayatım te!rfkası var. Aynca HU 
aeytn Avni Sermaye ve Derebeylik, Dr. lzzet 
tinin akıl hcstaııkları sosyal bakımdan,, Del' 
alm meııelesl yazıları, tıya Ehrenburg Albcrt 
Elnateln'den tercümeler, l~ ve dl§ soııycte, 

kUlt11r tetkikleri hattanın dU§Ur.celerl hWt\ 
aslar kı&& tetkikler, Niyazi Remzinin bir 
evin !~ adlı hlkll.yesl, Fikret Muııllll.nm re 
almlerl var. Bu &1lzel kUltUr S'azeteslnln bu 
nUshasmı g!SrllnUz • 

lstanbul 
konuşuyor 

(Ba§ tarafı S ünclld.e) 
müze çıkan işçi kılıklı bir adamla ko • 
nuştum. 

- Hepsi iyi, ho§, koyilmüzden çok 
memnunuz amma, illevelakin bu ha. 
mamsızhk, hayatımıza yetti doğru•a, 
diyordu. 

Birkaç saniye sustu, sonra devam t-t• 

ti: 
- Yıkanmak içi.n, çoluk çocuk hepi • 

miz ta Samatya hamamına gidiyoruz. 
Bu olur ıey midir? Köyümüzde ha • 
mam var amma, sahipleri arasında iltti. 
lif çıkmış diye kapalı duruyor. Bence 
belediye bunun bir çaresine bakmah • 
dır. Bunları söyledi ve yürüdü gitti. 
Bulunduğumuz dar sokakta biz cle 

ilerledik Geniş caddeye çıktık . 
Burada, kolkola girmiş çiftler, grup 

grup genç kızlar dolaşıyorlardı. 
- Oh maşallah, köyün piyasa mahal. 

li galiba burası, dedim! 
Yanımızdaki Bakırköylü arkadaş 

güldü: 

- Daha bir şey değil, dedi.. Hele bi: 
saat sonra geliniz de, kalabalığı o za • 
man görürsünüz siz 1 •• 

Suntan söyledikten sonra, dostu _ 
muz acele işi olduğundan bahsederek 
bize veda edip aynldı. 

Geniş caddede biraz daha ilerledik. 
Yolun sağındaki yaya kaldırımının göl 
gesine iskemle atıp oturmuş bir ada:n 
nazan dikkatimi celbetti. Yanına 
sokulup kendimi tanıttım .. 

Gazeteci olduğumu duyar duymaz 
birden bire yerinden fırladı: 

- Ne dedi, dert mi, ne arar bizde 
öyle §ey bayım! Ancak, buralarda dil'
man çizmeleri altında çiğnendiği gün • 
!erde dertli i~ik biz 1. Şimdi karnımız: 
tok, yüreğimiz rahat, gece gündi'• A.ta
türke, devlete, Cumhuriyete dua et • 

mekten başka düşüncemiz yok ... Artık 
bir gUnümüz:, bin güne bedel oldu biz
lerin .... 

İhtiyar ,on sekiz ya.şında bir deli • 
kanlı gibi coşmuştu .. Yanından zak • 
laşırken, arkamdan: 

- Yaz, Söylediklerimi aynen yar., 
diye bağırıyordu. 

Sokağın köşesindeki bir sütçü dük • 
karundan, bu zatın kim loduğunu sor • 
dum: 

- Bay Osman Nuri, mütekait maJL 
ye memurlarından, dediler .. 

HABERCi 

V aı ıro n aı : 
Bakııköylüler 

nasıl eğlenlı ler ? 

iÇERiDE: 
~ Dlr mUddcttenberl mezunen memleke 

tlmizdc bulunnn Roma bUyUk elçimiz HUse 
yln Ragıp Loyd Trlyestlnonun Posta vapurl 
le bugtln mahalli memuriyetine dönecektir. 
nomıı. clçlmlz dUn Cumhurrclslmlze arzı ta 
zlmat etml§tlr • 

:to Uersin<lo r;ıo!ör Kemale alt blr yolcu 
kamyonu Ermennka giderken Gökbetden 
civarında yuvarlanmış, yolculardan be§i ö!· 
mil§, on dokuz ki~! de yaralanmıııtır. Şoför 
muavini Ahmotıe F.:rmcnak tacirlerinden iki 
si do ö!Wer arnsmdadrr. 

Ji. nestıllı3in ve civarındaki ll§lretıerln bn 
zılarında vcbıı. Yakalıırı görUlmesl Uzerine 
hudud~n o kısmı kapatılmıııtı. Alman sıh.'ll 
tedbirler snycslndc hastalığm tamamen öııll 
ne geçilmiş olduğundan konulan ıırhhl tekay 
yildatm kaldınlmıısı ve hududun o kısnımın 
tekrar açılması karar1ll§tmlmıııtrr .. 

llo 1stanbut mebusları halluıvlerlne giderek 
tetklltat yapmaktadırlar. 

1(. Sanayi birllğlnln kunılu~unun onuncu 
yıldönUmU mUnasebctllc yakında bUyUk me 
rarum yapılacııktır. 

"' 1ktlııat vek~etl deniz mUııte§ltrt Sadul 
lııh Gl!ncy c!lln de Deniz ticaret mektebinde 
tcUdklcr yaptıktan sonra Ankaraya dönmU§ 
tur. 

:t- llkme!.itep mualUmlerlnln meıılekl bilgi 
lerlnt arttırmak llzere altı kunı açılmakta 
dır. 

~ Dahiliye vckA.letl meaken buhranı ve 
arsıı sp~kUtAsyonunun !lnUne geçmek için 
mühim bir kanun projesi l:.e.zırlamaktadrr. 
~ Halen mevkii tcdavUlde bulunan klğıt 

paral.ırı 'baaan Thomas de la Rue ııtrketl yeni 
hartıer!c b.:ısılacalt kAğıt parıı'ar hakkmıia 

b!ızı tcltliflcrc!c bı:lunmu§tur. Murahhaslar 
yakında tekrar Ankaraya giderek mllzakere 
~ere devam cdeı:cklcrdlr. 

• Maslak yo!unda • 1 milyarlık 
Bır motosıkletçı demir. madenj 

parçalandı 
Zavallı derhal öldü 

Maslak yolunda dün akşam yine 
bir facia oldu, bir sporcu öldli. 
Azapkapıda, lskender caddesinde 

2 numaralı evde oturan Jak, Taksim. 
de sahibi bulunduğu birkaç motosik
leti kiraya vermekte ve bu suretle 
hayatını kazanmaktadır. 

Jak yirmi altı yaşındadır ve tanın. 
mış bir sporcudur. Kirkor isminde 
birisi evvelki gUn Jaka müracant ede. 
rek 197 numaralı motosikletini sat. 
mak istemi§, Ja.k da motöre binerek 
Maslak yolunda bir tecrübe yapmış· 
tır. Dün ak§arn on ycd'de Jnk yine 
bu motöre binmiş, son tecrlibeyi yap. 

mak üzere Ma.slalt yoluna çıkmıştır. 
Motosiklet Ayazağaya yakın bir yer
de virajı dpnerken soldaki bir ağaca 
çarpmıı;, parçalanmı§, Jakın kafatası 

dağtlrnış, bacakları kınlmı~tır. Jak 

hendeğe yuvarlanarak derhal ölmüş. 
tür. 

Radyolar yüzde 25 
ucuzluyor 

Yeni radyo kanunu mucibince ı A. 
ğustostan itibaren gümrük resmiyle 

beraber tahakkuk ettirilen yüzde 25 ı c. 
sim kaldırılacak, binaenaleyh bu tari:ı-

ten sonra radyolar yüzde 25 ucuzlamı~ 
olacaktır. 

Bir tavzih 

,,, 

9 Mart 1937 • • 
rihli sayımızın ı:ın 

sayfasında "Gül • 
hane parkının .!~· 

rarengiz: karun· .• 
başhğiyle yukarki 
resmi neşir ve lıu 

bayanın her sabı\h 
parka gelip akş' -
ma kadar ora fa 
t.:ıl rhgrnt :ı•:ı71 3:'~. 

Gında kaydctmı' • 
tik. 

Yazımızın, alev· 
hinde olmamak1a 
beraber, bayanı , 
rr.i".itec.ssir ettiğirıi 

üzülerek öğrenc'ik. 
Yeni aldığımız malCımata istinaden 

burada derhal tasrih edelim ki mevzuu 
bahis bayan hususi vaziyetleri dolayısi· 
le kederli, betbaht bir valde, hürmete 
şayan bir aile mensubudur. 

Kendisinden özür dileriz. 

:f. \"apurculuk şirketi ile Dentzyolları ld11 
resı arasında şirketten ld:ıreyo satılan •;a 
purıarm mUteralılm sigorta bedellerinin Öden 
nıesl meselesinden dolayı lht!IA.! çıl<mrştır .• 

1'~ ı:)lrkecl ile Florya arasında elcktri\<11 
tren l§letme tasavvuru vardır. 

lio CUmrUk veltfıletı tarife şubesi mUdU,•li 
Sabahaddin tetkikler yapmak üzere bugUn 
Amertkaya hareket edecektir. Yııkmda Uç 

ki§lllk bir heyet de Avrupaya gidecektir. 

.\'\ Bir tenımuzdan itibaren meııepalamutu 
ihracatı kontrol altına alınacaktır. 

11'1 F.:y!Qldc açılacak olan Se!Anik acrglslnc 
l§Uraklmlz takarrUr etınl§tlr • 
~ Ankara vilAyeUndekl Sincan köyU yılu 

Wlw WiW TAll'Yfwi 

,~~~ıı 

t:o '" ... 
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Alım ruzu yelde. 
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GEÇEN ~E~E BUAUN 1'""E OLDTl T 

P'ill"tlnden so:ırıı n.omr. :ı,;a ve Lohlstanda l 
da Yahudto aU§manhğı bn§lııdı • 

35 sene işle ti 1 meğe 
mUseit zenginlikte 

Şarkta Çetinkaya civarında buluna 
Dem'.rdağı, haktan dönerken İktısa 

Vekilimiz Celal Bayar tetkik edecekt'! 
Madenin işletilmesi için hazırlık yap 
mak üzere Etiban:: emir alml;tır. · 

Demirdağ madeni yüzde 68 cevhet 
hav:dir. Silisi ve l~ükürdü dünyadak 
bütün madenlerden azdır. Bu itibar~ 
istihsali o nisbette kolaydır. Bu ayar 
da biri İsveçtc, diğeri Uralda olmak U 
zere d•'..inyada ancak iki maden vard:r 
Eu bakrm:!an Demirdağ dünyanın eıı 

zengin demir cevherini ihtiva ~tmeltl 
dir. 
Yapılan ilk tahminler Demirdağm 1 
milyon ton saf demiri ihtiva ettiğiııı •c 
a:.gari 35 ser.e mütemadi işlrtmeye ta. 
hamn.ülü ol~uğu anlaşılmıştır. Mem,c· 
k: timiz bugünkü ıerait için.de hariçt,•n 
getirdiği demire senede 22 milyon Ura 
vermektedir. 

Bu bakımdan görülen demirin kıy • 
meti 1,000.000.000 Türk lirasıdır. 
Demirdağ şimendifer yoluna anc~k 

bir kilometre me~fe.dedir. Buraya h.a
vai hat yapılacaktır. 

Hırsızhk yapar; 
bekçiler 

Muşta nihayet 
. yakalandılar 

Mu~ çarşısını muhafazaya memur 
bekçilerden Bahri, Fahreddin, Ha.san. 
Zilbeyir .hırsızlık suçuyla yakalanmıe· 
!ardır. Bu dört bekçi Uç scnedenberi 
çarşıdaki dllkkAnları soymuşlardır. 

Hırsızlar gird kleri dükkanlardan 
çay, 5cker, kahve ve buna bem:er eş. 
ya çalıyorlar, paraya dokunmuyorlar· 
dı. Paraya ihtiyaçları olduğu zaman 
yüz liralık bir desteden ancak bir iki 
lira çalıyorlardı. 

Hırs:z bekçiler bir dükkanın kapısı. 
nı açık bırakmaları üzerine yakalan-

Yemen Veliahtı 
ağustosla l{ellyor 
Yemen veliabdinin memleketimiz:! 

ziyaret edeceği alakadar makamlara 
resmen bildirilmiştir. Bu ziyaretin a • 
justos ayı içinde olması muhtemeldir. 

Yüz torunlu bir udnlll 
Buenos Aires, 24 (A.A.) - Gazete

ler Teofilo isminde l 24 yaşında bir 
ihtiyarın ökXiğünü haber veriyorları 

İhtiyarın yüzden fazla torunu vardı. 

lacak ve bir nUmuno köyU halinde yeniden 
inşa edilecektir • 

ı.~ KRhotaj hakkının TUrk vapurlarına lo 
tikel ettiği ı temmuz gUnU yapılacak teu 
hUratıı1 pror;ramı hazırlnnm:§tır. 

DIŞARIDA: 
~ Al~an - Fransız dostluk cemlyetlniıı 

tertip etliği kongre Parfııte toplanmııı ,.e 
l<'ranııızlar Almanlarla anlaşmak lııtedlklerinl 
tebarüz etUrmtoıerdir. 

Jt. Belçfkada vatana hlyanet eden me.hkO.m 
larm S.:fı dolayıslle ç:knn hAdlselerden sonra 
cakl muhnrlplcr krala bir istida vererek hU 
kQmctin istifasını ve meclisin der~:ı.J feshini 
lstcmlşlerdlr . 
~ Port Of Spaln'dckl şeker fabrikaları 

grevi dolayıs1le vuku bulan çarpıomada 14 
grevci ölmU,, 44 klfl yaralanmııtır. Zırhlılnr 
kanıya asker tıkarmı~tır. 

Jt. Arjanllnde iki yolcu treni çarpı~mıe. 
yUzlcrce yolcu ~lmUştUr. 
~ Hlndtatanda. Mtlcrle yapılan bir çarpış 

mad:ı. lnglllzler 7 ölU ve 34 yaralı bırakmıt 
!ardır. 

~ Bulgar veliııhdinln doğması münasebet! 
le yapılan ntdan 8000 ma.hkQm lsU!adc et 
mlştlr . 

Jt. Franııaıla siyasi r,erglnllğin zail olduğU 
görülmektedir. Yeni kabine iyi bir fekli~ 
karşılanmıştır. 

1(. J .ehlstnnın milli kahramanı mare§nl J'fl 
sUdsklnin cesedinin nakli meııeleslnden dolS 
yı Lchlstan hUkQmetlle bagpeskopos arasında 
çıkan lhUIM elAn halledilmemiştir. 

o\' Romanya kralı bugtln V&r§Ovaya hare" 
ket edecektir. 

1(. İngiliz hariciye nazırı Edenin yakında 
Jnpo:ı başvekili Yo~ld.:L ile gö:1lşe~Sti haber 
\"erllmclttedi:-. 

:t- 1936 ııencsl ııonunda Yunanistan aha'i'I 
ntn 6,0i3,000 e baliğ olduğu bildirilmektedir· 

• 
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Bay Ricaibe 
ArkadaşlanmmJan bir "Recai Bey., 

Yardır. Kendisi, fabrikamızm tornacı. 
la.rm.dandır. Diğer ifçilere, ~tedenberi 
"efendi" yahut ''ağa" denirdi. Halbu. 
ki, Recai'ye "bey" dememek kimse.. 
ilin haddi değildi. 

O, nasıl lia.kal "bey" oımasm ki, 
cedbeced pap.zadedir. BUtUn çocuklu
ğu "dandini beyim, dandini paşam,, 
tarzında geçmiştir. Ve esasen. bunun 
içindir ki, gımanklık etmie. mektebe 
fillıı ehemmiyet vennemit, okumUL 
llI pek öğrenememi§tir. 

