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iddia ne hadar insani olursa olsun 

Akdenizde belirecek 
bu küçük devlet 
mide bulandırır ! 

KUçUcilk de olsa bu ada, losaoly~t dostu 
doktorun memleketi emrinde mükemmel 

bir tahtelbahir üssü olabllir . 
. Iosa 65 ve Öbea adasının ıı· 

Bazı Fransız ve Yunan gazetekri • 7 5 ~ıl, G~. deki Kimi limanına 45 mil 
nin kurulmak üzere bulunduğunu hab~r malı Şarkısın 
verdikleri "Müstakil Cerrahi Devle. mesafededir ' b .. "'kl .. k bakı. 

. K. Panaya uyu u 
ti., nden evvelki gJ.n bizde bahsetmış • ıra dl n beşincisidir. Bu a • 
tik. Bugün "müstakbel müsta~il dev. mından Spor~ .. a~ık ol3.nlar şunlardır: 
let in vaziyeti üzerinde bazı mutalca • tladan daha ıJUY 1 Sk·yatos Halo • 

" "k. Skope yos, ı 
lar serdedeceğiz. "' ıros, 

Doktor Esser adlı bir "meşhur., Al • nezos. .. akil ahi 
d 1 l l e Alman cerrahının must . cerr 

man cerrahının evam ı ça ışm;. arı n • . . . vatan olarak Kira Panaya 
ticesinde betbaht insanlığın nihayet devletı ıçın mesini biz, bir yerde toplii • 
kavuşabileceğini iddia ettikleri bu adası~ı s~~ y "ni iddia ettiği malulleri 
müstakil "insani,, devlet için seçilen ~k ıste . 1g~dildigy i kadar sıhhi bir yer 

K . p d d Bu ada ı~n tahmın . A yer, ıra anaya a ası ır. • J kteyiz Zira Egenın evladı 
Egenin garbinde "Şimali Sporad Ada. a~ldetmyem:alde ~gede bulunmak sev • 

adaları,, 1linvaniyle anılan küçüklü bil • Q1madıgı (Devamı f itwide) 
yUklü on be§ adadan biridir ki Selaniğe 

ht lb 1 · / ·ı ı ·z1~z ''"" biri lirru:ında· · Bu filo Alnı..aıılcırın son sistem ta e a ıır ı o ı ı.u arın«-« . . . · . . • 
J ·z· ı · ·· k ·· ·· ·ı bırkaç dakıkıı. ıçuıde tillaya tımmni harbde ngı ız eruı uç ·ruvawrwıı , . . . , 

• batıran tahtelbahir süvarisi Vedingto~ı mm adı verılmıştır 

1--'latayda Türklere sal-, 
dırışlar deva~ ediyor! 
Suriyeli sokak polltıkacllarının 
akıllarını başlarına almaları lazım 

Hataydan gelen haberlere göre 
vaziyet pek ziyade karışmış ve va
hamet kesbetmiştir. Suriyeli me· 
murlarm tahrikiyle ayaklanan bir 
kısım araplar, yer yer Türklere si· ( 
lahla saldırmaktadırlar. Birçok yara- l 

lı vardır. ~· 
Di!Ter taraftan Arap köyleri tes· ' 

lill ediİmektedir. Manda idaresi me 
murları halen sükunu iadeden aciz 
bulunmaktadırlar. 

Londra, 6 (A.A.) - Antakya· 
dan Röyter ajansına bildirildiğine 
göre, Türklerle araplar arasında ka
rışıklıklar olduğundan mahalll hü
kumet asker kuvetlerine müracaat 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Antakya, 6 ( A.A.) - Fransız 
Havas ajansı bildiriyor: 

Hatay an laşmasmm akdi üzerine 
(Devamı 6 ıncıda) 

~ 

Tiirldye ile anlaşmak Wzwnvumı 
Arablara tavsiye eden Füistin 

mü/tisi 

Sovyet kamusu 
ihtilal aleyhtarı ! 

iki alim hakkında tahkikat 
yapllmağa başlandı (Y"'"' • ... cıaaı 

Fransa sol cenah 
diktatörlüğüne gidiyor 
işçiler, parlamentoda şimdiki 

kabinenin düşürülmesine mani 

Müstakbel müstakil adanın bu1unduğu 
mıntakayı gösterir. harita 

Atatürk 
Tetkik seyahatine 

yarın başlıyor 
Büyük Önder Atatürk Karade· 

niz ve şark seyahatlerine başlamak 
üzere yarın lzmir vapuriyle şehri·· 
mizden ayrılacaklardır. 

Reisicumhurumuzun bu seyaha
tinin T arbzon ve sonra Erzuruma 
kııdar olan kı~mı mAlumdur. 

Büyük Şef tetkiklerinin sonun· 
da tekrar şehrimize dönecektir. 

40 
Artist 

l'rlagolar ını 
arıyor! 

Gazetemizin okuyucuları için 
tertip ettiği bu eğlenee!i 

milııabakaya iştirak etmekte 
tereddüt etmek nya gecik· 
mek ~izin için büyük bir ka. 
yrp olaca.klır. -

olacaklarını resmen 
bildirdiler 

lransada heyecan uyandıran bir nutuk:· 

" Siyaset devri 
artık geçmiştir 

Clermont • Ferrand, 7 (A.A.) -
Blutn hükumetinin yıldönümü münase
betiyle yapılan bir nümayiş esnası.nd1 
Jouhaux bir nutuk söyliyerek vazıyet 
ne olursa olsun umumi iş konfederasyo
nunun daima hükumete müzahir olaca
-1ru beyan etmiştir. Jouhaux, konfede-
g . ·k1·1· rasyonun bütün partilere karşı. ıstı a ı-
ni muhafaza edeceğini kaydettıkten son 
ra sözlerine şöyle devam etmiştir: . 

,,_ Eğer yann parlamento hadısele

ri neticesinde hükumet düşecek olursa 
umumi iş konfederasyonu bunu kabul 
etmiyecektir. siyaset devri geçmiştir. 
Memleket muvacehesinde meşru demok 
ratik prensipler dahilinde icrayı hükô· 
met lazımdır. iktisadi sahada umumi 
iş federasyonu, temsil etmek vatandaş
ların ekseriyetine istinaıden İ§leri idare 
etmek hakkını haiz ise de meşru hükü
metin yerine geçmemek için bunu yarı
mak istemez. Bununla beraber işçiler"•1 
menfaatini temin etmek için içtim:ı.i 
ı<1lahatın tatbikine ehemmiyet verecek-

tir.,. 
HABER _ Fransız umumi iş fede-

malum oldug-u üzere Fransada rasyonu . . 
hemen bütün işçi senidikalarını ıdaresı 
altında bulunduran muazzam te~kilat
tır. Bu teşkilatın başm<laki Juhonun yu 

Ftaııstz i.J l;onfe(lcrasyonu unıwı i 
katibi Ju1ıo 

kandaki sözleri Fransız işçilerinin bun

dan sonra mesela bir Laval kabinesine 

kat'iyyen tahammül eoemiyeceklcrini 

bu yolda hatta parlamentoyu bile hiçe 

sayabileceklerini açıkça gösteriyor. 

Hariciye Vekilimiz 
yarın geliyor 

iktisat Vekilimizle beraber 
haftaya Bağdada gidiyor 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A- f genel sekreter.leri, :ürk elçiPği ve harl 
ras, yarın öğleden sonra Köstenceden riciye nezaretı erkanı hazır bulunmuş· 
gelecek olan Das;ya vapurile Avrupa tur. 

Antonesko, akşamleyin de Rüştü A· seyahatinden dönecektir. 
1 ras şerefine Colonade lokantasında Bükreşteki temas ar 

N bir ziyafet vermiş ve bunda da Türkiye 
Bükreş 6 (A.A.) - Hariciye azın 

H · elçiliği ve hariciye nezareti erkanı bu-Antonesko, Rüştü Aras şerefine arı-
~! · f lunmuştur. ciye Nezaretinde hususi bir ö~. e z.ıya e 

ti vermiş ve bu ziyafette Endustrı Na- Bağdat seyahati 
zm Valer Pop, Bükreşteki Türkiye, Yu Hariciye vekilimiz Rüştü Aras ile 11:-
nan ve Yugoslav orta elçileri, hariciye tisat vekilimiz Celfıl Bayar bu ayın 12 
müsteşarı Radulesco, Enıdüstri Nezareti veya 15 inde Bağdada gideceklerdir. 

ispanya isyanının 324 üncü günü 
wwwm 

Asiler Bilbaoda 
hala uğraşıyorlar 

Bilbao, 7 (A.A.) - Bask cephesinde j 
Soviedo mmtakasmda cumhuriyet kzta
ları Cabritos tepesindeki asi mevzilerine 
taarruz ederek kısa ve şiddetli bir mu
harebClden sonra tepeyi işgal etmişler

dir. Bu sivri tepenin sevkulceyş nokta
arndan büyük bir ehemmiyeti vardır. 

Dün akşam asi kuvvetlerinin Lemona 
tepesine taarruzları esnasında avct tay

yarelerinin himayesile bombardıman 

tayyareleri cumhuriyetçilerin mevzile

rine yüzlerce bomba atmışlardır. Asi 

topçu kuvvetleri taarruzu şiddetli bir 
bombardımanla himaye etmişlerdir. 