Fakat, geniş ve mUreffeh bfr haya.t 
yapmak, onun yilzilnde, münhasıran 
entellektilel insanlara has çizgiler bı
rakmıştır. Alnında, pkaklarmda, ya. 
naklarmda, göz altlarında zekl ve dU. 
8i1nce kıngıklan doludur. üstelik, gi. 
yim kuşam hususunda da zarif mi, za 
riftir bizim Recai bey .•. 
Boyunbağmm, gömleğinin, elbfılesi

nin, mendilinin renklerini imtizaç et. 
tlrmeyi gayet iyi bilir ..• 

E, böyle bir adama "efendi" deme
ye kimin dili varır? •.• Tornacı U8tasI 
defil, tornacı bqı olsa bile .. F.saae, o, 
feçi gömleğinı de, sırtına muayyen bir 
mraf etle geçirirdi ... tol bitince, elleri. 
ni annesinin tuvalet etyut arumdan 
tevarilıııı ettiği "sünger tqı" ile yıkar, 
temizlerdi; sivri kesilmiş tırnaktarmı 
fırçalardı; ve elleri, bUtUn uilz.adell. 
ğiyle meydana çıkardı. Öyle ki, pyet 
bu adam, Bolşevik inkılabının civcivli 
zamanında Moskovada yakalansa)Gı, 
"ameleyim yahu!" diye bağırbaiJrba. 
firmasına rağmen. mutlaka, çatır ça
tır kurşuna dizilirdi. 
H~. onun proleter sınıfı ile bh' all. 

kası yoktu ya. .. Arkadaş leçiler kendi-
81ııe mafevke bakar gibi bakarlardı. 
lıtcat, bizim - mUhendialeriD, mUdUr. 

Yepyıe91i bir ceket. Jnaana Macar aü. 
mri 1ulNa böUUderİll6 ~ bir cm
al'fl Wforman tuirini 1'8riyor. He'le 
bafta1oi dört köf6 ıap'l«J bu intiba& 

bü.tbfıtihl 1cwwet1eftiriyor 

. 
lerln, muhasebecilerin do9tuydu. Dal. 
ma bizim mecliıılerim.ize iftirak eder. 
di. 

,._ Paeazadelerin hepsi, paralarım 
tilkettikten sonra sefil ve perifan oL 
mU11ardır. Bunda ı.e, yapma kabili
yetl pek fazla ... ftte, cemiyetin batına 
tufeyli keeilecek yerde. kolwıun lflclt, 
alnınib teriyle yapmayı tercih etmie ! 
llunda muvaffak da oJuyort" diye tak. 
dlr ederdik. 

!nutmnzdan aynlıp daha mtıtevazı 
bir mtvklde yer tuttuğu itin onu te-
11elll etmek ister gibi, kendiaine faz. 
la ihtbnam gösterirdik. Bsfka ltçlle. 
ri hUZUrlarma bile bbul etmek 1ate. 
mlyen IDtlhenJJller, o lrapsyı wrma. 
dan içeri girince: 

- Buyurun, Recai Bey, - diye Yfir· 
lerind.an davranırlari~ ... 

• • • 
Rica.i bey' ancak tınflf mevzulara 

kantt•·dı. Pil ıiardan. ıwtnlarJan, ._ 
ki ı.e•k. aafa ve et ~ceJerlndc.Jı tatlı 
tatlı bı.bsederdi. S3.~1: da·kavuklarm.. 
dan ijğrendii!i bası ftl)'rLt hikayeleri 

1 ~ dJ '--'-' anlatıNı. Fakat menu ele uıu~•lere 
intiı<J1l etti mi, su~.dı. 

Kendisiyle on tuııııur tene zarfmda, 
yani bütün bu inkıliplar sD'asmda hep 
ayni mUeueııııede çalqtık. 

Saltanat liğvedildl, halifelik kalk.. 
tı, §apka giyildi, tekkeler kaldırıldı, 
harfler deiifti, dil ve musiki vadiain. 
de değiıiklikler oldu, kadmlar açıldı-

BUtUn bunlar etrafında, bWer, mu. 
hakemeler ytlrtltUr, dururduk. Ricat 
bey, bazan susar, baz&D llkaytlıkla o
muz silker, bazan da: 

- Pek lll oldu... tsabet.. Mükem
mel! • diye kısa hUkilmler verirdi. 

Yine bir gün, gazetelere aanlmıo, hL 
raretle okuyorduk. O, dUDya yıkılea 
kendisine bir zarar gelmiyecelfııden 
embı ı.ı. tavırla, ~u ttıWlrilıor 
cfu. :t"akat bu angl9. ~D eoiuk
kanlılıfı birdenbire 1ekteye uğrayı. 
verdi: • 

"Paşa, beycf endi huretlerf, hanıme 
fendi., nevinden elkap k&ldmbn11, on
ların yerine "bay ve bayan" konulm111-
tu. 

Bay Rical, ilk cleıfa olarak muhale! e. 
te geçti: 

- İfte bu rel8Jet!- İtte ba kepa. 
•ilk .. Ne bakla efendim, ne hakla? ... 
• dl". haykmnJY&, masaya Yllmnıklar 
lndfrmiye bqladı. 

Evvell anlıyalll&dık: ark&dqnnızm 
muvakkat bir cfıınet krizi ıeçirdifine 
kail old~ 

- Ne oıuyonun yahu! • diye IO!'. 

dair. 
- Nedir efendim! ... tnanm beyUfi

ne d-.ne kaftll10rl&rm11! •.. Ben "ob
lardan,, .. ntekilerdeD,, DUJl amıaca. 
inn IOlll'L •• . . . -

Rlcalnln e6 ince noktasına doku. 
nulmqtu. oaun elindeki IOll imtiyaz, 
son varlık, IOll teferrüd VUJtuı da 
gidiyordu. Hayır, bu kadan da zuıom ı 

Şimdi ona, lltife ollUJl diye "Bay 
Ricalbey" dlyorUS. İ8mlyle °beylill bir. 
lettlrdik! 

<Vl·N6} 
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Tonton 
amc:a 
Varışt~ 

\ 

Kibar hırsız - Siyah 

• 5- Kara ıöıg• bahçeye inerek ellüele 
rinl akladığı yere geldi. 

ODiarı u.kladllt yerden çıkardı. Gi:ytndl, Taıudrll ... : 
Ve geJdltf zamanki Jlbl cevtk, ne,eu bir - ADo! &la milılDlz Bwbert? diye tlOl'du. 

tavırla polfalertn göatl lSnOnden geçerek evi- - Sftt., BeDlm.. 

"Din yolunu tuttu. - blctyl yerine koYJD&k ııunWe lltedlf.t 

• 7 - Dalla evine yeni ginnlfU ki teıefoo mt yapan Kara Oötse1• tefekkUr etmek I• 

DU.D zW çaldı. Bu endi§eY• dtlftinudl. Ablzeo tedlm,, 

'8 - KuU.rrlr teleton ahizeal elbıde ol• 

duP Jlalde dClfODdU: latacHgtm gibi VeriYor

du.Emrttuatm ıtbl dNeydl daha dotru oluı
du. 

- Bu kadmm .. çok taUıydı. 'Oatellk 
koDQfUIUDd& b&ktld bir ecnebllJk de blued1 

l110l'du. Zata kend11ini bu .- karp zula 

dllfilren de bu delil ~ T 

: NIVBZI Anmet! 
~--,,._,,_--~------------~----~--=:....:::~ -----

6 IU lll!Rf! f!f!ft!t ,,,,,, illl 
~ ,_ - - 7"1lw.f1 --- --

Haf süvariler Kra ı 
vlamağa çıktnar 

Şelulll etıafından gök güzilne koyu &lr 
,,_n 1111/ttttıll. Blıaz &aa111 a•~u 

aaımııtı. Kral testl111 o,. 
1-46' yılı 2.S haziran günü, )34 

RDe evvel busün eadnizam Mah
mut pap. ordusuna: 

- Buaünt kralı yakalamağa gi· 
deciiiz.. Hazır olunuz .. emrini ver-
di. 

Ordu Midilliyi zaptemİf, ahalisi 
üç amafa tabim eclilmitti. Bunların 
avam takımı ıehirde bırakılmış, or· 
ta talıumı aake.re alUUDlf ve zengin· 
ler lstanbula gönderilmitti. 

Bu itlerden sonra hedef payitaht 
obm Yaiça idi. Fakat Mahmut pa· 
p, oraya varmadan önce kralı ele 
geçirecekti. Buna karar vermit bu· 
lunuyordu. 

Bu mühim İ§, hafif süvariye ha· 
vale edamitti. Kral ele ıeçiıildik· 
ten M>nra zaptedilemiyen DUDtakalar 
kolayca teslim oı.c.JJarck. 

Kulnandaa aüvarilere: 
- Yapılacak İf belki hamın ta· 

mamiyle önünü alacak .. Kral ele geç 
ti mi ordusu tamaıniyle bozulur. Bü. 
tün kuvvetlerimiz bize bakıyorlar 
demektir. 

Fakat Y alca öaÜDe gelen aüva· 
riler, kralın buradan laçarak Klikös 
kalesine ıığmchğım öirendiler Ha· 
fif süvari vakit pçinned.en knlm 
arkasından yürüdü. Yalnız buraya 
yanaımak mümkün değildi. Koeko· 
caman bir nehir önlerinde kale sur
lannclan daha korkunç ve fethedil· 
mez bir halde uzuyordu. 

Nehre dayananlar: 
- ·Buradan geçı1mez .•• 
Diye mmldancblar ve yeisle et· 

rafa bakmmaia baflachlar. 
Ne olacaktı? .. 
Geri mi döneceklerdi) ..• 
Birçoklan: 
Elbete geri döneceğiz. Biz kral· 

dan ve onun askerlerinden kaçmı
yoruz. Nehirden kaçıyoruz. Onun· 
la savaşacak değı1i2 ya... Mümkün 
olsa onu da yaparız.. diyorlardı. 

Kahraman bir Türk askeri: 
- Doğru, dedi. Fakat çareaine 

bakalım .... 
- Bunun çaresi olur mu) 
- Olur elbet ..... 
- Naad? 
- Yüzerek ..• 
Güldüler: 
Gerçi hiç biri korkmuyordu. 

Hepsi düıman üzerine yıldırım gibi 
atılmağa hazırdı. Fakat Ömer adın 
da bu asker arkadqlarının iddiall 
onlara gayri mümkün ıörünüyordu. 

Ömer ısrar etti: 
- Geçilir .. Neden korkuyonu· 

nuz) 
- Peki sen seç ... 
Ömer etraafma bakındı. Arkadaş 

centıımen 

Bund&D ~ 79henmegm \JÜ' Ame

rikan ol&bü.celi aeUctıılne vardi. 

•• - "SU&tıar lüUbQıade" lü toplantının 

.cmmııfNdr. llerlbl poUa mtıdOrlyeU olan 

Scotl&Dd Yardm )'llbek memurlanndan 

Con Tamertrı tqldlltmm aon ıdatem çaı.

muı., adlı kOllferantmU blUrmlfti. 

llO - Kcmferuata balır bulunular a.ruuı 

lan gülümsi~rek 
lardı. Birden nehr 

- Karpda g· 
Cesaret insa aıı i.: yaptı· 

nr. Genç ve kw ak ·askeri 
bir müddet sonra kaiirlüğüne arka· 
claşlannı çağmyordu. ildirilmiıı 

Artık durmak ve tere ... kadın •. 
mck yersizdi. Birden aakert~r. 
nattılar ve hiç kimse bir tek söz:-;-
Iemeden nehre daldı. 

Veıbu nehri itte bu suretle g-· 
çileli. ikinci aün süvariler Kliköa 
kaleai önünde bulunuyorlardı. Kral 
öbeye düpnüıtü. Nuıl ola ele gc· 
çirilecekti. Kral kendisinden emin· 
eli çüakü kalenin etrafı b.taklıktı. 
Buradan geçmek öyle kolay kolay 
mümkün olamazdı. Süvariler tefeb 
büa etaeler bile batalclıiı geçinciyc 
kadar kendi kuvetleri yetifeceklcrdi. 
Bu dütünüt kıeJa teaelli veriyQrdu. 
Fakat bir aüıı hiç ummadığı bir va
ziyetle karplaftı. tehrin hendekler 
rinden gök yüzüne dojnı müthit 
bir dumuı yiikaeliyoıdu. Biraz sonra 
bu duman aI.\re inlalAp ederek ateş 
çenberi halinde genişledi. 

- Türkler ne yapcyorlar) 
Di,e ıoıdu ve derhal cevap il• 

tecli. 

N...l tahkik edeceklerdi. 
- Galiba, dediler. Şehri yaka· 

c:aklar. ite uzaktan batladılar. Ya· 
Yat YB'Vaf tefle berber ilerliyecelder .• 

Mesele ıuydu: s.cak günet ba· 
taklıis kurubn\lftU. Bunu ıören 
Türk askerleri kanutlan kamifler, 
hendeklere dolmuvak a-, vermiş· 
lerdi. Bu. hüküındar ve ~ 
kup durma ümidi bmmadı. 

- Harp ederek ölmektenee ar 
latmall)'IZ ... 

Dediler. 
Hane 1U teklifi yaptı: 
- Mukavemete kalkl§ll'adan 

teslim alacaiız. Fakat kralımızı bize 
haiıflaynıız. Onu öldürmeyiniz .. 

Maksat memleltet fethetmekti. 
Bir Türk neferinin nehri geçme ceaa 
retiy1e kral teelim olmuttu. 

HOse1tn Allat 
7ilılıçe manzum 

Mevlana 

1 
rübaileri . 

._... çılsb-IW>ai Kütüphan.i İl 

- uıı111111~1 t mm•H 

da meflıU.. romancı V&lUnc de vardı. y_,.. 
da elektnk fabrlkuan mUe18181 sarıtoııwı 
hemoireai ''ardı. Bu ~ok güzel bir kııc•tızcSı. 
Yine ~riton adile anılıyordu. 

AraJarmda birdenbire bir mlln&lrqa lıellr 
dl. J:lektrlk fürtkalan mae.1111 .-rıten: 

- Stocıuıd Yardla boy GlçllfebJl~k yara 

ddlfta blrlalDin bulunablleeeıltni tahmlo 
ediyor muaunua dedi. 
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Kocam kızkardeşimi Elektrik şirketi 

b k b f
. , davası ana pe enze lyOr • Bu saba h devam etti 

Bu benzetl.şler yu··zu·· nden kadın Elektrik §irketinin kaçakçılığı dava-
sına bu sabah devam odilmi§tir • Bu 

mahkemeye mu•• racaat ettı• celsede Nafia Vekalei Hukuk müşaviri 
Tahir p.hit sıfatiyle dinlenerek kendi -. 

Bundan Uç yıl önce Birleşik Ameri • sinden izahat alınmı~tır. Tahir dosyalar 
kada Filadelfiya şehrinin milyonerle • üzerinde birer birer etraflı malftmat ver. 
rln.den Bravın Kuk'un on sekiz yaşın • mi1tir. 
daki oğlu Harri on yedi yaşında gayC"t Duruşma ayın otuzunda devam ede-
dilber bir dansözle sevişmiş ve izdivr!: cektir. 

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

et mi~tir. 
BüyUk bir aşkla ba§Iryan bu izdiva • 

cm saadeti ancak on beş gün devam e
debilmiş ve işte genç kan koca dehşetli 
bir kavgadan sonra biribirleri aleyhine 
talak davası a ~lardtr. 

Kavga es ~dl ikisi de silaha sa • 
nldrklan ~ın bc',ırn sol bacağından ve 
erkek onıuzıanan birer kurşun yarası 
almış bır!un~ao:dırlar. 

Bu hidisenİI".ı sebebi gayet orijinal • 
air. §öyle b'ı: 

Ha~in sevgilisi Mari Jan adlıdır. 
Mcı.~. Jan izdivaç günü belediye daire- [ 
•~ne yanında kendisine tıpkr tıpkısına 
benziY.en ibir genç kızla beraber gelmiş 
ve bunu kocasına krzkardeşim (jan Ma. 
ri) diye takdim etmiştir. 

Delikanlı bir ona bir öbürUne bak • 
mI§ ve iki güzel krz ba}UU bir hayli 
dön.dürmüı olmalı ki hangisinin kendi 
sevgilisi ve hangisinin baldrzr olduğu
nu unutturmuştur. 

Unutuş işte bu unutu§... Bundan 
sonra iki krzla birlikte küg'..ik bir apartı. 
mana yerleşen Harri aklını bir türlll 
toparlayamamrş ve hangi güzelle evlen 
aiğini zaman zaman unutmağa ve çok 
'defa baldızım kansı sanarak öpmeğe, 1 

.. . , ... .. . 
Joon Mary Jean 

yanlışlıkla odasına girmeğe başlatlll'2 • 
tır. 

Bu yanlışlıklar evvel., aile arasında 
eğlenceli bir latife halini almışsa da 

gün ge~tikçe latife hududunu geçmi,t 

ve Harrinin iki kanlı bir erkek gibi ya 
şadığı görülmüştür. 

Bunun üzerine kavga çıkmıı, iki ta -

raf silaha sanlrnI§ ve nihayet iş mah _ 
kemeye intikal etmiştir. 

Karının kocasına isnat ettigı cürüm 

şudur: 

"Kocamın çok defa kızkardeşimi ben 
sanarak yanlışlığa düşmesi ... ., 

Tifodan korunmak 
için ne yapmah ? 

(B~ taraf' 1 incide) 1 
tstanbulun muhtelif semtlerinde a. 

§ı istasyonları lrnrulmuştur. Burada 
halka tifoya kar§ı aşı yapılmaktadır. 

Aşı istasyonları bu işle meşgul ol. 
auğu gibi birçok dairelerdeki memUI'. 
lara da sıhhat memurları taraf mdan 
aşı yapılmaktadır. 

Nasıl korunmalı ? 
Okuyucularımızı t.envir etmek için 

tifo ve konınma. tedbirleri hakkında 
S§ağıda. bazı malfunat veriyoruz: 

Tifo Ebert basillerinin tevlid etti. 
' ği sari bir hastalık olup bilhassa ço. 

cuklarda. ve 40 yaşına kadar adam
larda. bulunur. 

Te.frih devresi 15 ila 40 gUn aevam 
eder; bu mUddet zarf mda, iştiha aza
lır, zaaf, kırıklık ve baş ağrılan baş
lar. O zaman burun kana.malan, tft. 
reme, ishal (veya baza.n bilakis inkı. 
baz) göıiililr; karın tazyik üzerine a. 
ğırır. Dil • ucu ve kenarları müstesna 
olmak il.zere - beyazdır; mütemadi baş 
ağrılan, dermansızlık başlar; derecei 
i hararet 38 • 39 dur. 

Bunu takip eden günelrde, derecei 
liararet, ak§am1an daha yüksek ol
mak lliere, miltemadiyen artar; bir 
haf ta nihayetinde hararet haddi aza. 
misini bulur (40 • 40,5, baz.an daha 
fazla.) ; vücutta mercimek büyüklü. 
ğiinde küçük pembe lekeler görülür. 
Bu lekeler parmağınızı bastınız mı 

kaybolur ve tekrar çıkar. Bunlar ek
seriya sırtta, göğüste bulunur. Bazan 
çok seyrektir. Bazan da hiç bulunmaz, 
dil kupkurudur ve Uzerinde, baznp, 
kuruma benziyen siyahımtrak bi~ 
mayi göriilllr. !shal devam etmektedir. 
İdrar seyrektir ve ekseriya "nlbümi. 
ni" ihtiva etmektedir. Mütemadi ve 
devamlı baş ağrılan başlar ve kmk
lık son haddini bulur. 

Hastalı'k böylece 3 ita 5 hafta de. 
vam eder, sonra hafifler, derecei ha. 
raret azalır. Fakat bu devrede hara. 
ret sık sık çıkar, maamafih bu, her 
zaman, hastalığın nüksettiğine dela. 
let ebnez. 

Uzun nakahat, arkasmdan büyük 
bir zaaf ve devamlı bir fakrüddeın bı
rakır; hazan da akli tesirleri görülilr. 
Mesel!, zulUm ve ihtiras fikri... Maa. 
mafih gerek bunlar, gerekse tifo hUm 
ması esnasında sık sık görülen ve ge
çici olan hafızanın kaybolması hadise. 
si, hastanın yakınlarını korkutmama. 
lıdır. 

Hastalığın mutad ağır şekli yanın. 
da, 3 haftadan ziyade devam etıniyen 
hafif !;ekli de vardır. Bunda ancak 
baş ağrıları, hafif bir hUmma, uyku. 
suzluk ve lekelerin zuhuru görülUr. 

Hastalığın başlangıcını, diğer bir. 
çok hastalıklarla. karı§tırmak kabil
dir. Bizı.at doktor bile ekseriya kan 
teşhisine (hastadan alınacak bir dam. 
la kanla) başvurur. 

Binaenaleyh daha ilk alametler gö. 
rülünce doktoru çağırma!t lazımdır. 
Geniş ve kolaylıkla havalandınlabile. 
cek bir odaya yatırılmıı;ı olan hasta, 
sütten ibaret bir perhize tabi tutulma. 
lıdır. 

Vaziyete göre deii§tirilen tedavi
den maada, daha ağır birçok teşev. 
vüşlerin önünü alacak bazı sıhhi ted
birler almak lazımdır. 

Daha başlangıçtan itibaren a~ 
boğaza, burna ve diğer muhaU gışalı 
yerlere antisepsi yapmalı: dişler gün_ 
de birçok defa, yumuşak bir fırçayla 
oğulmalı ve ağız ılık ve borikli bir 
suyla çalkanmalıdır. Diğer muhatiler 
ve bilhassa boğaz, madeni veya tahta 
bir sapın ucuna sağlam bir surette 
raptedilmiş antiseptik bir mahllıle ha. 
tırılmış temiz bir pamukla sık sık sı. 
vazlarunal ıdrr. 

Bundan başka vücudun her tarafı 

her Uç saatte bir sirkeli su veya ko. 
lonya ile oğulmalıdır. 

Hastalığın inkişafında, gıda da bü
yük bir rol oynar. Başlangıçta ve 
hümma devam ettiği müddetçe, süt, 
çorba ve bol bol muhtelif lçki içilme. 
lidlr. Mesela, şaraplı limonata, kay-ı 
namış şarap, şampanya, çay, alafran. 
ga kahve. E-sasen bu hususta, dokto. 
run tavsiyesi üzerine hareket etmeli. 
dir. 

Teşevvilş - Her devrede çoktur. 
En t"hlikelisi barsağın delinm.esidir. 
Bu, ekseriya 3 üncü ve 5 inci hafta 
arasında vukubulur. 

Barsak kanaması sık sık vaki olur. 
Barsağm delinmesi kadar tehlikeli de 
ğilee de, bazan birçok kan zayi olma
sına sebebiyet verir. Baş dönmesi, ku. 
laklarda uğuldarnalar ve d-?recei hara
retin birdenbire düşmesi görUE.ir. 

Nakahat e!nasında ve ondan sonra, 
fakrüddem ve zaaf devam ettii, müd. 
detce veremden korkulabilir. Bu hu. 
susta uyanık bulunmak lazımıln. 

Sirayet - Hastayla doğruda.."\ do~- , 
ruya temastan veya bilvasıta, onla-

Çöp .derdi 
gene 

başhyor mu? 
Bir çok mıntakaların 

çöpleri denize 
dUkUlmUyor 

Ya.z gelince ~öp meselesi yeniden 
meydana çıkmış ve belediye çöpleri 
denize değil karada kuracağı istasyon • 
Jara dökmek hastalığına yeniden tutul. 
muştur. 

Bakırköy, Eyüp, Fatih, Eminönü ve 
Anadolu tarafında Üsküdar ve Kadı
köy kazalarının çöpleri h.ila denize dö
külmemekte, yalnız Beşikta§ ve Bey • 
oğlu cihclerinin çöpleri denize atrlma le.. 
tadır. 

Belediye, Beşiktaı ve Beyoğlu hariç 
olmak Üzere diğer kazaların çöplerini 
denize dökmemeyi kararl.1ştırmı~. fa -
kat son bir tecrübe olarak haziran sı -
caklannda da bir kere vaziyetin tetki • 
kine karar vermişti. 

Belcaiye, tlsküdarlılann şikayetleri • 
ne rağmen, çöplerin muhtelif yerlerde 
kurulan istasyonlara dökülmekle taaf -
fün etmiyeceği neticesine varmıştır. Yal 
ruz Beşikta~ ve Beyoğlu kazalarının 
çöpleri denize dökülecektir • 

Tuncelinde 
islahat 

(B~ taraf• t (ttC1de) 

lerimizle beraber, Tuncelinin kalkın -
masına emek vermektedir. 

Kaçan ve henüz ele geçmiyerr serger
delerin miktan çok azdır. Bunların ta. 
kibi devam etmektedir • 

Suçlu görülenler tevkif odilerek ad • 
liyeye sevkolunmaktadır . 
Haydutların adli takibatı hakkında!d 

hazırlıklan bitmiş gibidir. Muhakeıne • 
ye pek yakında başlanacaktır . 

İlerliyen askerlerimizin yol ve köp • 
rU inşaatı faaliyeti sür'atle devam et • 
metedir. Dağlar, kayalar parçalanarak 
§oseler açılıyor, köprüler, binalar kuru. 
luyor. 

Merkezden gelen fen adamları, zirai, 
iktrsadi ve coğrafi tetkiklerde bulu • 
nuyorlar. Bu tetkikatta Fransanın meş. 

hur sağhk verici Vişi suyu ayarında su 
lar bulunmaktadır. 

Maden aramaları da müsbet netic~
ler vermektedir. 

Her tarafta vaziyet ve hayat tabiidir. 
Teslim olan muhalifler, kendilerine 
gösterilen her işte sevinçle çahşmak • 
tadır. Muhalefet hareketine iştirak et. 
miyen Cidararun Tacınoğlu, Hıdrr, De. 
menarun Hoz, Merekli, Hasan, Yusuf -
hanrn Voraniç, Abbaslann Rehber; 
Bahtiyarın Rotan grupları, medeni b:r 
insan huzuru ile işleri ba§ında çalışı -
yor. - Niyazi AHMET 

rm kirlettikleri eşyaya t1?mastnıı ile. 
ri gelir. Hastaya yaklaşat.lar. elbiı:ıe
lerine dikkat etmeliler ve ht·r defa. 
sında, burunlarını, ağızlarını, ellerini 
antiseptiklerle temizlemel:dirler. Has. 
talığın bütün devamı mi.!dd~t:nce ve 
hatta hastalığı ta.kip ede:: bi,. iki ay 
içinde tüo sirayet edebl!:r. Bunun i. 
çin hastalıktan sonra da, oda sık sık 
ilaçlarla temizlenmelidir . 

Salgın esnasında tifodan kaçınmak 
için, bilhassa içilecek suya büyük bir 
ehemmiyet atfedilmelidir. İçilecek ve 
sebzeleri yıkıyacak su muhakkak kay 
nalılmahdır. Yemeklerden evvel, elle. 
ri sabun ve fırçayla iyice yıkamalı, 

ağzı kaynamış suyla çalkalamalıdır. 
Unutmamalıdır ki, hastalık salgın 

halindeyken, fazla alkollü içki içmek, 
fazla yonılmak hasta1ığa istidadı ve
rir. Bu sıralarda derhal aşılnmak mu. 
hakkak lazımdır. 

-- - -- - -
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Şaka 

Mevsimlik sıh hi 
yemek listesi ! 

Maltlmatı toplayan: Osnıan Cemal Kaygılı 
Geçenlerde profesör Mazhar Osman, Akşam: Kurbağa haşlaması, kıyrnıls 

her yaz yaptığı gibi bu yaz için de haf. karpuz kalyesi, domatesli sütlliç. 
talık sıhhi bir yemek listesi neşretmiş; PERŞEMBE 
profesör Tevfik Sağlam da bu listeye Sabah kahvaltısı - İkişer tane t::ıv· 
itiraz eylemişti. Bu meseleyi dün alaca şan yumurtası, birer fincan balıkyağr. 
otomobilli doktor Hafız Cemala da • Öğle yemeği: Soğanlı zeytin kavur • 
ruştık. ması, mısır koçanı dolması, patlıca~!ı 

Mumaileyh bize, profesör Mazhar un helvası. 
Osmanm listesini asla beğenmediğir.i İkindi: Vanilyalı makarna, yumu:ta 
söyledikten sonra kendi tertip etmiş akı reçeli. 
old~ğu şu yazlık s~h~i . listenin gaze. Akşam: Kayısı kızartması, şeftali 
temızle aynen neşrını nca ~tti. İ~te :.iz beğendi, mercimek fırında, doktor b~-
de doktor Hafız Cemalin bu listesini ğendi. ( •) 
aynen neşrediyoruz: 

PAZARTESİ 

Sabah kahvaltısı: Birer bardak pek. 
mezli pancar çorbası, birer dilim yu _ 
murta akına bulanmış hiyar kabuJu 
kızartması. 

Öğle yemeği: Karadutlu dalak yah. 
nisi, çakaleriği pilakisi, beşer tane ş:f
tali çekirdeği içi. 

İkindi kahvaltısı: Kızarmı§ çirozba· 
§ı, domates hoşafı. 

Akşam yemeği: Rendelenmiş akci • 
ğer köftesi, mısır püskülü haşlaması, 
ceviz yaprağı salatası, buzlu ihlamur 
§er beti. 

SALI 
Sabah kahvaltı&ı: Yarım çay bardağı 

sıcak sirke, iki kaleta, biraz maydan 1z 
reçeli. 

Öğle yemeği: Limonlu keten rohuır.u 
lapası, suda pişmiş at kestanesi, ay.ta 
çekirdeği peltesi. 

İkindi kahvaltısı: Biraz aşure kuru
su, biraz deniz kadayıfı. 

Akşam: Zeytinya~lr bamya dolması, 
sütlü paça, karpuz kabuğu komposto -
BU, 

ÇARŞAMBA 

Sabah: Bir bardak deniz suyu, bir 
dilim ekmek. 

öıı .. y-.. ...... gt ı .ttaı dal çorbası, lid -

vun çekirdeği pilavı, bulgur dondur • 
ması. 

İkindi: Dört köşe bir simit, bir bır. 
dak şekerli ayran .. 

CUMA. 

Sabah: Birer bardak deve sütü, birer 
dilim asma kabağı pisküvisi . 

Öğle: Fasulye böreği, naneli tel ka
dayıf, kordiyö.lli şira dondurması. 

İkindi: Birer suda pişmiş mısır, üze. 
rine de birer bardak patlıcan şerbeti. 
Akşam: Kakaolu beyin tavası, ka,ar 

peyniri tatlısı, patates şurubu. 
CUMARTESİ 

Sabah: Bademyağh kızarmış ekm,.k, 
yanı &ıra liidilokum. 

Öğle: Leblebi çorbası, üzümlü köf • 
te. kavunlu nişasta salatası. 

İkindi: Yumurta sarısına bulanmış 
birer dilim karpuz. 
Ak~am: Kremalı patlıcan dolmaı;ı. 

nişasta turşusu, voğurtlu havyar. 
PAZAR 

Sabah: İyodlu yumurta ruhhu, ye~il 
biberli pandıspanya. 

Öğle: mcyvalı balık çorbası, sebzeli 
mıı.hallebi, doktor bayıldı (**) 

İkindi: Tuzlu sıcak limonata, engi
nar pestili. 

Aki'C!m: Sarmısaklı yaprak dolmasr, 
taratorlu irmik helvası safranlı dondur• 
ma. 

Aslına uyı;-undur. 

Osman Cemal KAYGILI 
(•), (*) u,0.1.-. ... L-ö---1!0 •t ,,,..,. '• 

bayıldı,, isimli yemeklerin nasıl ve neler 
le piıirildiğini öğrenmek iıtiyenlcr E • 
tibba Muhadcnet Cemiyetine müracaat 
etmelidirler. 

Almanlar ispanya 
limanlarını torpi lledi 

( Ba~ tarafı ı incide) f 
mi§tir. öğrenildiğine göre, kruvazör, 
bu gece meçhul bir semte hareket clde-
cektir. ~ 

İngiliz filosu da hareket ediyor 
Londra, 24 (AA .. ) - Times gazete

sinin verdiği bir habere göre, ademi mil 
dahaleyi kontrole memur harp gemileri 
ne yardım etmek üzere ÜS torpil tarama 
gemisi Devonyortdan Cebelüttarıka ha
reket edecektir . 

Alman donanmasının İspanyol sula
rında toplanması üzerine, bir İngiliz fi
losu İspanyol hükümetine müzaheret 
etmek üzere Valcnsiyaya hareket etmek 
emrini almı~tır. 

Hariciye nazırı M. Eden bugün Al
man elçisi Von Ribbentropu kabul ede_ 
rek, tahammülün bir hududu olduğunu 
hatırlatmış ve İspanyol meselesinde tn
gilterenin Fransa ile tamamen hemfikir 
olduğunu sarahatle bildirmiştir. Alman 
elçisi bu mülakattan sonra Berline hare 
ket etmiştir. 

Alman sefiri Bitlerin yanında 
Berlin 24 (hususi) - Londradan bu 

raya gelen Almanyanın Londra elçisi 
von Ribbentrop bu akşam devlet reisi 
Hitler tarafından kabul edilmiştir. 