Saat 20 de 15 asi tankı t~p~ye taar

ruz etmi~se de Bask piyadeleri bomba 

kullanarak taarruzu durdurmağa muvaf 

fak olnı.uşlardır. Muharebe §iddetle de-
vam etmektedir. · 
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iddia ne kadar insani olursa olsun 1Jış J'ditiluı 

Araphğı kim kaybetti Akden~~d«:: belirecek 
ki Suriyeliler h':J kuçuk devlet 

Lfl'lta daic --Ahmed Haşim 
A HMED Haş·m öleli dört yı! ol. 

muş •. . Günler ne kadar da ça. 

bulmuş olalar? ":'a!~~inı;~ul~~~~a~y~~ in: bırakıl-
dasına tutulan büyük ve ~:içük mevcut mıgtır. 

buk geçiyor : l'ıyalc şairinı sankı da· 
ha dün Eyilb'e götürdük sanıyorum. 
Zaten onun öldüğüne de r,örılüm pek 
inanamıyor. Ne zaman Kadıköy uııe 

gitsem. içimde Mühüruar yolunu tut· 
mak istiyen bir arzu duyarım. Ahmed 
Ha,im'i gör.mek1 onunla konuemak ne 
büyiik zevkti. O neler söylerdi? doğ. 
rusu bunları hic:; birimiz ıöyle toplu 
olarak hatırlamayı%, belki bir iki sö. 
zünü zikredebiliriz. Onun bizlere soy. 
!edikleri. meseli bir Goetbe'nin Ec· 
kermann'a anlattlkları gıbı özlü şey. 
ler. I\:endisile daima : "Üstadım, . :i ıyc 
konuştuğum için. Anatole Franc~ ın 
meşhur aboo Jerôme Coignard'~ ile 
çömezini hatırlıyarak bana: ''Toumc. 
broche" derdi. Fakat onun sözleri ab· 
be Jerôme Coignard'ınkiler kadar da 
dolgun değildi. Ona herhangi bir me
sele hakkında ne dUgUndüğünU SO"ma. 
ğa pek gelmezdi, sözü hemen h•c\'e 
döker ve parlak, karşısındakinin !lÔZ. 

terini kamaştıracak kadar parlak bir 
''monolog,, a girişirdi ... İşte bu "mono. 
log,, ların tadını unutamıyoruz. Fa~at 
onların bütün gü~lliği edada, ta!didi 
kabil olmıyan, kağıda geçirilmesi ka
bil olmıyan üsllıpta idi. Ahmed Haşi. 
mi. kendisine haber vermeden fonog
raf makinesi önünde konuşturmak ka
bil olsaydı, elimizde harikulade birkaç 
plak kalabilirdi. 

" Mısırda, Fasla, Erdiinde, Filiıtinde, Irakta ve Vahabt 
imparatorluğunda dolaşınız, Şamda Arap kahramanları 
yaşadığını söylerseniz size gülerler. ,, 

Yazan: Nizamettin Nazi} 
Bir haftadanberi Hatayda cereyan 

eden hadiseler İskenderun Antakya ve 
havalisinde yaşıyan ve Ti.irk olmıyan 
ahalinin de niçin Hataylı Tilrkle el ele 
verdiğini, neden Suriye idaresini iste
mediğini açıkça. gözönUne koymakta_ 
dır. İnsanlar yUzd'e yUz medeni olma_ 
salar bile, başlarındaki idareyi mutıa_ 
ka medent §artlara. en uygun devlet 
ayarında görmek istiyorlar. İnsanlar 
artık dinlenmek istiyorlar, rahat, re
fah ve huzur istiyorlar. Ferdi suikast. 
lcre mUsamaha eden müsadereleri, ta. 
gailübü teşvik eden soyguna. talana. 
benzer vergiler ihdas ederek hapis
hanelerde işkenceler yaptıran dini ve
ya kavmt temayülleri istismar ederek 
dahili mücadeleler, kanlı kardeş kav. 

gaları ltörükliyen idarelerden nefret f 
ediyorlar. 

Biz Hatayın kuruluşu esnasında. 
Hataylı TUrkle el ele vormesi için İs. 
kenderun ve Antakya havalisinde ya. 
şıyan ve düne kadar milli şuuruna 
ulaşmamı§ bulunan alevi Türke, Erme
ruye, Maruntye ne yaptık? Para mı 
aağıttıJt? :Eski devirlerde olduğu gibi 
veya. Franaızlann Tunusta, Fasta 
yaptıklan gibi nişanlar mı tevzi et. 
tik? Münevverlere, ileri gelenlere pa. 
yeler mi verdik? 

Hayır ... Ne o, ne bu! Biz sadece 
bir haktan bahsettik ve sadece hakkı 
söyledik, haktan konll§tuk. Eğer Ha
layda yaşıyan ve TUrk olmıyan azlık, 
Hatay davasını Hataylı rrtırk kadar 
benimsediyse ve Hatay'ın istiklalin. 
den bizim kadar heyecan ve sevinç 
duymuş bulunuyorsa bunun sırrını 
başka taraf ta aramalıdır. 

Biz Türkler, daima. hakkın tarafı. 
nı tulmu~. doğruyu söylemişizdir. Ta. 
rihimiz meydanda. Kazandığımız za
man daima bir "Hak,, kı kazanmışız. 
dır ve kaybettiğimiz herhangi bir mü. 
cadele mutlaka bir ''hak,, kın çiğnen
mesi, kaybolması, yenilmesi, gaspe
dilmiş olması manasına gelın~tir. 

BugUnkü müstnkil, büyük Türkiye, 
yakın şarkta hakkın emri altına ko. 
nulmuş kuvveti ifade eder ki, bu hak. 
sız hiçbir şey istcmiyen Türkiyenin 
istediği her şeyi yapabileceğini ve 
yaptırabileceğini ifade eder. 

Bir Surjye gazetesi, ''Türkiyenin 
Milletler Cemiyetine her istediği işi 
yaptırabilecğini,, yazıyor. Bundan da. 
ha tabii ne olabilir? Milletler Cemiye
ti arsıulusal bir hak divanı olarak ku. 
rulmuştur. Yrunız bu divanın yirminci 
asırda ve A vrupanın tam göbeğinde 

kurulu bulunduğunu da unutmamak 
llzımdır. O yirminci asırdayız ki, hak. 

km ancak kuvvete dayanarak kendisi
ni tanıtabileceğini bu Avrupa her asır
dan ziyade göze vurmaktadır. 

Suriye gazetelerinin neşriyatı hiç de 
i~tikllle doğru yürüyen genç Suriye. 
nın hakiki temayüllerine tercüman ol
mamaktadır. Acaba Hatay davasının 
halli günlerinde Suriye Türkiye kadar 

kuvvetli bir devlet olsaydı bu kuvve. 
ti Hataylının en sarih haklarını boğ. 
mağ~. mı sarf edecekti? Yirminci. ası~- ( 
da dunyanın karşısına müstakıl bır J 

devleti temsil ederek çıkmak istiyen
lcr her şeyden evvel dürilst. arsıulusal 

muahedelere riayetkar ve meni olmı. 
ya, insani ve medent olmıya mecbur. 
durlar. Aksi takdirde yıllarca haval 
edilen, tatlı tatlı beklenilen istiklal 
bir vehim derekesine dilşer, ulaşılma. 
sı muhal bir hayal olur. 

Hatay P,ehirlerine, Hatay köylerine 
saldırılan ücretli Suriyeli haydudla
rın kafalarını koparacak sililıları Ha. 
taylı Türkün eline vermekten kolay ne 
vardır? tskender unluya, Antakyalıya 
elli mitralyoz ve birkaç bin mavzer de 
mi dağıtamayız? Yoksa bizim çok sıkı 
kurdufumuz kordonlara rağmen Suri. 
yeli kaçakçıların vızır vızır dolaştık. 

d 

Misafirimiz ... 
!arı hududun Suriye tarafında geçile
mez bir Hindenburg hattı mı vardır? 
Suri~·eliler A vrupada heyetler dol:ış. 
tırmak gibi tanzimat dinlomasisinin 
eski ve çok köhrıe tabiyel;rile ba~ ağ. 
rrtacaklarına, makul olmak, hakkı ka
bul etmek yollarını ihtiyar etmeJidir
ler. 

Şamda çıkan Fetel' Arap gautesin. 
de şöyle satırlara hayretle tesadüf e. 
diliyor: 

''Suriyenin uğradığı f elil:etlcrin 
birçok mes'ulleri vardır. En başta 
maalesef Arab dünyası geliyor ki, ca. 
niyane ~ ')llııdli4en, ~~'1 
en z.engin mıntakwn~.J.D&hnun. .et· 
m ştlr.,, 

Sorarız: 

Bu Suriyeliler Arablıktan, ne hakla 
bahsederler? Arablığı hangi Arab di. 
yan kaybetmiştir de Suriyeliler bul. 
muşlar ve kendilerine mal etmi§ler? 

"Fetel Arap,, Arap kahramanı Ciemek 
tir. Maverayı Erdünü, Filistini, irakı, 
Yemeni, Fası, Mısın ve büyük V<ıhabi 
imparatoru ibnissuudun diyarını adım 
adım dola§mız, ve laalettayin !jift süren 
bir fellaha, oğlak kızartması yiyen bir 
badiye çocuğuna, Basrah bir tacire, ı
raklı bir tayyareciye ve ya Maverayı 

Erdünlü bir bağcıya, batta Suriyede ya
şayan hakiki, haliskan Arap azlığına 
mensup bir kibara bugünkü Şamın poli
tikacıları arasında "Arap kahramanları,, 
bulunduğundan bahsediniz; size vere-
cekleri cevap sadece beyaz dişlerini gös 
teren bir gülümsemeden ve alaylı bir 
göz kırpmadan ibaret olacaktır. 

Suriye gazeteleri Filistin müftüsünün 
Türkiye hakkınida söylediği sözlere de 
garip garip hücumlar yapmaktadırlar. 
Filistin müftüsü siyasi hayatının bütün 
seyrinde Filistindeki hakiki Arapların 
bir müdafii olmuştur. Arap aleminin 
bu büyük şahsiyeti Türkten hulüs ile, 
memnuniyetle ve hayranlıkla bahsedi
yorsa Suriyeli gazetecilerin de onu tak
lit etmeleri, ona inanmaları lazımdır. 

Zira gerek Filistin müftüsünün, gerek 
Türkiyenin muhterem misafiri Erdün 
Emiri Altes Abdullahın ve gerekse irak 
ba!Jvekilinin ağızlarınida konu,an haki- ı 
kat haliıkan Arabın; asil, meziyetli, 

medeni, münevver hakiki Arabın ıa!l- ı 
ıiyetidir. 

Vakur bir millet olarak tanıdığımız 

Arap bazı Şam gazeteleri gibi Türkiye 
yi zapta kalkışmak iddialarına hüviye· 
tinde yer vermez; vakarı böyle saçma 
sapan iddialarda bulunmağa müsait de-

ğildir. ı 
Galiba biz Hatay istiklalinden sonra, 

Şama Milletler cemiyetinden vazife a
larak doktor Mazhar Osmanın başkan- ! 
lığı altında bir "asabi ve akli hastalıklar 
ihtisas komisyonu,, göndermeğe mecbur 
kalacağız. 

Hemen Allah şu Suriyeli sokak poli
tikacılarına bir parça akıl fikir ihsan 
eyleye. N'ızamettin NAZiF 1 

veya muhayyel devletlerin hep Sporad Biz b:lha11a bu son nokta üzerinde 
adlı adalarda yerleşemek istemelerini duracağız. Eğer kendine mahsus posta· 
"garip bir tesadüf,, addetmekteyiz. lan, kendine mahsus pasaportu ve 

Bu münasebetle, adına "On iki ada,, "Milli., payrağı olan bu de,·let, faraza 
denilen ve İtalyan itgali altında bulu- limanlarına gelen bir Alman filosuna 
nan adaların da dünya haritalarında uzun müddet misafirlik müsaadesi ve • 
"Cenubi Sporadlar,, adiyle anıldıkları- rccek olursa buna kimin ne demeğe 
nı k:ıyda lüzum görürüz. hakkı olabilir? Sonra eskiden en ma • 

Doktor operatör Esserin Fransa ile sum adde<.lilcb'len şey yani ilim 
Orta Avrupanın bazı devletleriyle ve ve ilim kadar bu asırda te:ılikeli 
Yunanis~anla projesi etrafında konuş • ve '"şüpheli , , ne vardır:' Memleketinde 
tuğu, Romanyanın, Bulgaristanm ve namuslu cerrah olan Eıserin yarın, 
İtalyanın kendsine mümkün olan her Müstakil Cerra!ıi Devleti Cümhurreisi 
kolaylığı göstermek vadinde bulunduk. olunca işi tıkmna sokup ~ahsında bir 
l:ın, Yunanistan, İtalya ve Fransada "kimya ve m'krop harbi levazım müte. 
tıp aleminin birçok büyiik şöhretlerinin ahhidi,. yaratmak isterniyeceğini kim 
de kendiıini takdir ve teşci ettikleri ri- temin edebilir? 
vayet olunuyor. Sonra doktor Et;serin tebaası da hep 

Doktor Esser, doştumuz ve müttefi- netameli insanlardan mürckk~p olaca. 
kimiz Yunanistanda kral tarafından ka. ğa benziyor. Başına toplıyacağı körler-
bul olunmuı ve bir Yunan torpidosiyle den, topallardan, sakatlardan her biri • 
Egedeki biitün Yunan adalarını gezdik. nin bir tuhaf serencamın kahramanı ola 
ten sonra bula bula, bu ad<r;ı bulmuş - cağı gayet tabiidr. Bunların malUl ol · 
tur · malan şerlerini seyyar bir dereceye 

Bir "Sıhhat ve lçtmai Yardım,. yur - yükseltememelerine sebep olsa bile 
dundan ziyade bir " Poste d'Obser • böyle bir kütlenin Kira Panaya ada -
vation,, bir tetkik ve tecessüs merkezi sında Ege denizinin huzruna yarar iş • 
ve hatta güzel bir deniz üuü kurmağa ter görmiyeceklerine inanabiliriz. 
yarayan bu adada şimdi Bizans impa • Yirminci aaır garip bir asır olrnuş • 
ratoru Nikiforos Fokas tarafından yap- tur. İnsan, kontorlü altında otrnıyan 
tırılmı' bir manastır varmış. Doktor taboratuvarlardan ve kimyahancden 
Esser burada istiklali tam bir devlet çekinmek istiyor. ııu asırda denizler-
kurduktan sonra tüphesiz bu manastır den birinin unutulmu!J köşelerindeki bir 
binasiyle iktifa edecek değildir. Adada kaya parçaları bile bir çok çoraplar ö -
hastaneler, laboratuvarlar, kimya fab • rebiliyor. 
rikalan, "Müstakil Cerrahi? Devleti,, Baksanız a, ilim ve alim, kutuplarda 
ne layık limanlar, devlet binaları, sa • bile stratejik noktalar aramakla meş • 
natoryomlar kurulacaktır. Yine ne ka. guldür. Nerede kaldı ki Ege pek hassas 
dar IoJçük olursa olsun pek tabiidir ki bir denizdir. Burada belirecek herhangi 
b·· -levlet zaman zaman bazı gemilerin bir sineiin gerek bizim ve gerekse müt. 
ve filoların uğrağı da olacaktır. tefikimiz ve dostumuz Yunanistanın 

Elektrjk 
şirketinin 
kaçakçıhğı 

Muhakemeye bu 
sabah devam edildi 

Anadolu yakumda kullanılması 

18.zımgelen malzemeyi şehrin diğer 

taraflarında kullanarak kaçakçılık 

yapmakla suçlu elektrik şirketi erka. 
nının durugmalarına bugün öğleden 
evvel kaçakçılık davalarına bakmıya 
salahiyetli ceza mahkemesinde de· 
vam edilmigtir. 

Bugün ıaat 11 de b~lıyan duruş
mada geçen celsede verilen karar 
mucibince gümrük müfetti§lerinden 
Abdullah ıahit olarak dinlenmiştir. 

Abdullah ifadesinde §unları söyle
miştir: 

- Eylfılün 25 veya 26 smda nafıa 
vekaleti tarafından elektrik tirketin. 
de tahkikata gönderilen komisyona 
memur edildim. Orada evvela Satga_ 
zel ve sonra da elektrik §irketinin 
gümrük muafiyetine müteallik muka. 
vele_ maddelerini tetkik ettim. Teşri. 
nievvelin beşinci günü Silihtarağa 

fabrikasına gidildi. Fabrika gezilir. 
kcn havai postada bulunan bazı mad
deler müteha&sıs zevat tarafından t es
bit edildi. Sonradan şebekedeki bazı 
aletlerin de kaçak olduğu anlaşıldı. 
Ayın 26 mcı günü Silahtarağadaki bu 
malzemenin söküldüğünü duyduk. 
Fabrikaya gidince filhakika söküldü· 
ğünü gördük. 

Abdullah bu işin mes'ulü kim oldu. 
ğuna dair sorulan suale de §U cevabı 

vermiştir: 

"- Hepsinden evvel müteveffa mü. 

midesini bulandırması lazımdır. 
:Dlzce Yunan D•t" .. ı..iu Mcwtka.16, 

' ~ğ~ insanlık mutlaka müstakil bir cer· 
rahl devletine muhtaçsa bunun için 
tyonyen denizinde bir vatan cösterme • 
lidir. Orada Korfo var, Zanta var .. Var. 
oğlu var .. Adalar denizinin huzur ve 
ıükQnu:ıa (Kira Panaya = Hazreti 
Meryem) manaıtın müstakil bir cerrahi 
devletinden daha uygundur. Alman 
amiralliğinirİ Akdenize yeni gemiler 
gönderdiği bir devirde, İspanya sula • 
nnda hiç göze görünmiyen esrarengiz 
denizaltı gemilerinin sağa sola torpil 
salladıkları bir devirde bir Alman adı 
garbi Eiede daima ıüphe ile beraber 

belirebilir. , ..... _ ............. -.......... ......... ? ı 

:Ne yapsınlar ı 
40 artist 
mayolannı 

kaybetmiş ı . 
HoUvudun tanınmıı. tanınmaya çatııan 

kırk CUZel ve §Oh artlaU mayolarını ka· 
rıııtırmıııtardll'. Bunlar 40 kiti oldukla. 
rı halde kancıtırdıkları mayoları 4~ dlr. 
Herkes kendi mayosunu ayırmaya çlaııı 
mııılar fakat muvaffak oıamamııtardır.! 
Bu vazıyet karıuımda bunların mayoları. 
nı bulmak. ayırmak işini biz bir musaba· 
ka halinde tertip etmeye ve bunları oku 
yucularımıza ayırtmaya karar verdik. 

GörUyorıunua ki mllaabakamız eğlen• 
celldlr. Yapılacak ıo bu mayoları te!rik 
etmekten ibarettir. Buna mukabil mUla• 
bakamız& l§tırak edenlere kıymeW bedi· 
yeler verece11Z-

Tertlp ettiji mtıaabakalartle mllaaba· 
k• hedlyelerlnln bo1lutuyla ,öhret ve o
kuyucularının teveccUbUnU kazanan HA· 
BER. bu mUaabakuında da mahcup ol·: 
mamaya ç&Jıımaktadır. lı1U1&bak&mız& i 
pek yakmda bqlayac:aflS. 1 .......................................................... 

Otomobil 
dür Hansestir. Silahtarağa fabrikasın k 8Z881 

Ahmed Haş;m'in yazıları da konuı· 
ması gibidir. Piyale mukaddimesini, 
yani şiir, sanat telakkisini anlattığı 
yazısını okuyun, sonra ondaki fıkir

leri anlatmağa kalkın ... Manasız, bom. 
boş bir §ey olur. Gurabahanei 1a1,1a. 
kan'daki, Bize görc'deki renkli, ıııl. 
tılı parçaları anlatmak. hulasa, ten
kkl etmek mümlr' ıı ... •tiUr? .•. Yenı bir 
moda çıktı: ''F ı.ı: .n .Jaiıi felsefesi ne 
idi?,, diye soı u~ ..,,. : .... \ Jşin e-arlbi 
böyle suallere uz~ MZUD, ciddi ciddi 
cevab verebilenler oluyor. Günün bi. 
rinde Ahmed Hagim'in eserinde d~ de. 
rin derin felsefi manalar çıkanp rild 
dld kitap yazacak bir ad.aqa.. Jı.aU.a 
uıı ı."" tiUtun yır.11.cıt.KLU', natta aııJI ga-
ribi buniarı .. okuyacaklar ve bunları 
okumakla Ahmed Haşim'i daha iyi 
anladıklarını sanacak adamlar da bu· 
lunacaktır. Onlara ıimdiden acıyo. 
rum: şairin eserini bırakıp da o esere 
sullanmış ukalinın sözlerine kıy .. net 
verecekler. Ahmed Ha~im öldU ama 
henüz o talisizliğe uğramadı. Eseri, 
sözleri kendi kitablarmdad1r, baeka 
bir yerde dcği\ ... Onu anlatacalf mü. 
nckkidler bekliyeceğimize o kitabları 
açıp okuyalım. 