Londrada endişe 
Londra 24 (A.A.) - Havas 

muhabirinden: 
ajansı 

Almanyanın bundan böyle Roma ve 
Bedinin kendi gemilerini ''Valensiya 
bolşeviklerine karşı icap eden bütün ça
relere müracaat ederek himaye etmeğe 
karar vermiş olduklannı .. ilan eden be-

yanatı, Alman ve İtalyan filolarının 
garbi Akdenizde bulunması. Malagaya 
yen~~en İtalyan askerleri çıkarılmış ol
duğuna dair olan haberler ve Almanya 
nın Çekoslovakyaya karşı hemen tahak 
kuk ettirecek birtakım tasavvurları bu-

lunduğuna dair· olan şayialar. ingili.ıı 
matbuatını endişeye düşürmektedir • 

Torpil dökmiişler 
Faris, 24 (A.A.) - Eko dö Pari ga• 

zetesinde Pertinax diyor ki: 
"Berlindeki Fransa ve İngiltere sefir 

teri. von Nöyrata Almanya hükumeti 
tarafından icrası derpiş edilmekte olan 
hareketin ciddi netayicinin ne olabilece
ğini izah etmişlerdir. Amerika sefirinin 
de ayni veçhile hareket etmiş olduğunu 
zannediyoruz. Von Nöyratın iltizam et· 
mekte olduğu nisbetten mutedil siyase
tin Alman kabinesi tarafından son aktc· 
dilen celsede bertaraf edilmiş olduğu in 
tibaı gittik$e kuvvetlenmektedir. Ahval 
ve vukuatın İngiltere ile Fransavı Akde 
nizdeki münakalelerini müdafaa için 

ci3di tedbirler almağa icbar edecek bir 
şekle girmesinden korkulmaktadrı. 

Journahn B,.rlin muhabirinden: 

''istihbaratımıza göre, Alman harp 
gemilerinin İspanyanın şark sahillerini 
abloka etmeleri mutasavverdir. Ve bu 
gemilerin daha şimdiden Carthagene ve 
Alicante a9klarına torpil dökmüş olduk 
lan söylenmektedir. 
Alman ordusunun manavraları 

~erlin, 24 (A.A.) - Resmi gazetde 
çıkan bir emirname 28 Hazirandan 2 
temmüza kadar Oldenburg, Bremer., 

Paderbom mıntkalan üzerinden Ho • 
landa hududuna kadar tayyarelerin uç· 
ması menedilmiştir. 

Bu yasağın oralarda yapılacak ma • 
nevralarla atah"":dar olduğu tahmin edi • 
liyor . 
Paris sefir;miz Hariciye Nazın 

ile görUştii 
Paris, 24 (A.A.) - Delbos bugıjn 

Sovyetler Birliği ve Türkiye büyük el· 
çileriyle Çekoslovakyanın Paris elçisirıi 
kabul etmiştir. 

l 
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Bu haftaki maçlarda 

Fiatların yükseltilmesi 
., bir ihtikardır 

Bu pazar Şeref stadında Galata· 
saray • F enerbahçe ve Beşiktaş • 
Güne~ takımları karşılaşacak.. Şim· 
diye kadar milli küme şampiyonlu
ğu icin ilk defa karşı karşıya gelen 
lsta~bulun bu dört baş takımının üç 
hafta arka arkaya yapacakları mü· 
sabakalar spor sevenler arasında çok 
büyük bir alaka uyandırmış bulun· 
duğundan fırsattan istifade etmesin; 
pek iyi bilen idareciler fiyatları iki 
misline çıkardılar. 

Şeref stadı gibi rahatca oturack 
hin kişilik tribünü bile mevcut ol
mayan bir yerde güneş altında sa· 
atlerce ayakta durmak gibi büyük 
bir işkenceyi göze alan futbol merak 
lılarına teşekkür etmek vazifesile 
mükellef olanların görülmemiş bir 
insafsızhkla üstelik fiyatları artır
maları olur şey değildir. 

Ankara ve lzmirden gelen takım· 
lara sekiz, dokuz yüz lira gibi ol· 
dukça mühim bir para veren fede· 
rasyon duhuliye fiyatlarım artırma· 

dan pekala bu masrafı kapadığı hal· 
de Kadıköy ve Taksimden daha 
masrafsız olarak Seref stadına top· 
lanacak dört İstanbul takımının 
maçlarında fiyatları artırmanın se
bebi herhalde halktan fazla para 
çekmekten başka bir şey olamaz. 

Yalnız klüplerinin kasalarını dol· 
durmağı düşünen idarecilerin mem
leket sporu zararma olan bu hare
ketlerine mani olmak hiç şüphe yok 
ki Türk Spor Kurumunua düşen bir 
vazifedir. 

Ortada büyük bir haksızlrk var 
dır. Bunu açığa vuruyor ve alaka
darların derhal faaliyete geçmelerini 
bekliyoruz. 

Galatasaray 
Romanyaya gidiyor 

Galatasaray birinci futbol takımı 
24 ve 25 temmuzda Romanya şam· 
piyonu Venüs kli.ibile iki müsabaka 
yapmak üzere Bükreşe gidecektir. 

Izmir klilplerinin 
vaziyeti 

On gün sonra belli olacak 
Milli küme başlarken birleşen iz· de de bir şubesi olacağı rivayeti, lz. 

mir klüplerinin kongreleri vaktin mirin eski Altaylılarını bir hayli ht!· 
darlığı yüzünden şimdiye kadar ya· yecana düşürmüştür. 
pılamamıştı. Velhasıl, İzmir sporcularının son 

Müsabakaların nihayetlenmiş ol- vaziyeti on beş gün sonra belli ola· 

ması yüzünden; bu hafta pazar gü· 
nü eski Göztepe, lzmirspqr ve Ege 
sporun birleşmesinden ortaya çık
mış olan Doğanspor klübü heyeti 
umumiyesi, Halkevi salonunda 
kongrelerini akdedeceklerdir. 

Eski Altmordu, Altay ve Boca· 
dan mürekkep şimdiki Üçok klübü 
de gelecek hafta toplanacaktır. 

Bu her iki kongr~ lzmir sp~ru için 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Bütün lzmir sporculan bu kon
grelerin neticelerini alaka ile bekle· 
mektedirler. 

Birbirlerile iyice anlaşmış olan 
şimdiki Doğansporlularm kongrele· 
rinin münakaşalarla geçeceği pek 

ümit edilmemektedir. 
Halbuki Altmordu ve Altay gibi 

iki rakip klübü bir çatı altında tutan 
"(Üçok) teŞekkülünün, bu kongrede 
dağılmak tehlikesi bile mevcuttur. 

Manisada Altay isimli yeni bir 
kli.ibün açılması ve bu klübün lzmir 

Olimpiyat 
masrafları 
5 1778 liradır 

i\nkara, 24 (Telefonla) - Bir 
kaç ay evvel lstanbul gazetelerin. 
den biri ile bir mecmuanm olimpi· 
yat masrafları üzerine yaptıkları 

neşriyat malumdur. 
Parti genel sekreterliği bu hesap. 

lar üzerine Türk Spor Kurumu mü. 
rakiplerinin yaptıkları tetkikleri bil
dirmektedir. 

Buna nazaran, hazırlık kamp mas 
rafı 14124 liradır. Bu kamp 40 gün 
devam etmiş ve I 20 sporcu iştirak 
etmiştir. 

84 kişilik kafilenin Berline gidis 
dönüş; yol masraflarile Almanyada: 
ki 24 günlük yiyecek, yatacak ve 

malzemelerile sporculara verilen 

tazminattan hasıl olan yekun 3 7 654 
liradır. Umumi masraf 51778 lira 

tutmaktadır 

caktır. 

Diğer taraftan Izmir gazetelerin· 
de okunduğuna göre, Hakkı, Said, 
Cemil, Nurulah, Adil, Fuad, Namık. 
Enver, Adnan, Zihni, Nejad ve 
Fethi gibi tanınmış sporcuların işti
rakile (nim profesyonel) bir klüp 
de açılması ihtimali varmış ki biz bu 
meçhul (yarım profesyonel) klüp 
havadisinin pek doğru olmadığını 
ümit etmekteyiz. 

Tiirk spor kurumundaki 
istifalar 

AnUara, 24 (Telefonla) - Türk 
Spor Kurumu, İstanbul mıntakası 
reisi B. Fethi Tahsin Başarının isti
fasını kabul etmiştir. B. Başarının 
Yerine henüz hiç kimsenin tayini dü
şünülmemektedir. 

Diğer taraf tan, güreş federasyo· 
nu umumi katibi B. Seyfi Cenabm 
istifası hakkında henüz bir karaı 
verilmemiştir. 

Umumi merkezin mükerrer da
vetlerine rağmen vazifesi başına 
gelmiyen güreş federasyonu reisi B. 
Ahmet F etgeri ile son bir konuşma 
yapılacak, gelmemekte ısrar ederse 
istifa etmiş sayılacaktır 

B. Ahmet F etgeri yazdığı bir mek 
tupta ancak ağustosta Ankaraya ge
lebileceğini bildirmiştir. 

Deniz federasyonu resi Celal ise 
Ankara davetini istiyen müte;ddit 
mektupları cevapsız bırakmıştır. 

Futbol 
hakemlerini ..., 
çagırıyoruz 

Aşağıda isimleri yazılı futbol ha · 
ketnlerimizin mühim bir is hakkın· 
da görüşülmek Üzere hergÜn öğleye 
kadar gazetemizin spor servisine 
müracaat etmelerini rica etmekte-
yız. • 

Samim Talu, Feridun Kıhc Ba
haeddin Uluöz, Halid Ôzb~ykal, 
Taksin Ôzsöz, Tarık, Rıfkı, Ekrem, 
Talat Ozışık. 

Benzin 
ve petrol 
fiyatları 

(B~tara/ı 1 incide) 
Gazetemizin benzin ve petrol hak. 

kında giriştiği mücadele, ihtikar ya
pan tröstçü kumpanyaların daha 25 
gün ceplerin! doldurmasına set çek. 
ti. Temmuzun on beşinde tatbik edile . 
cek olan kanunun neşri tarihinden 
muteber olması neticesini doğurdu. 
Bundan duyduğumuz sevinç büyük. 
tür. Kanun bugün resmi ceridede neş
redildi. Kumpanyaların Ankarada bu. 
lunan satış şubeleri müdürleri tesbit 
edilen yeni fiatı bugün bildirdiler. 
Düne kadar 125 kuruşa satılan bir 
"şişe", yani beş litre benzin bugün
den itibaren 85 kuruşa satılaraktır. 
Bundan çıkan netice şudur: Benzin 
şişe başına 40 kuruş bir düşüklük gös. 
termiştir. Litrede 8 kuru5 tutan bu 
rakam arasında dikkat .edilınesi la. 
zımgelen nokta şirketlerin kanunun 

tatbikı mevzubahsolduğu zaman ilave 
ettikleri 1 kuruşun da bulunup bulun. 
madığıdır. 

Bize öyle geliyor ki. şirketlerin ka. 
nunun tatbikından önce zammettikle-

ri bu bir kuruş maliyet fiatı içinde 
gösterilmiş olacaktır. Bu takdirde ya. 
pılan tenzilattan dolayı asıl şirketle-

rin cebine girmemesi icap eden ra. 
kam hala yerinde duruyor demek o. 
lur. 

Şirketler tröst yaptıkları, lit!'e ba. 
şma bir kuruş zammettikleri zaman 
kanunun tatbik edilmek üzere bulun. 
duğu ellerindeki stokla.·dar zarar 
etmemeleri için böyle hareketi doğru 
buldukları yolundaki ifadeleri gözö
nüne alınırsa bu bir kuruşun da mu. 

hakkak surette tenzil edilmesi ve bu 
gün tesbit edildiğini bildirdiğimiz 85 
kuruşun 80 e indirilmesi icab eder. 

İktısat Vekaletinin bu noktayı göz 

önüne alacağından emin bulunuyoruz. 
İşte bu yapıJdığı gün, bugün gümüş 

koltuğunda oturan haşmetlu benzin 
hazretleri layık olduğu teneke iskem-

lesine yerleşmiş ve halkın soyulması. 
na mani olunmuş olacaktır. 

Petrol da ucuzladı 
Gaz fiyatı da bu sabahtan itibaren 

ucuzlamıştrr. Türk petrol şirketi şimdi
ye kadar kilosunu 22 kuruştan bakkal
lara verdiği gazı bu sabahtan itibaren 
·16 kuruşa vermeye başlamıştır. Bak1cal 
lar şirketten 22 kuruşa aldığı gaza ba
zen 20 para, hazan 40 para kar koyarak 
satıyorlardı. . 

Yeni fiyata lda ayni nisbette kar ko

yup azami 17 kuruşa satmaları icp et
mektedir. Bakkalların ellerinde stok gaz 

yoktur. Çünkü kendilerine on be§ gün

denberi günlük ihtiyaçlarından fazla gaz 

verilmemekteydi. Halkın aldanma

masını, fazla fiyat istiyen olursa en ya

kın zabıta ~erkezine haber vermesını 

tavsiyı; ederiz. 350 kuruş olan büyük 

teneke gaz 270 kuruşa, 120 kuruş olan 

kUçük teneke fiyatı da 85 kuruşa indi
rilmiştir. Bakkal1arm teneke başına en 

fazla on kuruş kar koyup satmaları la
zırnldrr . 

Izmirde vaziyet 
Benzin şirketleri tarafından haziran 

birden itibaren litre başına bir kuruş 

zammedilmiş, İzmir vilayeti bu zammı 

kabul etmiyerek benzinin şişesini eskisi 

gibi sattxrmaktaydr. Hatta Şet kumpan 

yasının br memuru benzini fazlaya satar 

ken cürmümeşhut halinde yakalanarak 

mahkemeye verilmişti. 

Benzinin ucuzlatılmasına dair kanu

nun neşredildiği bugünde İzmir valisi

nin, ne düşündüğünü merak ederek bu 

sabah telefonla görüştük. Vali Fazlı 

Güleç şunları söyledi: 

"-Burada merkezler benzinleri satış 

yerlerine 107 ,5 vermekteydiler. Litre 

başına ilave ettikleri bir kuruş zammr 

kabul etmemistik. Binancaleyh izmirde 

benzin fiyatlarının tcsbitinde 107,5 ku

ruş esas alınarak yeni fiyatr tesbit edil· 

lecektir.,, 
İzmir valisinin beyanatı gösteriyor ki 

benzinin şişesi İzmirde, İstanbuldan 

beş kuruş noksanına eatılacaktır~ 

25 bin lira kaçırmak 
istiyen kadın 

Kocasının müracaatı üzerine 
şimdil ik pasaport alamıyacak 
İstanbulun tanınmış şeker tüccaı - 1 

larındna Y. S. isimli bir Rum on beş ı 
senedenberi evli ·olduğu karısı ilt 
geçimsizlik yüzünden bir müddet· 
tenberi ayrı yaşamaktadır. 

Kadın bazan Adada, bazan da 
Kurtuluşta oturmaktadır. 

Boşanma için mahkemeye ba~ 
vurulduğu bir srrada Y. karısının 
Yunanistana gitmek üzere alakadar 
yerlere baş vurduğunu haber almış· 
tır. 

Kadının bankada bulunan on be~ 
bin lira ile bir apartımam ipotek 
ederek ayrıca on bin lira aldığını da 
öğrenince hemen zabıtaya koşmuş, 
kansının başka bir erkekle bugün 

Yummistana gideceğini haber aldı· 
ğmı, buna mani olunmasını istemi:ş
tir. 

Zabıta tahkikata başlamış, kadm 
:\dada bulunmuş, aynı zamanda 
kocast mi.iddeiumumiliğe başvura
rak karısına pasaport verilmemesi 
hakkında bir karar verilmesini ist~
miştir. 

Müracaat hakkında zabıtadan 
sorguda bulunulmuş, tahkikatın so· 
nuna kadar kadının memleket hu
dutları dışına çıkmaması için mah
kemeden karar alınarak emniyet 
dördüncü şube müdürlüği.ine ve di
ğer alakadar yerlere bildirilmiştir. 

Tahkikat sonuna kadar kadın 1!1-
tanbuldan dışarı çıkamayacaktır. 

Suriye Başvekili 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

men istasyonda kalabalık bir gaze· 
teci kafilesi vardı. 

Cemil Mürdüm muharrirler tara
fından sorulan suallere cevap ver 
mek istememiş, Türkçe konuşmak· 
tan çekinmiş ve ancak aynı sualler 
muharririmiz tarafından kendisine 
Fransız dilile tekrar edilince gayet 
ciddi bir tavır takınarak; 

- Matbuata verilecek hiçbir 
"beyanat,, ım yoktur. 

Demiştir. 
Maamafih Suriye Hariciye Nazı· 

rı muharririmizi daha nazik bir ta· 
vırla ve be,_Şuş bir sima ile karşılaya· 
rak şu cevabı vermiştir: 

- Başvekil hazretleri şehrinizde 
misafir kalacaklardır. Elbette kendi
lerile konuşmanız daha doğru olur. 
Ben bu akşam Toros ekspresile doğ
ruca memleketime gideceğim. 

- Acaba Şekip Aslan tarafından 
yapılan tahrikat dana uzun sürecek 
midir} 

- Bana hiç haberdar olmadığım 
bir mevzuu soruyorsunuz. Size tat
min edici bi.r cevap verebilecek bir 
vaziyette değilim. 

- Acaba Suriye gazetelerindeki 
neşriyat Suriye hükumetinin tasvi· 
bine mazhar mıdır? 

- Suriye gazetelerini de günler· 
denberi gfümemekteyim. Biliyorsu· 
nuz ki bu sefer bir hayli uzun bir 
seyahat yaptık ve birçok işlerle meş· 
gul olduk. Bununla beraber size şu
nu söyliyeyim ki Suriye • Türkiye 
arasındaki iyi komşuluk kurmak bi
zim arzu etmediğimiz bir şey değil
dir. 

:f. :(. :ır. 

Suriye Başvekiline zevcesi bayan 
ve iki çocuğu ile Hariciye !'Jazm ve 
bir katip refakat etmektedir. lstas~ 
yondan çıkınca Başvekil, İstanbul 
valisi tarafmdan emrine tahsis olu
nan mükellef bir otomobille Pera
palasa gitmiştir. 

Suriye Hariciye Nazırı ile bayan 
Mürdüm ve Başvekilin küçük ço
cuğu Fransız sefaretinin Fransız 
bayrağı taşıyan iki otomobille gar· 
dan uzaklaşmışlardır. 

Haber aldığımıza göre Suriye Baş 
vekili ile ailesi lstanbulda bir hafta 
kalacaklar ve bu müddet zarfında 
Cemil Mürdüm ailesi Başvekilimiz 
İsmet lnönünün şahsi misafiri ola~ 
caklardır. 
. lnönü yarın lstanbula gelecek ve 

beraberinde Hariciye vekil vekilimiz 
Numan Menemencioğlu bulunacak
tır. 

İnönü ile Menemencioğlu da Pe· 
rapalas oteline inecekleri için yarın 
öğle yemeğinde Suriye Başvekilile 
son meseleler etrafında uzun u;ı:;a. 
dıya konuşacakları anlaşılmaktadır. 

ltalyanlara 
bir yasak 

Habeş kadmlarile cinsi 
münasebette bulunanlar 
Beş sene hapisle 

ceza landı rılaeak 1 ar 
Roma, 25 (A.A.) - Resmi ceride ta 

rafından neşredilen bir kararname, D .>

ğu Afrikasındaki yerli kadınlardan bici 

ile cinsi münasebetleri bulunan he-;ı:' 
talyanm beş sene hapis cezası ile ce • 
zalandmlacağınr tasrih etmektedir. 

Irak kabinesinde 
Dört nazır değişti 
Bağdattan bildirildiğine göre, 

Irak kabinesinden Maliye, Iktısat, 
Adliye ve Maarif Nazırları istifa 
etmişler, yerlerine yeni Nazırlar ta
yin edilmiştir. Bu isti falarrn sebebi 
henüz belli olmamakla beraber, çe· 
kilen dört Nazırla kabinedeki diğer 
arkadaşları arasında fikir aynlığl 
çıktığı söylenmektedir. 

·············································································•······································ 
. . ' 

1 Adet L. Yekün Adet L. Yekfın 
.._ --

Buı dolabı 

Nakit para 

1 200 200 ğazalarından hu kıymette 

Beşi bir yerde altn1. 

Bisiklet 
Odeon marka gramofon 
Ktiçük Koıumbia gramofonu 

Zenit cep saati 
Musiki Aleti (Cünbilş) 

Ekselsiyor mağazaıırndan bu 
kıymette eşya almak hakkı 
ru ı;-eren kart 
Hil~on markalı cep saati 
Ekselsiyor ve modellA. ma• 

1 

1 

1 
l 
1 

1 
1 

1 
1 

100 100 

50 50 

50 l'iO 
30 ~o 

27 27 

22 22 
22 22 

20 20 
15 l:i 

llıtenilen eşyayı almak hak 
kını veren kart 
Mandolin 
Conklin dolma kalem 
Kaplama kadın kol saall 
Erkek kol saati 
'l'ntıı kAsesl 
Ekselsiyor, Şark pazarr, mo 
deli~ mağazalarından bu 

kıymette istenilen eşyayı 

almak saJa.blyetınl vcrl'n 
kart 
Tatlı kAscsl 

ğazalarmdan bu kıymette Beyaz pantaıon 
istenilen eşyayı almak hak· Şarl< pazarı ve Zaharyadis 
kını veren kart 2 15 30 m:ı.~ıızalarından bu kıymet• 

Hislon cep saati ı 12 12 te istenilen eşyayı atmak 

5 7 3~ 

1 6 6 
5 .'5 <!5 
5 5 25 
6 5 30 
2 ıs 10 

11 
1 4 

4 
4 

16 

Konsol saati ı 10 10 hakkını veren kart 20 4 RO 
il Ekselstyor ve modellA. ma- Şckr.rllk 2 3 

ğa7.alarından bu lnymette Si~ara kutusu 6 2 1::? 
istenilen cşyayt almak hak Bunlardan başka kıymeUeri 

i kını veren kart 4 10 40 180 kuruşla 75 kuruş arasın 
i Cep saati 4 10 40 da ~-ilzlcrce tuvalet levazımı ? • 
: Conklin markalı dolma ve işe yarayacak eşya Mn i 
i kalem 10 8 1\0 - : 
! Ekızelsiyor ve mo<lell~ rna ? J552 i 
i MUsabakamız pek yakında başlıyor ! 
._ ..................................................................................................................... . 
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8 HABER_; ~k§sm postası 

rarihi macera ve aşk rom:ını -105-

Daha şimdiden Osmana lsadır diye biat eden 
rahibe er zuhur etm·işti, ölüyü diriltse de, 

diriltmese de ona inanıyorlardı 
Geçen löıımlarm hiilasası - 0Jlu diriltmek pek güç olur! - l bir kısmı, bunun tafsilAtmı öğrenmf. 

Papas Osman, Jwmfız pek kilçük dedi. • ,,. ye gitti. Diğer bir iki rahibe de, er. 
'Jltı§tadır. Giridde kadınlar manas!ı- - Niçin? ' kekler taraf mı hadiseden haberdar 
nnı gezdiği :sırada, .dini an'ane mtt. - Çünkü yalnız canı çıkmakla kal- etmek üzere yola çıktı. 
cibince gelin 1a:yafetine :rokulup tsa mnmış, ayni zamanda ·vücudu param. Dikkat ediyordum ki, daha şimdi. 
flc evlendin'len bir rohibenin odan- parça olmuştur. İşkence edilerek göz. den, küçük Osman, hareketleriyle, ce-
110 giriyor. °'1ıı 7«mdinin. l&a. oldu- leri oyulmuş, derisi yüzülmüştür. surane sözleriyle, belki de bilhassa 
ğu.na ikna ediyor. Bu kız, pa:pa., 03. Osmanm dudaklarında. yalnız benim güzelliğiyle, kendine birçok taraftar " 
manın hoşutıa gitmi§tir. Fa.kat tam sezebildiğim bir tebessilm belirdi: celbetmişti. Değil muvaffak olmLlc, 
o e.madıı, nöbetçi ihtiyar rahib.e - Zarar yok! _dedi. _Her ne olur. ölüyU diriltmeye muvaffak dahi olma. 
~n farkına 1Xt'1'(f;'l"(i, 1mmpanalan s:ı. olsun ben ölüyü diriltebilirlm. Böy- sa onn. İsa diye biat edecekler çok 
çc.lı.yor. Hücreye bir sürü adam gi. lelikle sıı.e mucizemi göstereceği~. bulunacaktı. 
riyor. Osmanı yaloalıyorlar. Osnwn, Yalnız bir şartla: Ondan .sonra boyu- Bir iki , rahibe, ona doğru ıstavroz 
1Ba olduğunu iddta. ediyor. na gelip bana ölüleri dirilttirmeye çıkarıyorlardı: 

4 ıı 4 kalkmayın... - Sahiden mi İs~m? - diye soru. 
- Saçmalıyorsun. Bütfüı kurnazlığını anlıyordum. De. yorlardı .• Nereden geldin, !.asıl gel. 
- ~amıyorum ... Ben !sayım... mm cellatla ve rahibeyle işkence oıia.. din? Bu kimdir? ... 
- Kendin günaha. girdiğin gibi bu sında konuştukları aklıma geldi. • Ve beni gösteriyorlardı: 

yalan sözleri işittiğimiz için bizi de Kendi kendime: Osman, soğukkanlılıkla, dünyadaki 
gUnaha sokuyonrun ... Su.st "-Senin ölüyü dlriltip diriltmemen karışık i§leri düzeltmek, hır.istiya"lla . 

Fa.kat, küçUk Osman, öyle gürilltU. mucize olmıyabilir, Osman! • diye dil. rı müslüma.nlara karşı · korumak Uz.e
ye palitıç bırekacak insanlardan de- §i.indüm .• Fakat bu ya;;taki tecrühe- re, hakikaten, Allah tarafından ~ön. 
İf.ldi. slz, cahil bir çocuğun bu kadar en- de:rildiğini, benim de Zekeriya ol<lu. 

Meydan okurcasına kollarını göğsU trikayr parmağının ucunda dördürme. ğumu söylUyordu. 
üz.erinde kavuşturdu. Gözelrinden §İln si, cidden mucize, cidden harikadır!,. Nihayet, ölü diriltmek zamanı gel-
§ekler çakıyordu. Bütiln homurtularm O, izahat istiyordu. ÖIUnün nereye dl. 
Uzerinde çınlıyan genç ve dinç se3iy- gömüldüğünü soruyordu. Rahibelerin 
le. kumanda eder gibi~ --- ----------------------------

(fuıamı var) 

- Sen sus! • aedi. 
lhtiyar rahibe, btiyülenmi§ gibi, ce. 

vab veremedi. ötekiler de ccvab vere. 
niediler. 

- Ben §imdiye kadar alelfi.de bir a. 
aam olmadrğmu si1.e ispat etmedim 
mi? Sizin korsanlarınızı dize getirme. 
dim mi? Azgın hayvanları hükmüm 
a!tma atmadım mı? İsyanlanmzı b:ıs
tırmadrm mı? ... Eğer ben cidden hari
kulftde yaradılışta olmasaydım bu yaş 
ta bir çocuğun böyle bir şey yapma.. 
sına imkan va.r mıydı? ... 

- Fakat bu rahibe ... Mukaddes bir 
§ahsiyettir .. Halbuki sen onu. 

Deminki ihtiyar, son itirazını da bu 
§Ckilde yükseltmek istedi. 

Osman: 

- Ben, İsayım .... dedi ... Ha.klam 
olarak onun y~a geldim... Siz ne 
oemiye buna mani oluyorsunuz? ... 

Eliyle tehdit eder gibi, nöbetçiyi 
göstererek: 

- Hele sen. .. Sen ki vazifen başın_ 
ih uyuklu;:orsun ... Ben, burasını kon .. 
trol etmeJe geldim ... Ya benim yerım
ae başkası olsaydı?~. Demek ki o da 
içeri girebilecekti.. 

Ve daha fazla bağırmıya başladı: 
- Eğer herkes burada. vazifesini 

bu kadın gibi görUyorsa vay hıristi
yan ~leminin haline... Zira, yakır.da 
?r.üslümanlann taanıızuna. uğnyar·a. 
ğız ... Kale kapılannı da böyle ihtiyat. 

~ 

su;, ta1fayyütsilz bırakınız, o 1.aman t.a 
mamdır ..• 

Mevzuu tamamiyle değiştirdJ. Çı.. 
kıştı, ar.a.rladr, nasihatler verdi. Türk. 
kr hücum ettikleri vakit, ne gibi va_ 
ziyetler almak lazmıgeldiğini anla.~ tı. 

O kadar talakatla. konu~yordu ki, 
lierkes, deminki hali unutmuş, Osma
m dinlemeye başlamıştı. 

Birdenbire, bir rahibenin isyn.nı du 
yuldu: 

- Laf ebeliği yapıyor ... Hepi~izi 
Kandırıyor ... Kabahatini unutturm1ya 
çalı§ıyor. Onu dinlemeyiniz. Hem 'hu 
~arlnta.ni nasıl dinlersiniz? .. O, !sa 
olduğunu iddia ediyor .. 

- İsayım ... Bunu ispat ederim. 
- Nasıl? 

- Zaten İsn., çocukken bir~k muci-
zeler göstermemiş miydi? Ben de on. 
ları, üç mucizemle kısmen gösterdim. 
Fakat, daha ~şılacak gibisini yapa_ 
ynn ... !sanın en büyük mucizesi ölü 
diriltmektir. Ben de diriltirim. 

- ÖIU mü diriltirsin? 

Rahibeler, heyecan içindeydiler. 
Osman büyük bir ciddiyetle: 
- Evet! • dedi. - Ben, 1sa olduğu. 

rr.u bu suretle ispat ederim. Mcsn!l, 
l'Jli manastırda son ölen kimdir? 

Başrahibe: 

işittilduün : 
e A 

emrı yevmı,, 
Va~aın: Hüseyin Rifa t 

Önümdeki sırada iki kişiydiler; 
görüşti.ikleri şeyden anlaşılıyordu ki, 
ikisi de hususi bütçelerle idare edilen 
devlet müesseselerine mensuptular. 

Pencere kenarındaki kıs kıs gü
lerek anlatıyordu: 

- Bizimki öyle bir "yevmi emir,. 
ki deme gitsin; şöyle olacak, böyle 
yapılacak gibi maddelerin birinde de 
vamsızlık için hastalık, rahatsızlık 
mazeret teşkil edemez; bir insan 
kendine iyi bakarsa hasta olmaz ve 
işine, vazifesine devamsızlık göster
mez. Zaruri hallerde ancak iiç gün 
hastalık mazereti knbul edilir; üç 
günden fazla devam eden rahatsız· 
lıklarda yevmiye kesilecektir. Bina· 
en aleyh bu hususta nazarı dikkati· 
nizi ehemmiyetle celp ederim,, deni
liyordu. 

E ... Ne yapalım? Koca kış için
de karlı fırtınalr havalarda bile nez· 
leli enflouzanlı gripli, devama 
mecbur olduk; bir kaç kişinin 
ye,~ryıiyelerinin kesilmesi hepimizin 
gözünü korkutmuştu. 

Aradan epeyce bir zaman geçti; 
bir vaka hepimizin birden intikamım 
aldı; emri veren zat hastalanmıs 
doktorların gösterdiği lüzum üzerin~ 
bir buçuk ay kadar yatağından değil. 
se de, odasından çıkamamış ve tabi
atiyle vazifesi başına gelememişti. 

Biz hemen kaleme sarıldık; bir 
miisvedde yaptık; makinede teınize 
çektikten sonra posta ile o zata gön· 
derdik ve: 

"Muhterem bay... Falan tarih 
falan numaralı yevmi emrinize göre 
üç günden fazla h asta olup ,~ vazİ· 
fen ize devam edemediğinizde ., • lola. 
yı sizin de yevmiyelerinizin kesilme· 
si icap edeceği §Üphesizdir. Rahatsız. 
lığınız ise epey devam etti; ıu hale 
göre bir ay maa§ alamıyacaksma ve 
bu sebeple sılontıya uğnyacaksmız. 

Arkadaşlarla bunu görüıürken 
bir kapı yolclaşmuzm darda kalma
ması icin kendi aramızda -karınca, 
kara~ca - biraz dünyalık toplıya
rak kabulünüze talikan size gönder· 
miye karar verdik. Emrinizi bekliyo. 
ruz!.,, dedik. 

1asıl? Taşı gediğine koymak 
buna derler, değil mi ( 

Gülmekten kmlıyorlarken öteki 
de şunları ilave etti: 

- Bizim ·yevmi emir,, de de 
kahve, misafir kabulü, yanrmızdaki 

arkadaşla müsahabe cigara içilmesi 
menedildiği gibi - işleri geri bıra
kacağı mütaleasiyle - abdesthane 
ihtiyacının da öğle tatillerine hasre· 
dilmesi için, hemen emre yakm bir 
şekilde ve şayanı orzudur deniliyor· 
du. 