Nurullah ATAÇ 

Ne sUy ledl '/ 
YARISI siyah, yarısı beyaz renkli lıaanla 

nn otur<lutu bir ada \ardı. Siyah renkli 
erkeklerle, beyaz renkll kadınların izdivacı.. 
rtnclan ortaya gelen melez çocuklar babaları 
na reklyorlar ve yalan ııöylUyorlardı. Beyaz 
erkeklerle, siyah kadınlann l:r.:dlvaçlanndan 
ıneydana gelen çocuklar da babalarma çe~ 
tikleri için doğru ııöylUyorlardı. 

Bır adam böyle bir izdivaç mahsulüne rast 
ladı. Kendisine babaatnm siyah mı, bcyu mı 
olduğıınu ıordu.? Çocuğun verdiği cenbı 

kat'l1yen anlayamadı. Geııe ayni tekllde iki 
mele7. çocuğa, çocuğun cevabının manasını 

sordu. Blrlııl: ( ·beyaz . dedl.I dedi. ötekisi 
(hayır siyah dedi) karşılığını verdi. Çocuğa 
hu suali sorım siz olsaydınız ve size de böyle 
ce\·ap verilseydi, siyah mı yoksa beyaz mı 
olduğ"Una hUkmederdlnlz va niçin? 

Bu au&l mUkAfatlıdır. Doğnı cevap \•eren
lerden bir kişiye bir hediye verilecektir. Ce. 
\"apların 1:? haziran tarihin~ kadar ldareha• 
nemize gônderilml11 oımaaı llzmıdır. Muele. 
nln hal 11el:llnl de gene o tarihli nUshnmııda 

bulacaksınız. 

Murabba olan yıldız 

dan kaçak malzemenin alelacele kal. Cialatada Hocatahsin sokağında otu • 
1 

dırılmasmı o emretmişti. Bundan ran jeradi isminde bir kız dt:in tramvay l-ıı:ı.ı...._..:....-~ 
sonra Jan Lazyan, Başmühendis Gilr. 'ı yolundan geçerken 2557 numaralı oto-

1 
ri ve şebeke başmühendisi Haşimin de mobil çarpmıJ. muhtelif yerlerinden ya. 
bu işlerden haberleri vardır. 1 ralanmııtır. 

Müteveffa Hanses bize bu işleri fen l-- ' 
ve levazım servislerinin bilmesi lazım 
geldiğini söylemişti. Biz bu şahısları 

suçlu gördük.,, 
Bundan sonra şahidin ifadesi suç

lulara tercüme edilmiş ve vakit geçti-

Arap---s~·çı 
· ." . ,.'k,..upo_nu · . : 

7 HAZİRAN - 19::57 

31 znayta tarihli IOrg\llnUZUD halli §Öyledir: 
(9) makas darbeslle 10 parçaya ayrılan yd 

d:zdan tam \'e ckalkalz bir murabba yapmalı' 
1 ln naaıl hareket edilmesi lA.zımgeldlği yu
karikl tekilde görülmektedir. 

Bu meseleyi de biç klmae halledememlııtır. 



7 HAZİRAN - 1937 

13enim flÖdlşilm: 
-............ -.. wa ,_,, ---=-sa ~ 

Menıı 
~eıKmnooemnşem u 

Mudanyada bir hakim anlattı: 
- Arap harfleri zamanında sor 

guya çektiğimiz vatandaşların ancak 
yüzde biri "okuyup yazmak b iliyor
musun ~ sualine .. evet., cevabını 
verirlerdi. Şimdi bu nisbet, yüzde 
yetmiş beşe çıkmıştır. 

~ * ... 
Düşündüm ki, gazete, kitap, 

mecmua neşriyatı da bu hesaba göre 
birken yetmiş olmak lazımdı. 

Niçin olmuyor? 
Aklıma şu macera geldi: . 
Moskovn üniversitesinin ihzari 

kısmında okuduğumuz sırada, ara
mızda bir de azeri arkadaş vardı. Ta. 
!ebenin vücudunu harekette bulun· 
durmak üzere, sabahları lsveç usulü 
jimnastiği mecburi yapmışlardr. 

Yatakhanede zil çaldı. Hepimiz 
fırladık: 

- Haydi sen de kalk, Ali Kuli l 
·dedik. 

Bir taraf tan öte tarafa dönerek: 
- Men tekmillemişem! • ceva· 

bm1 ,·erdi. 
- Nedir tekmillediğin? 1.. 
- Bakideki mektepte bu ıım· 

nastiği öğrenmişcm. 
Yani: Ali Kuli, lsveç usulünü, 

öğrenilip tekmillenecek bir şey sayı. 
yordu. Öğrenildikten sonra boyuna 
devam edilecek bir şey değil.. 

Bizim okuyup yazanların yet· 
mi~te altmış dokuzu da ayni vaziyet
te gaiiba .. Tekmil1em i~ler: 

.,. :fo #(. 

Başka bir müşahit anlattı. 
- Okuyup yazman var mıdır? 

- diye sormuş. 
- '{arı yarıya! . cevabını almış. 
- O da ne demek ? 
- Rakamları öğrendim. H arf· 

leri öğrenmedim. 
Hakkı var!? Yan yarıya sayıl· 

maz ım? ! T ekmilliycnler öyle, yarılı· 
·anlar böyle .. . 

q. "' lf 

f'akat yalnız en cahil tabaka mı 
ya : l\lektcbi bitirdikten sonra oku· 
rnağ::ı clc\'am eden münevverlerimiz 
yiizdc kaç taneyi teşkil ediyor? 

Çoğu, ayni zihniyetle: 
- Men tckmillemişem ! . diye 

düşünüyor ... 
Türk neşriyatının layık olduğu 

derecede inkişaf edememesine sebep 
lıep bu d\:şünce değil midir? 

<Va- Nfı) 
--------- -----

Kutba giden 
alimler 

Profesör Şmlt 
kayboldu 

Moskovadan bildirildiğine göre cl\in sa· 
ba.h saat üç buçukta. dört tayyare Şi • 
ınal Kutbu istasyonundan, Rodolf ada. 
sına gitmek üzere hareket etmişlerdir. 
Fakat i~inde profesör Şmit ve pilot A· 
leksiycf 'bulunan bir tayyarenin yolda 
benzini tükenmiştir. Bunun i.izerine d i. 
ğerlerine telsizle işaret vererek sisler a
rasından buz ların üzerine ineceğini ve 
orada benzin bekliyeccğini anlatmış • 
tır. 

Diğer üç tayyare adaya saat dokuz 
da varm:şlardır. Fakat buzlar arasında 
yapayalnız bckliyen profesör Şmitle 

tayyarcsindcn hala haber alınamamıştır. 
~~-~---~---~-- ' 
Est~ n bul Emniyet 

i\'Uidii rünUn raporu 
ı\v;-up:ı:.la bir seyahat yapan 1stan. 

bul e:-.miyet mildürü Salih Kılınç, bu 
·tetkikata dair alakadar makamlara 
bir rapor vermiştir. Raporda seyrüse
fer meselesinden ehemmiyetle bahse. 
dilmekte, bilhassa yollarda daima sağ· 
da yürünmesi, ancak işaret konan 
yerlerde caddeden geçilmesi, geçit 
yerlerine ye§il renkli direkler dikilme. 
si teklif edilmektedir. 

Başve.{ l\lel müsteşar 
ınu a vln llği 

Başvekalet Muamelat Umum Müdü- l 
rü ve sabrk İstanbul Maarif MiidUrü 1 
Haydar, Başvekalet Müsteşar muavin· 1 
liğine tayin edilmiştir. 

3 
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· · den 1) kor1•fulc1at'1 için resim r:cldinnel;tcn J;;aça • ı Feriköy çoettld<1nıula11 bir grup ... 
u~ağrnı vcrgısm . . 

lstanbul konuşuyor! <Feriköv: 2 > 

Bu semtte oturalardan yol 
parası alin malı mıdır? ! · 

L8ğım içinde y.ç1şayan Feriköy çocukları 
" Lağım · vergisi ! ,, nden korkuy·orlar 

Vaı~a ını : · Habeıci 
· 0 .. nkü yazımda Feriköy sokakla.-

u lag-ım içinde nasıl yüzdüklerini 
rının .. . t 11 
anlatmıştım. Fcriköyünun ıç . ara a. 
nnda öyle sokaklar va.rdrr.~kı, ~~r~. 

ııı ancak ism i sokaktır. ı\.endısının 
:okaklıkla en ufak bir alakası bile 
Yoktur. Bunlar iki kişinin yan y~na 
~ec;emiyeceği kadar dar, Ye pisliğe 
batmadan 10 adım yürümek imkanı ~ 
olinıyacak kadar çirkefe boğulmuş ge 
çltkröir. · ·" 

1stc bu ~''im ona sokaklarda otur • . ., 
mal~ °b(>tbahth5ma düşmüş biçareler. 
den birka,ı ile konuşmak istedim. Bir ~ _ 
kapıyı ı;aldım. Sapsarı benizli verem 
yüzlü bir genç açtı. Bütün gençliğine 
r:ığınen halinde. hayattan öyle bezmiş 
bir hali yardı ki. daha ilk bakışta bu 
biçarenin gü Jmc~i kimbilir ne kadar 
zamandır unuttugunu anlamak gUç ol 

ınuyordu. · 
_ Ben, dedim. gazeteciyim. Ma h:ıl . 

elnizin dertlerini dinlemeye, arzuları
nı yaw-ııya geldim. Sizin de bir söyli. 
yeceğiniz var ~ı ? •.. 

FcriT,·öyilıı miitlıiş gcrblcrin<lcn ilci başka göriıniiş 

Genç adaın bırden dalgın dalgın, yti. 
züme baktı. Hiç cevap vernıedi. Son. 
ra derin lcrden çıkan zor anlaşılacak 
ka,dar hafif bir sesle şunları söyledi. 

_ Beniın çok anlatacaklarım var a. 
nıa, korkarım. sonra İ§ çıkar başıma. 
zaten bu gi.inlerde derdim kendime 
elveriyor. Yeni bir belaya daha ne Jü· 
zum var? ... 