Tramvay Sirkeci istasyonuna 
gelince ikisi de kalktılar ve tramvay· 
dan indiler: tabii emri yevmilerin Ö· 

teki maddelerini öğrenip buraya ila
ve edemedim 1 

Hüseyin Rıfat 

Haber, okuyucuları 11.rasırıda btr 
fıkra mllsabakaa:ı açmı§tır. Gl!nderf. 
lecek tıkra.larm ktllll ve biç oımaua 
az lşltllmtıı olması ıa.zımdır. 

Fıkralar, ı;önderenh:rfn imzaları 

yahut müstear adlarlle rıe§redilecek 
ve her ay o ay içinde c;:1kacaktann 
en iyilerinden bc§lııe muhtelit ve kıy. 
mcUl he<llyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

, R ü ya 
Bir sabah eskici Şalom ağlaya ağlaya 

uyandı. Kansı Re beka merak ederek: 
- Ne uldi, Şalom .. Neden böyle ağ· 

layorsun? 
- Çok fena biryurya yordum, Rebe

ka. 
- Nasin yurya?. 

- Dün gece uykuda iken sankin 
karilar pazarinda yiti~im .... Her taraf • 
satilik karilar vardi .. Her birinin üs -
tünde bir yafta... Yuz lira .. elli lira .. 
yirmi be~ lira .. 

- Aman Şalomaçi benin yibi karilar 
d;t var miydi?. 

- Vardi ya .. İşte ben de unun için 
ağlayorum ya ... Senin yibi karilari ta. 

ne ilan deyil, duzina ilan satıyorlardı .. 
Duzinası yetmiş beş kuruşa! .. 

K.KUNTER 
C ömer t bayan 

Dilencinin biri evin üst katında bir 
kadın görür, ekmek ister, kadın: 

- Aşağıda olsaydım verirdim, der .. 
Ertesi gün, dilenci geçerken kadını a
pğıda görüp gene ekmek ister. 

- Yukarıda olsaydım verirdim, der. 
Dilenci dayanamayıp; hanımım se -

ni yukarda da ıördüm, aıağıda da .. der. 
ş.s 

---- -
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Ameırlka ClYlmhuırıreısı 
~u~veDtlırn zabn'G:a ıroma ı 

Çevnıren 

fa. 
-30-

Telefon çaldı. Şarlot aldr .. 
- Allo .. Valinin kendisiyle mı go -

rüşüyorum? Hayır mı? Katibi misi -

niz? Kendisiyle görüşemez miyim? Ne. 
rede bulunur.. llka Bleyk hakkında 

söyliyeceklerim var .. Evet idama mah. 
km edilen lika Bleyk ... Ben Şarlot Hop. 
Hayır, hayır, onun vekili değilim. La -
kin elimde onun masum olduğuna dair 

deliller var .. Şimdi Nevyorktayım. Fa
kat derhal tayyare ile oraya gelebili • 
rim. Eğer vali kabul ederse hemen ha • 

reket edebilirim. Onun için ıize telefon 
ediyorum. Muhakkak kendini görmem 
lazım. 

Şarlot sustu. Cime dönerek: 

- Galiba, deldi, biraz güç olacak. Gi 
dip kendisine sordular. Vali, yarın sa -
bahtan evvel bu mesele hakkında gö _ 
rüşmek istemiyormuş. Amma bakalım 
ne cevap gelecek .. 

·Cim kalktr .. Sinirli sinirli dolaşrnağa 
ba~ladt. Saniyeler birer saat gibi geçi • 
yordu. Telefondan hala cevap gelmi -

yordu. Nihayet bir ses duyuldu. Cim 
durdu. Şarlot görüşmeğe '..Jaş)adı. 

- Evet, ben Şarlot Hop .. A vukatrm 
amma m:idafaa ile bir alfilcam yok. BilA

kis .. Lakin masum olduğuna dair elim. 
de vesaik var. 

Şarlot sustu, Cimc dönerek güldü: 
- Vali razt oluyor gibi., Herhalde iyi 

kalbli bir adam.. 

Cim alnından akan terleri sildi. Şar • 
lot yine telefonda görüşmeğe başladı: 

- Allo,. Evet mi? Beni kabul ede
cek mi? Derhal tayyare ile geleceğimi 
söyleyiniz ... Teşekkür ederim. 

Şarlot telefonu kapadı ve derhal tay. 
yare meydanını aradı. buldu. Kısa bir 
mükalemeden 90nra tayyareyi temin et.. 

ti. Hatta Albaniye vardıktan sonra, ken
dilerini orada bir otomobilin de bekle -
mesini bildirdi, telefon kapandı. Gülüm. 
siyerek Cime döndü .. 
Yazıhaneden çıktılar. Bir taksi ile 

tayyare meydanına gittiler. Tayyare 
hazırdı. Bindiler. Üç çeyrek saat sonra 
valinin dairegine varmışlardı . 

Ken.dilerini bir katip kabul etti. Bi • 
raz beklemelerini söyledi. Cim ile Şarlot 
vakit geçsin diye, duvardaki r~simlere 
bakmağa başladılar. Bulun.duklan oda, 
tarihi bir oda idi. Amerikanın bütün 

meşhur adamları bu odada çalışmışlar -
dı. Bu odada, kaç defa bir insanın ha • 
yat ve mematı hakkında kararlar veril-

mişti? Cim ile Şarlot için de şimdi böy 
le bir karar verilecekti. Bir "Evet., ve. 
ya "hayır,, teşebb:islerini muvaffakı -
yetle veya muvaffakıyetsizlikle niha • 
yetlendirecekti. 

Biraz sonra Villİ geldi. Halinden lev. 
kalade yorgun olduğu anlatjılıyordu. 

Bütün gün çalışmış idi, yüzünün 
hatlanndan ne kadar halsi zolduğu gö. 
rünüyordu. Cim ile Şarl~t valinin ken -
dilerini kabul etmekle ne büyük bir fe
dakarlık yapmış olduğunu anladılar. 

Vali elini Şarlota uzattı, nezaketle 
sıktı. Şarlot bu hareket karşısında, teşeb 
b:isün azametini unuttu ve: 

- Bana .dedi, büyük bir lütufta bu. 
lunduğunuzu anhyorum. Teşekkür e • 

derim. Eğer mevzuu bahsolan bir ka -
dının hayatı olmasaydı, sizi r~h~~:ız 

etmezdim. 

Valinin kaşları çatıldı:. 
- Buraya ,de.eli, onun affedilmesini 

mi istemeğ_e geldiniz. 
- Hayır. sadece masum olduğunu is 

bata geldim. 
Şarlot dönclii ve Cimi göstererek: 
- Size, dedi, Cim Bleyki takdim et-

meme müsaade buyurunuz. 
Vali hayretle baktı: 
- Hangi Cim Bleyk?. 
- tıka Bleykin kocası. Maktul farze. 

dilen ve İlka tarafından katledildiği 
iddia edilen Cim Blcyk ! 

Vali, Cime doğru uzanmı§ olduğu 

elini geri çekti. Dudaklarında acı bir te• 

bessüm belirdi, ve: 

- Ne yazık ki, dedi, ben Mister Cim 
Blek'i sağlığında tanırdım. Bu itibar'a. 

tertip ettiğiniz oyun müspet bir ncth.e 
vermiyecektir. 

Cim atıldı: 

- Yüzümdeki değiıikliğin sizi bu 
şekilde dü~üncelere sevkedebileceğini 
bildiğim için, Mis Hopa benimle ben • 

ber gelmesini ben rica ettim. Eğer IUt· 
fen beni dinlemek isteneniz. size nasıl 
ve ne şekilde bu hale geldiğimi anla -
ta bilirim. 

Vali ba~mı aallıyarak kapıya doğru 
yür:idü. Bu hali ile onlara .. gidebilirsi.. 
niz,. demek istiyordu: 

- İlka Bleykin avukatları, beni ikna 
için o kadar çok ve muhtelif çarelere 
baş vurdular ki, artık muhayyileleri 

yeni bir §ey icat edemez zannediyor • 
dum. Bizzat lika o kadar biribirine zıt. 
biribirini tutmaz hikayeler anlattı ki, o. 

na da inanmaz oldum. Vakitte pek geç. 
Artık gidebilirsiniz. 

Cim, gidecek yerde, yavaş hareket
lerle bir koltuğa oturdu ve: 

- Ben, dedi, ıize ba~ımdan geçen .. 
teri anlatmağa geldim. Karımın haya • 

tı mevzuu bahsolduğu için, beni dinle• 
meden buradan gitmemeğe karar ver • 

miş bulunuyorum. Size istewğinb: bü • 
tün delilleri, ispatları verebilirim. Bun-

ları kontrol edebilecek kadar da vak • 
tiniz var. Mis Hoptan da bütün söyle • 

yeceklerimin doğru olup olmadığım 

tahkik edebilirsiniz:. 

Vali şaşırmıştı: 
- Bütiln bunlar saçma, dedi, bana 

söylemek istiyeceğiniz ~eylerin hepsini 

İlka Bleyk veya avukatları anlatmrş • 
]ardır. Miss Hop'un sözlerinizi teyit e. 

deceğine gelince, öyle yapacağrndaıı 

~:iphe etmiyorum. Zira, siz iki yalan • 

cıdan başka bir şey değilsiniz:. Esasen 
teşebbüsünüzün ta başlangıçtan itibaren 

yalan üzerine istinat ettiğini anlıyo • 
rum. Zira Miss Hop telefon ederken, 

gelirken her türlü vesaiki beraber geti· 
receğini söylemişti. Halbuki şimdi ba
kıyorum, yanında sizi getiriyor. Siz 

de, onu §41.hit olarak getirdim, diyorsu
nuz. Bu nasıl iş?. 

- Burada yalan bir §ey yok ki.. Miss 
Hop size hakikati söyledi. Mevzuu bah. 
settiği ve idd!asını isbat edecek olan de· 
liUer bizzat benim. 

- Maalesef sizi daha fazla dinleye • 
miyeceğim. 

- Sizden ton bir şey isteyeceğim .. 
Bana beş dakikanızı veriniz. Beş daki • 

kacık .. Bir hayat mukabilinde ıiz.den 

beş dakika beni dinlemenizi istiyorunı. 

Size bu müddet esnasında söyliyecek • 
lerim garip, fevkalade garip gelecek • 
tir. Fakat ben ıö;,:imün hakikat oldu • 
ğunu ispat edebilecek mevkideyim. 

Bu a.danun sesinde, halinde öyle ik· 
na edici bir mana vardı ki, vali teretl • 

düt etti, durdu. düşündü. Sonra: 
- Peki, dedi, beş .dakika için sizi 

dinliyeceğim. 

- Kısaca söyliyeyim. Karım ile b~rı 
anlaşamıyorduk. Benden nefret ediyor, 
fakat servetimi seviyordu. Evlenir ev • 
lenmez, bu hislerini açığa vurdu ve ha. 

yat, bizim için, daha doğrusu benim 
için bir cehennem oldu. Kanının bir li· 

şıkı vardı. Belki de bir çok.. Bundatı 

başka, bir kaç defa, hayatıma kast için 
tertibat aldı. 

Vali kaşlarını çattı: 
- Garip. dedi, hiç te karınızın lehf • 

ne söylemiyorsunuz? 
- Size biitün hakikati söylemek mec 

buriyetindeyim. Uzatmıyalım, vaziy(ti 
tamamiyle anlayınca, boşanmak iste -
dim. 

(Devamı var) 
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hoı görünüyor•u bu beni hayrete dU-
1Urmedi çünkü herifi tanmıııtım. Fakat 
birdenbire saklandığı ve ıonra da ora. 

dan çıktığı zaman hareketleri ve çehreai 
~~·ıine tamamile hlkim olduiunu göı-

o: iyordu .. Ve iıte timdi de, her zaınan-

·.,den daha nrboı bir vaziyette, 111la
ır nk ve etekler gibi icrayı ahenk ede· 
re:. gidi tor 1. Bu ne ldemek .. ? 

Monmartr tarafına doğru döndU ve 
kili.eye doğru yürüyen Saettaya baka
rak mınldandı: 

- Demek ki Saetta bu? .. Nam diğeri 
Guido Lupini! .. Zaten içime doğmuttu ı 
tık ldefa dU1Unmil1 olduğum veçhile, gi
dip ondan biru izahat almalıydım. 

Biran, derin bir diltilnceye daldı ve 
tekrar mırıldandı: 

- Ben bu kadar bUyUk bir taliıizlife 
mi fllğnyacafrm? Oğlumu bulup. ayni 
zamanda onun adi bir hırsız olduğunu-

da mı öğreneceğim? Buna lmkin vır 
mı? Haydi canım! Fakat, bunu biraz 
evvel kulaklarımla duydum! Ve hiçbir 
uman bu kadar azap hi11ettiğimi ha
tırlamıyorum f 

Bir ııniye daha dilıUndU ve silkine-

rek: 
_ Maamafih, onun hakkında derhal 

bilkUm vermekte acele etmiyelim. Deli
kanlı çok zekidir. Babası diye hitap et
tiği adam hakkında yaptığım kapab bir 
kaç ima ve s8ylediğim birkaç IÖz onda 
ıüphe uyandırdı. Bunu pekili anladım 1 
Kimbilir belki de herifi ppıtmak için 
bu aözleri s8yledi? Neyıe, bektiyelim de 
elbet aalııılacak. 

Bu ean9da duvann yanından geçen 
Saettaya baktı ve dUıündU: 

- Herifin orada ne yaptıfından dol 
rusu ıüphe ediyorum! Onu nau111 bu
lurum. Biru ıu rahibe büalım. DlltUıı· 

dütUm hidiselerin vuku bulup bubm-
yacafını merak ediyorunı • 

Oldutu yerde iyice cizlendi ve Parfı 
Gulln ıazetlemeğe batladı. Parf e Gu· 
lir da, Pardayan gibi, Janta Saettanın 
ara11ndaki mükilemenin bir tek kelime 
ıini kaçırmamııtı. wlenrniı olduğu 
hendekten çıktığı zaman kendi kendine 
f8yle ciddi: 

- Saetta, delikanlıyı möıy6 d6 suıu 
nin adamlann• ihbar etmeğe &itti.. Bun 
da ıUphe edilemez 1 Fakat bu ihtiyar de 
Ji, intikamını diltilnilyor ... Bu, onun bi· 
leceği bir ittir. Beni ali.kadar eden ıey, 
Fauıtanın of1unun bir hayli ensel olma 
fa bafllldıtıdır ... Binaenaıeyb onun or· 
tadan kallnft111 llzım .. Fırsat mUkem• 
meldir. Manutırdan çıktılı zaman der• 
hal yakalanacaktır.Gidip Konçlnlye hı· 
ber vereyim, o, delibnııyı imktm yok 
ul bırakmaz ... Bilhaıaa talimatımı har 
fi harfine tatbik edene. 

Parfe Gullr, itte bu brınm yerdik· 
ten aonra prkı• ICSylemele bafladı. Pe
retfn e'f'i BnUndcn geçerek, Sentonorı 
kapısından tchre giden 7ola koyuldu. 

Henllz elli adım yUrilmeinltti ki. yol
da, nereden çıktılı belli olmayan diler 
bir rahip daha görUndU. Pardayın onu 
derhal gördü ve mınlc:landı: 

- Böyle olacatından emindim! .. Ba· 
kalım ne olacak .• 

Parf e Gullr rahibi ıördil ve ıendtli
yerek ona çırptı, bir daha sendeledi ve 
diltmemek için boynuna unldı ve onu 
öpmek iıtedi. Bunun Unaiae aralarında 
mücadele batlıdı. Rahip ailldndi, kur· 
tMdu ve tiddetli bir ititle Parfe Gulin 
yere yuvarladı O .da kollanm ayılrlın
nı ullayarılr bafmnap bafllklı. 

Rahip bOtUn ıUratile bçmaia ve ay• 
ni zamanda 11rbop bir ıUrtl ldlfllrler 
yıidırmaia bqladı.. Parfe QuJir da 
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- Şunu diltününilz ki baylar, biz bu 1 
rada, cizllce ikamet ederken, yukarda, 
mevcudiyetimizin taıırtmıyacağı ıa • 
vuklar bize taze yumurta vermekte de
vam edeceklerdir. Biz yumurtalan top 
lıyacağız. Çünkü itinayı aeven adaınLl • 
r.-::. Bu yumurtaları, Uzerlerinde ıev -
elli ve muhterem kralnıu dördüncü 
Hanrinin reı"mleri bulunan madalye • 
ler1e deiittireceğiz. O madalyeler ki, 
küçük veya bil}~J.k, altın, gümüı veya 
bakırdan olu;Janna göre, lira ve kuruıı 
isimleri alırlar. Bu madalyelerlc, biı 
her taraf ta, her istediğimizi elde ede • 
ceğiz .. Öyle ki, servet yolunda oldutu. 
muzu ıöylçmekle mübalaja etmem:ı 
olurum. 

- Bu, möayCS Janm, namuslu adam 
mealeiin• intiaap etmekle, açlıktan CSle. 
ceğimi.z huıuıundaki iddiaflftlll yınlrt
lığıru &Öltermektedir. 

Bundan aonra, Uç arkadaı. kuru ot 
demetlerini yere serdiler ve UzerJerine 
uzandılar. Birbç dakika aonra, ıihirli 
mağaranın kubbeıini, üç gürWtülil hor
lama çınlatıyordu. 

XI 

Cirengay, Karkın ve Eıkargaa, bet 
ründenberi, mağarada, her türlü 111an. 
tıdan ari, rahat ve tembel bir hayat ıii. 
rüyorla!ldr. 

Yukarda, tavuklar, onları muntaza
man, taze yumurta vermekte devam edi 
yorlardı. Şimdilik ancak bir ıey dUtUnll. 
yorlardı: Uzerlerindeki paçavralar yerL 
ne miinaıip bir elbiae tedarik etmek. 

Karbn, ıillb ve barut utmak sure-
tile, kolaybkla elbiae abnabbileceği fik. 
rini ileri sUrdU. Grengay buna itiru 
etti. 

- Burıwda mevC\ut olan her §eyden 
çekinmeden istifade edebilecejU fikrin. 

deyim. Fakat, barutla aillhlara gelince 
möıy6 Jana baber •trmeden onlara do
kunmayalım. Hatta, bu aillhlan tetkik 
edelim •e icap edene temizleyip tamir 
edelim. Zaten can aıkıntıaı da vır. Bay. 
lelilde vakit geçirmit oluruz. 

Grenrıy hanri tesir altında bu tav. 
ıiyede bulunuyordu. Bunu kendiıi de 
pek bilmiyordu. Bu metıuliyetin uma
nı öldilrecefini ıöy!erken aamimi oldu. 
ğu muhakkaktı. ÇUnlril bu yeraltı ika. 
metgihlarından dıtan çıkmıyorlardı. 

Her ne olursa olıun, bu kararı verir 
vermez, bir ıef ere haı:ırlanıyorlarmıı 

gibi, ıilihlırı temblemele ve tamir et
meğe bafladılar ve bu itten alınlannın 
akile çıktılar. SilihlJr, yepyeniymiş gi
bi, iyice parlaınıı. temizlenmiı. yağlan. 
mıtb. 

Mağaradaki ikametlerinin betinci gü· 
nll olan bugün aynı zamanda, Jarun gü. 
zel Peretin evinde geçirdiği on ikinci 
gündü. Çartımbaydı ve küçük çan1atır. 
cı manastıra gitmek mecburiyetindey• 
di. 

Bermutat, büyük bir aepet içinde ça. 
matır t&fIYaDlbir itçinin refakatinde ev. 
:len çıktı. Bu işçi kadının batında. o 
devrin bUtllt\. yapı kadınlannın kutlan• 
daldan bir nevi fil bulunuyordu ve yU. 

zUnU lyic• kapıyordu. Diler taraftan 
kadın aynı zamanda. rahatllz olacaktı 

ki. boğavnda, bomuna kadar yük.len, 
yUn bir atkı vardı. 

tki kadın büyük ulipten manastıra 
gidtn yolda yürUmele batladılar. Bir. 
denbire, yokuıtan inmekte olan bir 
adamla b11ılattılar. Bu adam Saettır
dı, 

Peret, bu adanrdan hiç hbtlanmıyor. 
du. Halbuki, o, genç kıza niabeten tath 
ve iyi muamelelde bulunuyordu. Bu, te. 
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aadüf gen~ kızın hiç de hoıuna gitmedi.~ 
İşçi kadın da aynı ıeyi hisaetmi§ olacak
tı Id, vücudunu iyice doğrulttu. Fakat 
ondan kaçınmanın inlkinı yoktu. Maa. 
mafih, genç kız Floranulıya gülümsiye. J 

rek geçmek istedi. ~ 
Maatteessüf Saetta bu tebessümle ik

tif a etmedi ve yollarını keserek alaylı 
bir sesle: 

- Pek mağrursun kızım! ldedi. Eski 
(fostlara merhaba derneğe tenezzül et. 
miyor musun? 

Asıl garip olan ve genç kızın heyeca. 
rum büsbütün arttıran bir şey vardı ki, 
o da, Saettanın, konuşurken, ateşin göz
lerle, işçi kadının yüzUne bakmasıydı. 

- Mağrur değilim mösyö Saetta, 
manastıra götUrmek mecburiyetinde. 
yim ve geç kaldım ... Bunun için bize 
müsaade etmenizi rica eklerim. 

Peret, bu sözleri tatlı fakat katt bir 
tıesle söyledl. Aynı zamanda geçmek is. 
tedi. 

Fakat Saetta lekrar önUne dikilerek: 
- Canım bir dakika dur bakalım, de

ci. Şimdi işçi mi kullanıyorsun? Tebrik 
ederim kızım, artık patron oldun!,. 

Ve ona doğru eğilerek'.:hafif bir iatih. 
za ile ilave etti: 

- Bu mu senin işçin?., Biliyormuaun 
ki, senin gibi uslu bir kızın bu tekilde 
kadınlarla sokağa çıkması bir hayli de
dikoduya yol açar? .• Hiç olmazsa ona 
söyle de,, sargının ve örtünün arasından 
gözüken bıyıklarını feda etsin. 

Peret ~aşkınlıktan !donakaldı ve hiç 
ses çıkarmadı. tşçi kadın ise, yüzünüu 
alt kısmını örten sagıyr bir saniye indir. 
'di ve yiğit Janr görerek hayretler içinde 
kalan Saetta bağırdı: 

- Nasıl?. Demek sensin oğlum! .. 
J an, genç laza hitaben tatl~ bir ta • 

l'ırla: 

- Peretciğim, dedi. Siz yilrüyiln ... 
Saettaya bir çift sözilm var, size yetişi
rim. 

Peret itaat ederek ağır ağır yül':.ime. 
ğc başladı J .an da Saettaya bağırdı: 

- Çıldırdın mı?. Beni ne diye dur· 
durdun?. Mademki beni tanıdın, böyle 
dola§mamda da mUhim bir sebep ola • 
cağını d~ünmen lazımdı. 

Saetta samimiyetle cevap verdi: 
- Fakat ben seni tanımadım.. Bı , 

yıklann ucunu gördlim ve meraka dü • 
şerek anlamak istedim. 

Jan hiddetle bağırdı: 
- Neyi anlamak istiyorsun? Söyle! 

Kaybedilecek çok, pek çok vaktim var. 
Saetta bu sözlerdeki istihzayı pek • 

ali anladı. Janın son derece hidde:!i 
olduğunu da gördil. Fakat §Üphesiz: 
onun düşüncelerini öğrenmek istiyor • 
du. Bunun için, hiç bir §ey anlamamı§ 

gibi yaptı ve sesini alçaltarak: 
- Canım! Bir ldakika dur 1 Ölmez· 

sin ya 1 Demek ki, definenin yolu ... 
- Evet, definenin yolu Uzerindeyim. 

Hedefe yaklaşıyorum!. . 
Sactte sevinçle bağırdı: 

-Halbuki ben, bundan vaz geçt i ği ..1 

ni zannediyordum. 
J an hiddetle omuzlarını silkti: 

- Demek beni tanımıyorsun.. On 
bC§ gün evvel bu taraflarda dolaımaga 
gelmiştim.. Üzerime yirmi kişi saldır • 
dı. Hala sağ kaldığıma hayret e<liyo -
rum ! .. Oraları adamakıllı muhafaza al· 
tmda !.. Fakat her şeyi düşünememiş • 

Ier .. Ben bu kılıkla manastıra gidiyo -
rum.. Bir saat sonra, oradan çıktığıro 

zaman, milyonların nerede saklı otduğu 

nu öğreneceğim ... O zaman istedikled 
kadar tedbir alııınlaf, muhafaza koy • 
•unlar, te,P.CYi casusla doldursunlar, bu 

I 

< 
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milyonlar benim olacaktır. Anlıyor m•J-
au Seatta? Milyonlar bana ait olacak • 
tır. Tecessüsün· tatmin edildi mi? Ni
hayet geçebilir miyim?. 

Göz:lerindc kıvılcımlar parlıyan Sa .. 
et ta çabucak: 

- Git, git, oğlum, dedi. Dur şu baş 
örtüsünü düzelteyim .. Bıyıklarını kes -
tirmcn daha iyi olurdu .. Git .. Talihin a. 
çık olsun!. 

Jan ondan ayrılclıktan sonra, birka; 
seri adımda, Pereti yakaladı ve onun • 
la beraber yi.il':.irken şöyle düşündü: 

- Eğer tahminlerimde aldanmıyor • 
sam manastırın kapısı muhafaza altına 
alınacak ve biz oradan çıkamıyacağı:: 1. 
Saetta harekete geçecektir! Bela!.. 
Bir ölüm uzunluğiyle geçen, on iki gün 
mütemadiyen tedbir aldıktan sonra, 

tam hedefe yaklaşrrken hezimete uğra. 
maki .. Fakat ya yanıhyorıam? Ya on 
dan haksız yere şüphe ediyorsam? E -
vet, bu muhtemeldir 1 Fakat ben yamL 
dığımdan ctnin değilim. Şu hakle, doğ· 
nı tahmin etmis gibi hareket etmek 
lazımdır. Bu, ilk planlarımı tamamiyle 
altüst ediyor .. Fakat batka çare yok .. 

Ve Jan, alçak sesle, kendisini dikka~ 
le dinliyen Perete yeni talimat ve. iza • 
'hat verdi. 

Saetta, dudaklarında garip bir tebes
sümle Janın uzaklaımasını seyretti. 
Sonra, öne doğru yürüyerek, tepeyi 
aI.tı ve kilisenin yanından geçerek Bot 
çeşmesine varan sol taraftaki yoldan 
yürllmeğe baıtadı. 

Duvarın üzerinde büyük bir delik 
.ardı, iıçiler buradan topraklan dışc1 • 
rıya çıkarıyorlardı. Çalışmalar esna • 
ıında bu delik kapı vazifesini görüycr, 
geceleri, sımsıkı kaparuyordu. Saetta 
bu kapının önünde durdu ve bekledi, 

Beklediği şey vuku bulmuştu. Duv;ı • 
rın öbür ucunda bulunan bir adam ka • 
pıya yaklaştı ve sert bir ıesle sordu: 

- Ne istiyoraunu?. 
Saetta hiç şaşırmadan, aakin bir ses. 

le cevap verdi: 
- Nöbetçi zabitiyle görüşmek istiyo

rum .. Çok mühim 
Adam dikkatle onun gözleri ıçınc 

baktı ve kapıyı açarak dışarıya çıktık
tan sonra: 

- Nöbetçi zabiti benim, dddi. 
Sactta gülümsiyerek: 

- Zaten öyle tahmin etmiştim. 
Dedi. Ve onu bir kenara çekerek, u• 

zun uzun bir şeyler anlattı ... 

Saetta tepeye henüz tırmanıyordu ki, 
bir adam, gizlenmiş olduğu hendekten 
çıktı. Bu adam rahip Parfe Gulardı. Bir 
müddet, yokuşa tırmanarak Saettaya ve 
Janla Pcretin kayboldukları sokağa 

baktı S.ırtını tepeye çevirdi ve aalibe 
doğru indi. Sonra birdenbire sallanma
ğa ve bağıra bağıra §arkı söylemeğe 

başladı 

Yolun öbür tarafında, ayyaşın çık

mış oldukları yerin iki adım ötesinde 
büyük ve asırdi:lc bir çam ağacı, ve tam 
bu ağacın önünde cesim bir kaya var• 
dı. Bu kayanın altında ve dev çamın 

gölgesinde bir adam uzanmı§tı. Sactta 
Jandan ayrıldıktan sonra bu adamın 
tam yanırldan geçmiş fakat görememiş· 

ti. Bu adam şövalye dö Pardayandı. 
Pardayan, Parfe Gular gibi ağır ağır 

doğruldu. Tavır ve hareketlerindeki 
müthiş soğuk kanlılığa rağmen, yüzün-

de büyük blr heyecanın ifadesi vardı. 

Salibe doğru gelen rahibe baktı ve dü
şündü: 

- Bu rahiP. önümden ıeçerken sar· 
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MiDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. lNKJBAZI ve ondan mütevıı:llit bat ağrılarını defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup 
MOMASIL MOST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY e DAHA KAT'I tesir eder. Y .emeklerden sonra alınırsa HA.' 
ZIMSIZLICI. M1DE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

M azon 
MEVV A T U ZU 

RADYO 
lsTA.l\'BUL: 

18,30 pllkla dans mumıd.si, 19 radyo tonlk 
komedi •(kuyumcuda. ve unu.ktan), 20 Türk 
?ı:ıustkl heyeti, 20.30 Ömer Rıza. tara!mclu 
&rap~a. söylev, 20,(S Vedia Rıza ve ar)tade.J 
lan taratmdan TQrk muslkisJ ve balk ıarlu 
larr, saat ayarı, 21,15 orkeıstra • .U,llS ajan.s 
Te bora& haberleri, ve erte~i gUnUn programı 
22,30 p!Akla sololar, opera ve operet parça 
ları, 23 son. 
:vtYANA: 

18,0.'5 karı~rk yayın, 18,3S konser, 19,0!'i 
lpor ve saire, 20,30 köylU ınuaiklsi, 21,05 
ıarkilar, 21,10 piyes, 23,15 muhtelif haberler 
23,25 eğ'lencell konser • 
PEŞTE: 

18,35 piyano konseri, 19,05 ııpor, 19,20 
çingene orkestrasr, 20,05 komedi, 21,35 or
kestra konseri, 22,45 haberler, 23,05 gramo 
fonla e>pera 1,10 ııon ha.berler. 
Bt)KREŞ: 

19,05 orkestra konseri, 20,06 konferans, 
gramofon, 20,45 gramofonla opera., 23,50 
transızca ve almanca haberler, 1 son haber 
ler 
BEI.GRAD: 

l'<,25 konser, 19,15 konferans, 19,35 muhta 
lif şarkrlar, 20,35 ulusal ya.ym, 21,05 opera 
yayınr, 

BOlfA: 

SlNEMA.LAR 

BEYOCLU 

SAKARYA 
YU...DIZ 
Str&IER 

1 Prop'&mmı bildlrmem~tlr 

1 saadet. Palya.co 
t Blldil'IDemlJUr , 

1 ÖldUren ıehlr, Lorel ~ 
dl çocuk blnıal&n 

1 Bildlrmeml§Ur • 

1 şanghay. Samson 
1 orıı.rasbulba. KırmlZJ deri• 

mer çetesi 

1 yeııi Hatay. Se!Uler. 
ı Nil ,arıcısı 

1 sud.lrmel~tmır. 
ı BUdirmel§tmir. 

ı AJtm arayan kızlar. Hin 
dlstaıl kahram.anla.n.. 