_ l{orkn1ayınız, ne isminizi, ne ad. 
rcsin izi ya.znıam. Hem doğru söylerse
niz kim ne diyebilir ki size? d iye ce. 
saret verdim. · 

o zaman bir kere daha düşündü. 
Sonra birdenbire her ~eye karar ver. 
miş bir tavırla: 

_ Peki, dedi. Hepsini anlatacağım. 
Fa.kat i~mimi yazmıyacaksınız. 

"Sokaklarımızın halini, kepazeliğini 
gördünüz. Pislik, ko~u kifi değilmiş 
.,.1·bi creceleri de zifiri karanlıktır bu. ,.., . " 
1 1-ırı. Evlerimize gelmek için, bura-

!ardan adela canbazlık yaparak geÇc. 
riz. J:l'akat hayvanların bile geçmek 
için epey düşiineceği bu yolların ara_ 
sında oturan bizlerden senede tam (6) 

lira tarik bcdelı alırlar. Hem bizler i
ı;in çok büyfü~ bir yekun tutan 15u pn. 
rayı vermememiz şöyle dursun, bıraz 

geç tediye elmiyc kalksak hapis kararı 
hemen hazırdır. Ben bir senedir has. 
tayım. Munbızaman çalışamıyorum. 

Hayatımın büyük bir kıs:nını evimde, 

bu Jağınıh geçidin tahammülsüz ko_ 
kusunu dinliye dinilye geçirmek mec. 
buriyctindeyim. Buna rağ:nfn bu sene 
yol parasr veremedim diy~. hakkır.ıda 
hapis kararı çılrnrmı§lar. Yakında a
lıp götürecekler beni. Filhakika ha. 
pishancnin buradan çok iyi, bizim ma 
hallenin, bizim cvis yanında cennet 

gibi bir şey olduğuna şüphe etmiyo
rum ama, ne olursa olsun, yar111n 1 

muamelenin haksızlığı pek gücüme gi.• 

diyor. 
Bu sırada, bu malfallede rasgeldi. 

~im bütün çocuklar gibi yalmayak, 
başıkabak bir yavru koşarak yanıma 
geldi. Nefes nefese şunları söyledi: 

- Efendi amca, çabuk geliniz. Şu. 
rada öir çocuk lağım deresinin içinde. 
ki pisliklere yuvarlandı. Her tarafı 
c;irkef içinde kaldı. Belki resmini alır· 
smız diye, 13iw koşlum. 

Çocuk hem anlatıyot', hem de biraz 
evvel gördüğil manzarayı halrrladık. 
ça katı la katıla gülüyordu. Za\·allı 
yavru anlattığı hikayenin ne acı i:ıir 

P.ey olduğunu farketmekten çok U7A1 k· 
tı. Konuşmakta olduğumuz sarı be. ı 
nizu' gence alelacele bir allalıaısmarıa. 

dık diyerek, hızlı adımlarla vaka yrri. • 
ne gittik. Bizim Foto Ali adeta kol'}. 
muş ve benden evvel oraya vannı~tı . 

Fakat bütiin tel3.şımıza :ağnıen i:a-
( Devamı 12 incide) 

HABERCi 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğün üz 

bütün eksiklikleri, bütün şikayet . 
lerinizi, yapılmasını istediğinİ7 
şeyleri , ~nmızı sıkan hadiseleri 

. her saat, ister mektupla. telefonla 1 
ve tslerseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

M uharririmiz, fotoğrafçılar ı 1 
.mız ayağınıza kadar gelip söy · ı j 
le<liklerinizi inceliyecek, şikayet . 
ı~rinize veya temennilerinize ga. 
~e~emiz t ercüman olacaktır. 

Feriköy tepesinde Sıdar i daresi tarafmd.aıı yapılmaf;:ta · ola.ıı f abrik.o.dan 
bir görilnii~ 

1 

ULUS' ta 

Türkiye v e Sovyetler
sovyetıer Birliğinin yeni büyük El. 

çisi B. Krasky'nin birkaç gün evvel 
neşrettiğimiz beyanalı şüphesiz her 
tarafta derin bir alaka ile okunm:ış. 
tur. Sayın bi.iyük elçi Sovyet . Taı ki. 
ye dostluğunun ideolojisinden, millet. 
!erimiz arasındaki ekonomı ve kültür 
temaslarından , cihan sulhü için saı fc. 
degeldiğimiz müşterek eehidlerden ay 
rı ayrı bahsetmiştir. Buı:ılar tck:dı ·ı 
ile zevki arlan hakikatleruıı. Bizler en 
güç zamanlardn bağdaştık. Dostll:ğu
muz, ihtilal tarihlerimiz.in ilk anarıde
ri arasındadır. Lenin ve Atatüı k 1921 
de Moskova • Ankara dostluğunu ge. 
çici menfaatler veya bencil esaı:lar 

üzerine kurmamışlardır: Bizim ahid. 
lerimizin ruhu halk yığınlarımızın 
hürriyet ve sayini müdafaa etmek, ve 
milletler arasında barış ve emniyet 
nizamının vücut bulmasına hizmet et
mektir. Bizim müdafaa etiğimiz sulh, 
cihan coğrafyasının en nazik ihtilat 
bölgeleri üstünde, tehlikesizlik vo 
buhransızlık halirti tabiileştirdi. Bu 
dostluk yalnız kendimiz için değil, 

bütün barış<;ı mjlletler \'c organizma.. 
lar için korunmak laiımgelen bir men.. 
faat olmuştur. 

B. Karsky, TUrkiyede hepsi ayrı 
ayrı hürmet hatırası bırakmış ·oıırn, 
ve ihtilallerimizin en güzel an'anesinc 
o kadar hizmet etmiş olan selefleri· 
nin eserini inkişaf ettirmekte de\'am 
ederken, Cumhuriyet hiikı1nıctinin 

mes'ul makamları ile halk yığınları
mızın kendisinden hi-;bir yardımı esir. 
gemcdiğini görecektir." 

(Falih Rıfl~ı Af<l!') 

KURUN'da: 

BahşJş usulünün 
kaldrrdması 

Fransada bahşiş usulü bir kanunln 
kaldırıldı. 

Bahşiş usulü garsonların izzeti nef. 
sini ihlfü cdc.r. lnsanhk lıuJ-ukunn 

müşteriden farkı olmıyan garson mu. 
ayyen bir İ§ mukabilinde muayyen bir 
ücrete hak ka7..anan bir işçidir. Lo· 
kanta ve gazino sahipleri garsonlara 
hakkettikleri ücreti vcrmel;dir. Onla. 
rı mt'i!':terilerin 'kevfine bırakmamalı. ,. . 
d~ 1 

Bundan baı:;~a bir müc;i.eri bir ı;;ır. . . 
sona insaniyet namına bir yardım ol
sun diye bir b::ıhş iş vermez. Verdıği 
paraya mukabil mutlaka bir hizmet 
ister. Bu hizmet de bir müşteriyi di. 
ğerine tercih etmeden yapılama~. Bu 
da kanunen ve ahliıkaıı doğru bir ~ey 
değildir. 

Acaba biz.deki ~azinocu ,.e lokanta. 
cılarla onların yanlarında çalışan gar. 
sonlar ne diyorlar? 

(Hasaıı f{1ımçayı) 

CUMHURIYE'f'tc: 

Asfa"t sarhoşluğu 
Şvföl', parçalanmak ihtimaline be· 

del olsa bile, bir türlii süratin cnzıbc_ 
sine mukavemet edemiyor: 

Niçin? Çilnkü şehrin batak yolla. 
rından arabasını kurt:-ırıp da biraz te
mizce \'e düzgünce bir şoseye giren 
her şoför, farkına varmadan, bir a s-

falt sarhoşluğu duymıya başlar. Don. 
muş bir yağ tabakası üstünde k'lyar 
gibi hiç sarsıntı vermeden vücudünü 
bir afyon gevşekliği sarmıştır. Gö\'. 

desini llızla buz ediyormuş gibi sar. 
san 5ehrin kaldırımlarından lturlul
mak, onun biraz e\'\'elki ı:crsemliğini 

tatlı ve derin bir asfalt sarhoşluğuna 
çevirmiştir. 

Artık parçalanacağını da biı~c gü. 
zel bir yolda ölmt?k ha.sretile frenleri 
koyuveriyor. 

Maslak faciaları, hiç ı;.üpbesiz şo. 
förlerin şarhoşluklnrmdan doğuyor; 

fakat rakı . esrar veya eroin snriıoş
luğu değil , medeni bir i'.;tiyak ifade 
eden asfalt sarhoı;ıluğu. 

(Peyami Snfa) 

Suriyen~n toy 
polllikacdarına 

rıım:s "/\' a<ii, llafrtydaki SOi! V.ataııi 
faşl.::ııılıkfrınna ccuab olmak iıuTrı 

ya::. rlıfiı yazısına şöyle ba~lıyor: 
Biz bu vaziyetlerin en iyisi ne cıla

(Lıitfcn say1/ayı çeviriniz) 



Yazanı Naciye izzet 
Her tıaklu &bluı H&diye'ye aJlUr. Kauer kurbam: 
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Lem 'i birkaç saattenberi çok si

nirli v~ heyecanlıydı. Ve bu heye· 
can saatler geçtikçe daha fazla artı
yordu. Bu hal onda o kac:Uıı'. nadir o
lurdu ki neye uğradığını pek kendi
si de tahlil edemiyordu. Bu sağlam 
ve soğuk kanlı çocuk öyle olur ol· 
maz ıeylere kar§ı aldırış edenlerden 
değildi. 

O hayatında hiç bir sıkıntı ve ga
ile tanımamqtı. Bütün hayatı avare 
ve rahat geçmiıti. Daha timdiye ka· 
dar arzularına ve fantezilerine engel 
olacak hiç bir hadise çıkmamııtı. 

Halbuki itte timdi birdenbire şu 
bizi tehdit eden, fakat vukua gelmi· 
yerek beklenilen ve önüne geçmek 
için hiç bir tey yapmağa muktedir 
olamadığımız bir felaket hissi kabl el 
vuku ile bütün müvazenesi ve itida· 
li bozulmuıtu. 

Açık renkli mqin büyük kana
peye gömülmüıtü. En çok sevdiği 
spor mecmualarından birisi dizlerin
de açık duruyordu. Fakat her za· 
man büyük bir heyecanla okuduğu 
aon maçlar bugün onda hiç bir alaka 
uyandırmıyordu. Ruhunu saran 
müphem bir sıkıntıdan başka hiç bir 1 
§eY hissetmiyordu. Mecmuayı fır· 
]atarak bir cigara yaktı. Ve düşün
meğe ba§ladı. 

Bu endişe ve sıkıntının nereden 
geldiğini samimi olarak kendi kendi
sine karıı itiraf etmek istiyordu. 
Halbuki işte buna bir tek sebep bula. 
biliyordu. lzmirden döneli yirmi 
dört saat olmu§tu. Dikmeni Hacer 
annenin miişfik ellerine tevdi etmi§· 
ti. Kendisi yokken Neclanın gele
'f ğİ'lİ iyice um..Juğu halde itte Necla 
~Jmenıi. •i. 

"E .... diyordu. Eğer yüreğimde
ki bu ~ıkıntı bundan ileri geliyorsa 
ııziinti.ı:re değer bir ıey değil! Bun
da ne fevkaladelik var ki 1., 

Koltuğuna daha fazla gömüle
rek bacaklannı uzattı. Gözleriyle 
cigara~l'nclan kıvnla kıvrıla çıkan 

dumanları takip ederek tekrar bu 
diişiınceye devam etmeğe ba§ladı. 

Necla çocuğunun kaçmldığını 
görerek büyük bir kedere uğramış 
olmal:ydı .. Böyle bir şey onun nahif 
sıhhati için çok kuvvetli bir darbe o
labilirdi. 

Necla hakikaten o kadar ince, o 
kadar narindi ki ... 

Bu düşünce yüreğini Kararttı. 
Evleııdiktcnheri ikinci defa olarak 
Js.anstnmbakılmağa ve itinaya muh· 

;:.~ ·;~11111?"""'"'""""""""""'""---
ca#::u liÜsütunJarda izah ettik: Tilr. 
ifye ve Suriye dostluğu, TUrkiye ve 
luı;ye hudut emniyeti. Allah kısmet • • 
eCfer ve bilhası;a kendi halkı kabili~ et 
gösterirse müstakil olacak olan Suri. 
yeye bl\tün teveccüh ve muhabbetleri. 
mizi söylemekten geri durmuyoruz. 
Samimi Türk tevecctııı ve muhabbeti
nin müstakbel Suriye istiklali için 
çok büyük bir ehemmiyeti olduğuna 
flÜphe yoktur. Cenub hududlanmızda. 
ki yeni komşumuza göre bunu takdir 
e.mz::nek büyük hata ve büyük gaf. 
lettir. 

Nadi, Suriyenin toy po1iti1otJcıltm. 
na bıtgiinliik kısaca şunları söylüyor: 

Ha yın aldığı son ~ekil gene bizim 
gazel niyetimizin bulduğu ehven bir 
tabir ve tefeir ~eklidir. Böyle olilla. 
yıp da eğer Sur.yede bir takım inaan. 
lar Milletler Cemiyeti kararma muha. 
lef et ederek bu yoldaki tqkmlıklarile 
neticeyi değiftirebileeekleri malihul
yasmda bulunuyorlana onların perL 
~an a:t:Unrına §8.fDlak lAzımgelir. Ce. 
miyet böylelerinin haklarından gel
mc~~en aciz değildtr. Filhakika bu gi. 
bi vaziyetlerde tarafımu.dan vakı C"?la. 

cak ıiklyetler ttzerine Cemiyet vazi.. 
yetin düzeltilmesini Franaaya, bize 
veya her !kimim birden havale edebi. 

1. ~lyet emrinin kuvvet, adalet ve 
ır. k" 

kat'iyetle icra olunacağından unee-
nm filpheei-olmamak l.lzmıdır. 

taç zayıf bir çocuk olduğunu hatır
laclı. 

Sonra ıunlan dütünerek kendi
ni teselliye uiraf tı: 

- Emine ona iyi bakacaktır .. 
Belki ~rkaç gün orada istirahat et
mek istediği için henüzoıgelm~di. 

Fakat Necl&nın hasta ve kt-ndi 
evinden uzakta, hakir gördüğü bir 
köylü kızının ellerinde bulunması 
düıüncesi ona çok nahoı geldi : 

- Benim kanın bu vaziyete düt 
memeliydi ... F ftkilt belki hanA yaza
cakttr ... 

Fikrinde beliren bu ümit derhal 
bir aksülamel yaptı ve ona çok daha 
fena bir ~ey hatırlattı: 

- Mektubu kime yazacaktı? 
Ona çok kırıldığı yüzde yüz :r.u· 

hakakak olan Necla ıüphe<Jiz ki 
yazmıyacaktı. Emineye gel:nce 
bunu hatınna bile getirmezdi. B;r 
saniye kadar kendisi YCW\rak aonna· 
ğı diiştincü. Fnkat Lem'i dii§üniince 
gene onu bundan alıkoydu: Peki 
bu mektubu veya telgrafı kin;e ya
zacaktı) 

- Emineye mi} 

Kibir ve vakarı böyle bir ~eye 
müsaade etmiyordu. 

- Neclaya mı~ 
Bunu da yapma~ iatemivordu. 

Çünk 'j o zaman çok iUÇ ve sıkıcı 
bir iz'lhat lazım ~elirdi. 

- • Beklemekten hafka yaparak 
bir ıey yoktu. Belki kansı bu Mhah 
on birde hareket eden treni ·aldıysa 
akpma doğru lstanbula nele1.,ilect:k
ti. 

Ortada çok tuhaf bir ıey varclı: 
Lem'i 1zmircl'en C!Bn~ı evde ~altnt§, 
bir yere çıkmarn19b. Çok defalar ka· 
namı yemeklerde yapayalnız bıra
kan Lem'i timdi ne öğle ve ne dt; ak 
pm hiç bir yere çıkmaia muktedir 
olamıyor ve aanki gizli bir kuvvet o-
nu evde tutuyor gibi görüftüyordu. 
Geniı yemek salonunda tek tabın 
büyük mete ve yemek maaaaı ÜZ~n 
de kaybolmuı gibi görünüyordu. 

Bu yalnız yemek yemelerin ne 
kadar aıkıcı olduğunu ıimdi kendisi 
de bizzat öğreniyordu. Buna rağ. 
men yemeklerini dı§arıda yemek ak
lına bile gelmiyordu. Kendisi de an
lamaksızın şu bomboı evde onu tu
tan sanki bir ıeyler vardı .. Öyle !feY· 
ler ki, endite, 11tırap, ümit ve bek
lemekti ..• 

• • • • • • • • • 
Günün son qıklan da söndü. 

Necli gene gelmemiıti. hiç bir mek 
tup da yoktu .• 

Bu beklenerek geçen saatler sıh. 
hatli, sağlam ve havai çocuğun ha
yatında fevkalade birıeycli. Gece U· 

yuyamadı. Daha bugüne kadar o-

nun rahat ve konforlu hayatında hiç 
bir endişe uykusunu bozmamıttı. 
Halbuki bugün iıte gece uykus~lu
ğunun acısını -ve bu uykusuzlugun 
yaratbğı kara dütüncelerin acılannı 
tatıyordu. Kendisine mahsus bam· 
bqka aykırı düıüncelcri vardı. O
nun prensipince en büyük musibet
ler ve müthiı felaketler çok tabii ve 
kati teYlercli. Ne yapılsa bunların 
önüne ıeçilmezdi. Bunun için işi ol
duğu gibi bırakmak daha ~akul ve 
doğru bir itti ... 

Uykusuz geçen bu hain, bu sinsi 
gece şimdi onun altüst olan beynine 
sanki atctten iri yazılarla ıu kelime
leri kazıyordu: 

.. Necla çocuğunu bulmak için 
gitmemiıti. Hatta ıimdi §U dakika
da Hacer annenin evinde bile değil
-1i 1 Ötekini bulmak üzere gitmiıti .. 
Şimdi onunla beraberdi 1,, 

Neclinm hiyanetinden ıimdi 
kati eurette emindi: 

Bu aahit fikir artık kendisinde 
çok kuvetli bir kanaat haline ıelmit
ti. Hem de bu kadar makul ve ola· 
gan bir ıeydi ki 1 ... 

(Devamı tH&r) 

. HABER - ~ poata11 

Tramvaydan 
atlıyanlar 

Dün yalnız Eminönü mmta.kuında 
tramvaydan atlıyan 22 kiti yakalan
mıı ve 20 Binden para cezuı almmıı, 
2 ki§i hakkmda da muamele yapılmı1-
br. 

Berberin slUlbı 
Beıiktqta T etvikiye caddeainde 

17 numarada oturan Abdullah dün 
ak§CU11 tramvay caddesinde berber 
Hamdi ile kavga etmif, Hamdi ma
kasla AbduUahı kamından ve alnm· 
dan yaralaml§tır. 

Yaralı hastahaneye kaldın]~, 
berber Hamdi yakalanmqtır 

Beyoilu birinci ıulh hukuk hakimli
ğinden: 

Zillile, Hamit, ve Semiha ve Akil 

Muhtarın müıtcrcken mutaaarnf olduk 
ları Kasımpaia nalıncı yoku§unda 69 

No. Jı ev 600 lira muhammen kıymeti 
evin tamamı ıuyuun izalesi :çin açık art 
tırmaya konulduğunıdan 12-7-937 
pazartesi saat 15 den 16 ya kadar Bey-
oğlu sulh mahkemesi ba§katipliğince 
müzayede ile satılacaktır. 

Arttırma bedeli muhan1men bedelinin 
yüzde 7 5 ini bulursa o gün ihale edile-
cektir. Bulmadığı takdirde 1 S inci günü 
gelen 27-,S-9n salı saat 15 den 16 ya 
kadar icra olunacak ve ancak arttırana 
ihale edilecektir. 

ı - Gayri menkuliln evsafı mahke
me batkitibi nezdindeki 937/19 No.lı 
dosyada yazılı olduğundan anlamak is
tiyenler orada okuyabilirler. 