SANCAK 1 
(Eıtk1 btofY9) 
'L • .\FER 

Zomb!. Stngapur 
J&f'J. 
cuıayet cezut. 

korııan 

Golenı 

Deli kral, 

lSTANBUL 
1 Rom& ateşler içinde. Loreı 

Hardl dert.siz arkadqlar 

1 Bildirmemiştir • 
1 Kara gWler 

1 Tatlı beIA.. Hatıyeler kralı 
ı Küc;llk prenses. Afk kur 

banJ. 
' naınga.lt haydutlar. Antak 

13,'?0 orkestra konser!, 18,55 karışık ya• 
ym, 21,45 ke.n§ılt musiki, 22,05 cazband ta. 
k1mr, 22,45 odn mu.c:lkl.91., Ye ~an, 22,55 konuıı 
rnıı., ~3.05 oda mu.qikisl, 23,50 dans muslklsl. 

tEskl Kernalbey) ya ve. tskenderun 

1 

Nöbetçi Eczan eler 
Bu o.k§am §Chrin muhtelif semtlerinde nö 

betı,:l olan eczaneler şunlardu": 
İstanbul clhetlndekiler: 
EmJnönUnde (A. ıı.ıJnuyıı.n), Beyazıtta 

(Cemil ), KUçUkpazarda (Yorgl), Ey\lpte 
(Hikmet Atlamaz), Şehremlninde (Nlztm 
Sadık), KarsJ:iunrilkte (Kemal), saaıatyada 
(Ero!llos), Şchzadebaşmda •(İsmail Hakkı), 
Aksa.rayda (Sarim), Fenerde (Vita.11). Alem 
dnrda (Sırrı Rnslml, Bakrrköyde (HilAl) 
Beyo~lu cihctlndekiler: 
Galatasıırayda (Ma.lkoviç), Galatada Ok• 

culard!t (}.'fmtnfa Nail), Talrsimde (KUrkçi 
yn), Kalyoncululcta (Ztl.flropulos), Firuza~a 
da. (ErhlJtu\) • Şl~liı.lo (J\sı.m), Kasmıpuada 
(Vasıf ı, H:ıııköyde (Barbut), Beşik taşta 

N&rltkap1 
ŞAFAK 

tayyar• 

1 
_ çardaş Fürsttn 

2 
_ Mild Maua 

KA D J ı< OY 
s Unutnı.a beni 

OSKODAR 
ı Mavi 1•alsler 

BAKIR KOY 
HILTITADI ı Bildirmemiştir • 

(Nail He.ut), Sanyerde (Aııa.f), 
üskUdar, Kadıköy ve Adalardak!.ler: 
üskUdarda (Sellmiye), Kadıköyde Modada 

(Sıbhı:ı.t), BUyUkada (Halk}, Htybelide (Ta 

n8§), 

Nafıa Vekaletinden: 
l ·- tı.mir _ Aydın hattı üz~rinde Çamlık "E.<ı;ltl Aziziye" istasyonu civarın. 

t ·· · d kr"be 1100 metre tulünde bir da yapıla~ik varyant ile bu va.-yan uzerın e ta ı n 
tünelin ve yolcu binasiyle umu.l!li hala .. ve Aydm. istasyonunda betonarme bir 
geçidin inşaatı kapalı zarf usuliyle munakasaya konulmuı;ıt~-

2 _ B:ı işin muhammen bedeli 570. 000 ve muvakkat temınatı 26550 lira. 

dır. 
3 - :MUnakasa 7-7.937 tariüinde saat on be§h! Deiı:nryollar inşaat dairıe. 

sindeki komisyon odasında yapılacaktır. 
4 - Bu münakasaya aid mukavele projesi, e~iltme şartnamesi, Bayındır. 

lık işleri grnel şartnamesi, Proieler ve diğer mliteferri evrak 28,5 lira muka. 
bilinde denıiryolları inıaat dairesinden verilınekt.~dir. 

5 - Münakasaya iıstirak etmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucibince 

ibrazına '?lecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.936 tarih ve 3297 numaralı 
resmi gaz~tede ilan edilmiş olan talimatnameye !.!Öre 937 senesi için vekaletten 

verilmiş müteahhitlik vesikalarını havi zarflarını mezkiir kanunun tari!atı 
C:lairesinde hazırlı yarak 7. 7 -937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar in. 

eaat dairesindeki komisyona n:akbuz mukabiilnde veruıiş olmaları lizmıdır. 
(1641) (3501) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DIKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Tenıınuz 1937 günü alqamma kadar biletini de· 

tiştirmiş bulunmabdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .•• 

-··--·:-. ................ :·:::::::::::::::··············· r n.o·;; ~·;·~t·Ö ~ Ü r o\~"Qii 
~ ~ 

!i Dok tor ii 
·ı •• il Süreyya Atamaı ii 

I
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1 
Muayene hanesinde hastalarrnı her· n 

gün saat 16-20 arasında kabul U 
ede~ n :: 

s:::::11ı••-... =····"'"•1 ""IO""&!!'!U::!!!'!!.!!!---= • wwwz2Llll• 

Dr. Hafız Cemal 
WIUılAN lb!Jlhl 

• Dahiliye Mütelıcu-.sı 
Pazardan başka g11n)e.rde öğleden &onrı 

1 a.at t 2,5 tan 6 ya) kadar lata.nbuldı Olvaıı 
,-:)!unda ( l Ot) DUm.&r&b b~-..t ıtablneliDdt 

bast.aıannJ kabul eder, Sl\lı, cumarteıd güıı 

ıert sabah "9.~12" 88.atlert haldkt tukarayıı 

mahsustur. Muayenehane ve eY 
22398. Kışlık teletaıı~ 21(){4., 

telefon· 

l stanbul Komut J nlıgı , . 
Satınalma Komisyonu:Jt~nlar~ · 

33 cil tümen anbarında. kullanıL 
makta olan lOOjU/ 209750 sayılı le. 
va.zım ayniyat makbuzunun müteah· 
hit veya bayilere verilecek kırmızı 
lmnnr zayi olduğundan hükmü olma
dığı ve bunların komutanlık daire mü 
dUriyetine teslim etmeleri. (3658) 

GUmüşsuyu hastanesi için 25000 
tane yumurta açık eksiltme ile satı. 
nalınacaktır. !halesi 12 Temmuz 937 
Pazartesi günü saat 15 de yapılacak. 
tır. Muhammen tutarı 625 liradır. 
$artna.mesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin· 
47 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile beraber ihale günil vak 
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan. 
lık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(3655) 

Gümilşsuyu hastanesi için 10000 
tane limon açık eksiltme ile satmalt. 
nacaktır. İhaelsi 12 Temmuz 937 Pa. 
zartesi günü saat 15,30 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 350 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. isteklilerinin 27 
liralık ilk teminat makbuz veya mek. 
tuplariyle beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda. Komutanlık 
Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(3656) 

33. cü Tilmen Selimiye Fırını için 
230,000 kilo fırın odunu açık eksiltme 
ile satınalmacaktır. !halesi 12 Tem. 
muz 937 Pazartesi günü saat 16 da ya 
pılacaktır. Muhammen tutarı 2944 lL 
radır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel Komisyonda görüelbilir. İstek. 
illerinin 221 liralık ilk teminat nıak. 
buz veya mektuplan ile beraber ihale 
günü ''akti muayyeninde Fındtklıda 
l{omutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (3657) 

' 

ls t anbul Levazım Amirliği J 
S11lınalma Komisyonu ilanJarı -İdareleri İstanbul Levazım amirliği. 

ne b:ığlı müessesat için alınacak olan 
yilz bin kilo yoğurda talip çıkmadı

ğından 28 Haziran 937 Pazartesi gü. 
nü saat 14,30 da tstan bulda Tophane. 
de SJJtınalma Komisyonunda pazar_ 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 15 bin liradır. İlk teminatı 

1125 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika. 
lariyle beraber belli saatte komisyo. 
na gelmeleri. (13) (3633) 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bur
sa askeri liseleri için alınacak olan 
üç adet c:amaşır yıkama makinesi 
2 7 937 cuma günü saat 15 de !stan
bulda Tophanede satınalma komisyo. 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla.. 

caktıt. Işbu makineler dört parçadan 
ibaret olmak üzere bir yıkama, sık. 
ma, kurutma ve ütü makineleri olup 
monte ve provaları dahil ..:ılmak iizerc 
!st. için 5500, Bursa için 6000 lira fi. 
at tahmin edilmiştir. İlk teminatı 
1275 liradır. Şartnamesi Tophanede 
Satınalına Komisyonunda. göri.ilebilir. 
Her aprça için ayrı ayrı !iat verilme. 
si meşruttur. !stcklilerin kanuni vesi- · 
kalariyle beraber belli saatte Komis-
yona. gelmeleri. (15) (3669) 

!datelcri İstanbul levaztm amirliği. 
ne bağlı müessesat için 32 bin kilo 
kırmızı domates, 80 bin kilo patlıcan 
on bin kilo bamya 1300 kilo yeşil in. 
ce biber, 4000 kilo dolmalık biber 
11590 demet maydanos 13 Temmuz 
937 Salı günü saat 15,30 da Tophane_ 
de Satınalma Komisyonunda kap:ılı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah. 
min bedt'li 6774 lir:ı 75 kuruştur. İlk 
teminatı 508 lira 10 kuruştur. ~artna. 
mesi komisyonda görlileb"lir. lstck1i-
1erin kanuni vesikalarile berabe?r tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(16) (3670) 

ldareleri lsU4"1bul levazım amirliği
ne bağlı kıtaat hayvanatı için 713 ton 
kuru ot 28 Haziran 937 giinli saat 15 
de Tophanede Satmalma kom:f>yonun. 
da kapalı zarf!:! eksiltmesi yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 20.098 liradır. İlk 

1 teminatı 1507 lira 35 kuruştur. Şart-

TUAAI 
' l .. 

•• 
--TECRUBE 

NEDVirt 

1000 kelime ile k e n d i k e ndi n e 

Alnı anca 
Resim: 17 

( B e r lin i ziy aret) 

1 - Die Friedrichstrasse: (Fndrik cruld~si). 2 - Die Leipzigerstrasse: 
(Lay1ı-;ig caddesi). 3 - Der Pot.sdamcr Platz: (Postdanı meydanı). 4 -
"Unter den Linden''. 5 - Der Fariser Plalz: (Par1.s meydanı.) 6 - Das 
Brandenburger Tor (Brandenburg 7.-r:pısı). 7 - Die Siegesallee: (Zafer fi. 
bi<i"sİ). 8 - Der Tiergarten: (llayvaıuıt bulıçcsi). 9 - Das Reichstags
gebfode: (Parl<imcııto binası). 10 - Der Platz der Republik: (Oumhuri. 
yet meydanı). 11 - Das Schloss: (Srıray). 12 - Der Dom: (BJy tk 
l.:ilisa). 13 - Das Alte Museum: (Eski mii:o). 11 - Da.s Neue Muse~m: 
(Yeni müze). 15 - Die Nationalgalerie: (Milli resim galerisi). 16 _Der 
Alexanderplatz: ( Aleksandr meydanı). 

n:ımes; komisyonda görülcbifa İstek. ı raber teklif mektuplarını ihal~ r.aatin
lilerin 2!90 sayılı kanunun 2 ve 3 Un. l den bir $aat enE>l komisyona verme. 
cü maddelerinde yazılı belgekrle be. l leri. (7) (3297) 
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==mm111-- Harbiyede V U Bahçesinde ~mt! 
~i Her aktamı Memleketimizin en kıymetli sanatkarları bir arada liH 

jj soı ist Bayan M u A. lili 
lH Sazendeler Muganniyeler . Muganniler dH 
;!i Keman Nubar Mahmure Şenseı Ağyazar füi 
g~ K.emençe Aleko ~ Leyli Cel.il . ~liÜ 
~: Pıyano Y orgo Afitap Udi Abdi m 
:ı. c·· b"' C 1 A da ... ::: um uş ema y :;: 
ıg Klernct Şeref 'AYRICA: S. A TII..LA revüsünün muhtelif Anadolu f ii 
::! Darbuka Ha.san Tallsin oyun havalan ve zeybekleri... :m 
··-··································"············· e e on • •2-72 ······················································· .......... - ........................ 'L .......... ••••• • ~ T 1 f ~ ····· ·•· ···· ··•••·· .. ····•··•·•••·•••·••···•••• ·••·•·•• ::::::::::: :ı:: :: : : : : : : :: : :: : : : :: : ::: : : :: :: : : : : :: ::: : • lg : : : : : : : :: :: : :: : : : : : ::::: :::: :: : ::: : :: : ::::: :: : : : : : :: : : : 

BAN~~ .... 

• 

SEZ FABDilCASının ille MAMULATI 6ELDi 

ÇAMAŞIRLIK 

VE ÇARŞAFLIK 
HARiKULADE PATISKALAR 

YATAK 

YÜZLERi 

SATENLER 

ÇAV. 

ORTCLERI 

MEVSiMiN EN 
GüZEL ve TEMiZ 
~~EFiS iÇKiSiDiR ... 

Her yerde arayınız. 

ıieDe'IFcın : 2ı186 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hakim. 
liğinden: 

Mahkemenin 937 / 907 sayılı dosya. 
sile Şişlide Osmanbeyde İkbal aparlı· 
manında oturan Mehmed Bezzaz oğ. 
lu vekili avukat Abdülkadir Erdoğan 
tarafmdan Galatada Karaköy palasta 
4 üncü katta Aral şirketinde Halid 
nezdinde bulunan Bedri aleyhine açı. 
lan 157 lira 50 kuruş alacak davasın
dan dolayı dava edilene gönderilen 
davetiyede mezkur yazıhaneden çıka-
rak halen nerede bulunduğu bilinme. 
miş olduğundan davacı vekilinin iste. 
ğile 20 gün fasıla ile ilanen tebligat 
icrasına karar verilip muhakemesi 
16.7.937 saat on buçuğa talik ediimiş 
olduğundan işbu gün ve saatte mah. 
kemeye gelmcdi~i ve tarafından bir ı 
vekil göndcrmed · ği takdirde gıya bın· 
da muhakemeye devam olunacağı da
vetiye tebliğ makamına knim olmak 
üzere ilin olunur. (8888) 

DIŞ T AB 1B1 

Necati Pakşi ı 
Hastalarını her gün sabahtan akşa· / 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· j 
si No 1.2 kabul eder. 

1 

Sah ve cuma günleri 14.20 ve kadaı 
parasız muayene eder, 

'2"5 .HAZİRAN - 1937 

Her akşam 
Memleketin en yüksek sana~kftrlar~ıe blrJ!~::c 

• 
1 

TAKSiM Belediye 
bahçesinde 

Milli oyunlar ve 
Alkırolb>at:nk nl\..llmaıraoaır 1 

.. _______ Telefon: 43703 ••••-----

L .i 
Baş ve Diş 

ağrlları 
Grip, Yaz nezlesi, 

Romatizma 
ve kadınlann 
sancılarını 

derhal geçirir 

Baıağr1sı1Jdanço1c"' Siz de tecrübe 
ızt1rap ediyordum. 

~sefa/in,,, oli!ıktan- edı· n·ız sonra ne rahatım J 

.~ -~ 

t ilk ve 12 ilk ambalaj- , 
larını her eczaneden 

arayınız 

Sapanca Göl gazinosu açıldı : 
Emsalsiz tabiat güzellikleri içinde her türlü istirahat vasıtaları 

hazırlanmıştır. 

Hem eğlenmek hem dinlenmek için 

Sapancaya geliniz 
Fevkalade ucuz yiyecek ve içecek • saf ve temiz köy mahsulleri -

taze ve nefiı meyvalar. 

Göl plô. ·ı -Koru - Güneş banyosu 
Pazar günleri hususi ve tenzilatlı tenezzüh trenleri vardır. 

ıstanb"81 Beledi esi ilanıa· rı .. 
Muhammen bedeli llk teminatı 

İlk okullar talebelerine açılac-.-ık on ço-
cuk bahçesi için lüzumu olan oyuncak 942 lira 70 lira 65 kuruş 

Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedeli yazılı olan oyuncak açık ek· 
siltmeyc konulmuştur. Listesile §artna mesi Levazım Müdürlüğünde görülebi. 
lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda y azılx vesika ve h !zasmda ~österılen ilk 
teminat makbuz veya mekhıbile beraber 30.6.937 çar~amba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. {i) (3438) 
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!iiiiii•mı·~ı ~~~~~~~ 

Zührevi :-------------~ 
hastahklardan 1 Sua~,i0!!nı1~l8jı 
KoırlYJnmalk ve - Montekarlo Geceler ~ 
lh ofzosso lh1 ifil aya 
hak~noe ırıavet 
etmek nçıın DDD 

Baylara 
azını olan 

Prezerv.atif 

~~~sKA] 
Markasını , 

tercih ediniz. 

Ecz3nelerden 
ısrarla isteyiniz. 

ıroı~rltaıli'll ~Dş ~<e~a 
Deposu) uıHdJa 

1 BALLY ~ Ayakka,... ıiarının 
Yazlık son modelleri gelmiştir 

Paçikak•s Be~·oğlu 

KıRtJJV doktoru 
N ecaetin Ata3a;u J 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
l..filelide Tayyare apartımanlarında daıro 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dH 

muayene parasızdır, 

masa" a::m. 

1 
GözHeklm' 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruc-smanıve cad. No 3C 

(Cağaloj::lu Eczanesi vanırıda\ 

1 l'elefun. 22.'iM 1 