2 -Jhale~e k.adar bi.rikmi! maliye, 
belediye vergılerı vakıf ıcaresı. tellAliye 
20 senelik vakıf taviz betıeli müıteriye 
aittir. 

3 - Arttırmayı glnnek iıtiyenler 
muhammen bedelinin yilıde 7 ,5 niıbe-

tinde teminat akçesi veya ulusal bir ban 
kanın teminat mektubunu getirmeleri 
ıarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itibı· 
ren 7 ıün içiJui~aııı.l!k!ıpe kaywt.P
tmlır. Aksi taJCdirde ihale bOzularak 
farkı fi11t ıarır ıiyan ve fais bilihU
küm kendiıinden almacaktır. 

5- 2004 No. h icra n ifllı kanunu
nun 126 ıncı madcletlne tevfikan ı•rri 
menkul üzerindeki ipotek llhibi alacak
lılar ile diğer alacaklılar ıayri menkul 

üzerindeki haklannı hususile falı ve 
masrafı dair olan iddialarını iıbat için 
ilin gününden itibaren 20 gün içinde 

evrak;"';Uıbitelcrile birlikte utıı me
muruna müracaat etıneliclir. Akıi takdir 
ide haklan tapu kUtUğil ile sabit olma· 
yanlar aatıı parasının paylaımasından 

hariç kalırlar. 
6 - Şartname mahkeme divanhane· 

sinde herkesin görebileceği yerde aaıl· 

mııtır. Fazla malilmat almak istiyenle· 
rin 937/19 sayı ile batkitipliğe müra· 
caatları ilin olunur. (8683) 

iÇERiDE: 
• BUyWc Millet Mecllalnln 11 hulran cu

ma .Untı yaz tatlll kararı verecett anlatı'· 
maktadır. Bqvekl'lmlz tamet İnöntı Mecllatc 
kJ mühim nutkunu o giln 9Öyllyecektir • 

.Y. Yarm aaat 18,SO d& Be;rot:u halkevlnde 
thsan Arit Gökpmar tarafmdan "Cumhur! 
~-etçllllc .. mevzuu üzerinde bir konferanıı veri 
ıecekUr. 

• EUbba oduı ret.a OnJveraltede çabpD 
ecnebi pro!uör ve doktorlarm da yaptdclan 
ı,ıer dolayrale kazanç vercf,11 vennete meoo 
bur oldukl&rmı 16:rtemlıttr . 

• IJehrlmUıe gelen m&ruf Franms ftJı:ll' .., 
damlarından Gabrlel llauNJ bucUn aut 1T 
de ilk kon!erammı vencekUr. 

• Onlverlfte Aatronom1 doQelıtl Nllsbet ",0 
Def etratmdald fezada lliy&J'I bel'edell ktlUenbl 

mevcudiyeti,. teslnf kabul ettırerek doktora
amı vermlftlr. Bıı .uretle ~ kadm doom
Umlz ilk Tt1rk kadm fa doktorU oldlllU lllıl 
ortaya ~ bir iddia da atmlf ve kabul 
ettlrmlf olmaktadır. 

• Bersama OYUllUD 11uJaıım•• için mUte
ıı._. bir ..,._t m&balllnde tetkikat faPIDak 
tadır. 

• 8dabl)'9 vek&letl. mllreMılyeler için kun 
tar ac;m&I& karar Wl'lllifUJ'. 

• htaatıuldaJd bUtOn M1d 8111rler udlanıo 
na unun olu'ak tamir edilecektir. 

• it kanunu mucl'ldnoe l!gorta fdarut ku
rulunca tramn.y tfÇilerhıln lllprta 11&11dılm 
daJd p&nlan prl verilecekUr. 

Yunanlstandaki 
Tllrk denizcileri 

Yunan Bahriye müste,şarile 
sefir;miz nutuklar söylediler 
Atina, 7 (1-luıusi) - Türk de- suretle daha genç yaılarında ik~n 

nizcileri bu gün Qileden evvel Ak· bu nizamm muhafazasının ayni za. 
ropolu ve müzeleri gezmiılerclir. rmında umumi sulh sahaamda temo 

Akpm §ereflerine T":urk elçisi yüz etmek demek olacağına kani 
RUJCn [fref Ünayc:bn tarafından Ki- olacaklardır.,, 
fisiada Seail otelinde verilecek ziya· --------------

1 __ ..ı..__ G u·· m r u·· k fette hazır bulunacaklllRID'. 
Yarın Aria mektep gemia zabit· 

leri Türk arkadaflan ıerefine gemi· muhafaza 
de bir resmi kabul tertip edecekler· 
dir. Hamidiye, yarın aktam Korfu- SUbayı 
ya hareket edecektir. 

Ga7.eteler, Yunan bahri; mi:s. Harp okuluna sekiz 
teşan Papa Vassiliou tarafrndan t b ' 
Türk misafirler ferefine çekilmit O• alta e d ınıyor 
lan ziyafette Türk - Yunan dol'tu- Gc;en sene olduğu gibi bu sene 
ğu hakkında teati edilmiş olan söz· de sekiz genç gümrük muhafaza su· 
lerden bahsetmektedir. Bahriye miis bayı yctİ§tirilmek üzere harp okulu
teıan Papa Vassiliou, gent" Türk na alınacaktır. Bu gençler bu sene 
bahriye zabit narıızetlerini seliımlıya ve geçen sene olgunluk imtihanı ve· 
rak ezciimle ~öyle demiştir: rip de sivil liselerden mezun olan 

" - Donanmalarımızın inkişafı. gençlt"r arasından seçilecektir. Eğer 
na, tensikine fasılcsız surette çalı§ır. kafi derecede talip olmazsa daha ev· 
ken sarfetmekte olduğumuz mü,te. velki seneler mezunları askeri lise· 
rek mesaide hep sizleri diişiinüyo· lerden birinde olgunluk İmtihanına 
ruz. Sizlerin samimi ve devamlı t3bi tutulacaklardır. 
te~riki mesaisi, hükumetlerimiz ta. Eu gençler aynen orduya yeti· 
rafından Ballmn Antantı miittefik. ten subaylar gibi yetiıtirilecek ve 
lerimizle sıkı bir tesanüt daircsind~ onlar gibi her türlü masraflariyle 
hare!tet etmek 11uretiyle giri:miş ol- mektebe gitme harcırahları hüku· 
duğumuz muslihane icraatı tarsin me~ tarafından verilecektir. 
etmekten başka bir netice veremez ... 

Türkiye sefiri Ruıen E,ref Ün· 
aydın, ezcümle şöyle demiıtir: 

" - Genç bahriyelilerimizin mes 
!eklerinin baılangıcmd.ıki bu temas· 
ları onların ruhlarında hususi bir 
mevki işgal edecektir. Buna emi
nim. Biribirlerini mütekabilen tanı 
mak suretiyle müttefik Balkan mem 
leketleri arasında yeni bir cevre aç
mış olan bu mukaddes te.-ıriki mesai 
ınirnırnu tcscllUrıı t:Jeu:ltleııliı Du 

Duvarda oynarken 
Oıküdarda Nuhkuyuıunda oturan 

on altı yqında Hayreddin duvar ilzl' • 
rinde oynarken aolcağa dÜ§mÜ§o yara. 
lanmııtır. 

Cumbadan bakarken 
Ayvanaarayda Oda1ar çıkma.r.ıllGa o

turan Ali, evinin cumbaıtndan bakar • 
ken 90kağa dütmiiı. yaralanmı~. l\tuıe
vi hastanesine kaldrrılmıttır. 

Dut top•erken 
Fatihte Muratpapda oturan dokuz 

Y•ıında Server ağaçta dut toplarken ar 
kadaılanndan on iki yaıında MuzaHer 
tarafından itilmi1t yere dil;crek yara • 
lanmııtır. 

Zavallı eşekler ı 
Piga ... ·alaı ı düşeıken 

lhtlgaı atıaı 
hıgnıetlenigar 

lstanbul belediyesi şehrir. mu• 
ayycn mıntakalarında e§ekletin sez 
mesini ve nakliyatta kullanılma· 
smı n.enedince beklenılmedik bir 
v~ıyet->meyd9n ukrrnfUl"f" 
ı-aftatı qelllifini ellerinden 
mak için ucuz pahalı demeden müı
t ~ri anyan eıek sahipleri, diğer ta· 
raftan itlerini sörmek için at veya 
katır aradıklarından at ve kabr pi
yasası süratle ve eşek piyaaaaının 
nksil"e olarak yükselmeğe batlamıt· 
tır. liilhuea atlarm kıymeti her gün 
biraz c!aha artmaktadır. 

Evvelce 25 . 30 liraya alınını§ o
lan qeklere timdi kimse on lira bile 
vermezken evvelce 30 liraya satılan 
bir hayli yaşlanmış atların piydası 
birden 50-60 liraya yükaelmiıtir. 

Halbuki qeğin mepkkate ta· 
hammülü, arpa yemek hususundaki 
knnaatkarl ğı atta tabiatiyle bulun· 
mamaktad1r. Bunun için eıekçi!er 
pek miiteeair ve kederli bulunmak
tadırlar. 

"" Yeni bayrak kanunu dtınden IUba~ l D!!l ~tığl:ıl, ve Alman kanı dökUldlltll ~ 
merlyet mevkUne girmlftlr • nı "" yapılan h&k&Tetln ancak kan döktılmek 

• ŞehircWk mQtehauıaı Pro.ııt müetakbel le temlzlenebflece:ınt eöylemlfUr. 

ıehJrde yedi bUyUk park ve 13 umumi bahçe • tnıtlteren!D temmumn oa •klzlnde 
yopdmuuu mOnaalp görmtlfttlr. toplanacak maadalar komlayonıma FW.UnJa 

O 1 Ş A R 1 D A • dq'lık aruln!n Araplara ve ovalık kıamınm 
•Alman hava nuın G~ bir nutuk Yahudtlere verllme&inl teklU edeceği Frauız 

eöyllyerek Alınanyanıa korkutuıacall zamr. ıazeteıertnde )'&Zılmakl&dır. 

89QSJW 98n 8tJGIJ'!I Na OU>11f 
Tugoatavya, 'Romanya ve Çek<>.1lovakya 

devlet rellıtert ile bu Uç devleUn erklnı har 
biyelerl BUkreıte toplaııdılar. 

• Polonya cumburrellll beraberinde harici 
ye nasırı oldutu halde Bükrefe ~lmfftlr. 

• tngilterede buıtm fevlcalAde bir toplantı 
yapdarak altm panltlnfn önUne geçmek için 
kararlar ftUbuma ç&lıplacaktır. 

• BerUade Franlll& -.nat eersllt &Çllnılf 
ve Alman nazırlan bulwuntıflur. 

• Ot.nlmarka la&rlciye ıuwn Berllnde t .. 
mularda bulunmaktadır. 

• Bulgar kralı Borlll Bulgarllltanm Anka 
ra bllytHı: elçhılnl kabul ederek uzun boylu 
l&'lfmu,ttlr. 

• BütDn dtlnya rlyaafye Ulmlerlnln Ud .,. 
ra yakm bir mQddetUr b&lllne utnttıkla" 
halde muvaffak otamadıklan ( Ooldbach l da 
vumı partak bir surette b&Deden Bovyet 
fen akademisi azaamdan rlyulyecl Vfnogra 
dot meslcOr alcademl diYUUDC& OD bm 1'11~ 
Uk bir mllkUatla taJW edllmifUr. 

• Fransız Jeamıe er Arc kruftZÖrfl Alman 
babrj)'Ulat z11aret etmek Ozere Klete re•.
cekUr. Jl'r&naıs knıvazörU Klelde ııeldz lfÜD 

ka•aeaktrr. Bu esnada ll'eml aubay'lan ta''" 
yaTelerle BerUne reıecekUr. ve orada bir gün 
cezeceklerdlr. 
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aradut ve 
cinayet 

Vapurun güvertesinde dola§ıyor- ı 
dum. 

Birdenbire gözlerim dehşetle açıL 
dı. GözUme, tahtalar üzerinde bir kır. 
nuzılık ilişti. Yılankavi hatlarla. kiv. 
rıla kıvrıla, büküle büküle ayaklan. 
nıın yanma. kadar geliyer. 

- Kan! .... diye düşündüm. 
Sonra, gözlerim bu pıhtılı al mayii 

takip etti: 
Bir küf enin altından geliyor. Tilyle-

rim Urperdi. 
İçinde bir ceset mi var! ... 
Üstil, çuvallarla bağlıydı ... 
Yaklaştım ve kendi kendime gülUm· 

sedim. Meğer küfe, kara dut doluy. 
muş. Meyveler birib~rini ezmiş. Yerde. 
ki kızıllık da korkunç kan lekeleri de. 
ğil, tatlı bir usare iır.iş ... 

- lşte bir hikay~ mevzuu ... Hatta, 
polisyen bir roman başlangıcı! ...• di. 
ye kendi kendime düşündilm. 

Zaten mevzu da 12.zımdı. Bir koltu. 
ğa oturdum. Denize baka baka kur. 
dum, durdum: 

Meseıa., bir cinayet işlenmiş ... Cese. 
din nakledilmesi Jazımgelmiş •.. Hal. 
buki behemehal kanlar sızacak... Ça. 
re yok ... Onun için katil düşilnmüş kj, 
cinayet mahsulü, pek ala, böyle bir kil 
feyle nakledilebilir. Yerleştiriyor ölü
yü küfeye ... Sonra, üstüne beş on ok
ka kara dut koyuyor. Benim gibi me
rak ehli biri olur da. bakarsa, meyva.. 
Jarı üst tabaka.da. görecek ... 

Hatta, daha kolayı da var: 
Sepet yerinden kalktıktan sonra 

yerdeki kan lekeleri şüphe uyandtrma. 
sm diye de üstüne bir iki avuç meyva! 
Fakat, hikayeyi dRha teka.mUl ettir. 
meli: - --- - ı 

l&cıB 
Vau-fis lYıDsceıruerrn 

Uzun ıaman varisli damarlardan 
ıstırap çekenlerin bir yahut her iki 
bacağında da ülserler teşekkül etmesi 
mümkiindür. 

Varis i~in ba§lıca sebep, bacaklann 
alt kısımlarında kan cereyanının eksik 
o1masıdır. Cereyanın eksikliği dolayı~ 

siyle nesiclcr beslenemez ve tabiidir ki 
hariçten gelen herhangi bir enfeksiyon 
ile zedelenmiye mukavemet edemez. 

Ülser evveli bir darbe yüzünden ze
del~ncn yahut ayağa hiç uynuyan bir 
ayakkabının daimi tazyiki yilzlinden 
hasd olan bir leke halindedir: deride 
bir yama gibi görünür. En ziyade bulu
nacağr yer aşık kemikleriyle bacak ön 
kemiğinin iki tarafıdır. 

1!k önce derinin rengi bozulur, 
koyu mavi, mor yahut kahve rengi gi
bi görünür. Çok geçmeden bu leke pat
lar, çukur bir ülser halini alarak sarım
tırak bir su ifraz eder. 

Ülserin açıktaki sathı sinir uclannı 
ihtiva ettiği için pek ıstırap verici b:r 
hal alabilir. Eğer derhal bir doktora 
müracaat edip lazım olan tedbirler alın
mazsa, ülser hem satıhta hem de derin
likte yayılrr biitün macağı kuşatır ve ke
miğe kadar işler. 

Varisli damarlar ve vLıris ülserler 
hiç ihmale gelmez. Kendilerinde böyle 
bir vaziyet hissedenler hiç durmadan 
mütehassıs doktora koşmalıdır. 

Doktor 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarım her gün sabahtan akıa· 

ma kadar Karaköy Ma:ımudiye cadde· 
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslernii ter~;: 1 

eden heyetten bir muallim hususi al. 
manca ersleri vermektedir. Bilbaf!S3 1 

ikmal imtihanlarına pek kısa zam~r •. 

da yetiştirir. Şerait ehvendir. Hab('I 
de "Almanca hocası" rümuzuna mek· 
tupla müracaat. 

Netice ne olacak? 
Meselft. ekser adi)JJ'J.]ar, bu gibi küfe 

ve sepetlerin e:lt tarafları h~leli midir, 
otla dolu mudur diye eşeJeyıp bakmak 
itiyadmdadırlar. Burada da. böyle bir 
kontrol olabilir. Cinayet meyd&na çı. 

ka.biliroM 
Ansızın içime evham bastı. Ya kal. 

bime ilham vaki olduysa. •• 
Maaza.llah ... Maazallah". 
Yerimden usulla kalktım. Küfeye 

doğru yaklaştım. 
HikA.ye mevzuu derk~n, belki de, 

hakiki bir cinayet esenylc karşılaş
mıştım ... Hemen iskel~ye ç!kar çık
maz, gazete idarchancsme bır telefon: 

_ Birinci sayfadıı bir yer hazrrla
yın ... Müthiş bir cinayet keşfolundu:. 
Hem de keşfeden benim ... Bunu darı. 
ca ederim tebarüz ettirjn. "Yalnız Av. 
ru a muharrirleri polisle birlikte ça. 
lış~ esrarengiz cinayetleri keşfetmez. 
A P_ zamanda biziTT,kiler de ip ucu 
ynı b H t· s·· bulurlar ... Netekim ayan a ıce u. 

reyya. 500 ve esrarengiz. ~ir katil va. 
kasını baı;lıbaşma mesaısıyle meyda
na çıkarrnıştır. ! .. diye yazarsınız ... 

Acaba Gocuk ölüsü mü? Kadın mı? 
Erkek mi? ... Aşk yüziinden mi? .. Yok. 
sa para için mi? ... Peki, acaba, böyle 
memleket aşırı cesedin naklindeki hik 

met ne? ... 
Vay efendim vay ... Sepeti .. amm~ da 

sıkı sıkıya bağlamışlar. Üstundekı çu
valı, kınnapJarla öyle bir dikmişler 
ki, hayrettir! . 

Neresinden bakmalı? ... 
Acaba asrı kontrol edilecek yer alt 

taraf değil mi? Oradaki boşluktan 
d:ı mı dutla doldurmuş? ... 

BW1un sahibini nasıl bulmalı~ .. Ko
lay ... İskeleye çıkar çıkmaz, polise ha
ber veririm .. Uazktan gözetleriz. Kü. 
renin yanına kim yaklaşırsa, hemen 
c~ mir.i omqj!ıun::ı ntıp. 

- Hey! ... Buraya. bak! .•. 
- Hey! ... Buraya bak! ...• diye ku. 

lağımın yanında bir ses gürledi: 
Omuzumu bir el tuttu. 

Dalgınlıkla. birdenbire bütün vaziye
ti unutarak bayalatımın mabaadine 
daldım: Yoksa. sepete yaklaştığrrn i
çin katil diye beni mi yakalıyorlardı? 

_ Ben yapmadım ... Vallahi ben yap 
madım! ... - dedim. 

Beli kuşaklr, pala.bıyıklı, bahçıvan 
kılıklı bir adam, avaz avaz bağırıyor. 

du: 
_ Nasrl sen yapmadın be? ... Haydi 

canın çekti, şöyle azıcık üst tarafın· 
dan arala. birkaç dut ye, nefsini kör
let. .. Ne diye şemsiyenin ucunu delik
lere sokar. üstünü altını ha eşeler, ha 
eşelersin ... Bir de inkar ediyor ... O 
yapmamış ... Göz göre göre de olur 
mu? ... Burada. bu kadar halk seyretti. 
Ver bakalım zarar z_yan. Beş kağıt. 

Yoksa polise müracaat edeceğim. 
Meyvaları ziyan v; sebil ettin ... GUver 
tcyi kırmızıya. bogdun ... 

''- Evvelden de vardı ... ,, filan diye. 
medim. 

Ahali toplanmıştı. Herifin makara 
gibi açılan çenesini kıstırmak için 
derhal elimi çantama attım. Beş kağı. 
dı çıkarıp tosladım bahçıvanın avucu. 
na. 

ve, oradan kös kös uzaklaştmı. 
fşte, dimyattaki pirince giderken 

evdeki bulgurdan da olmak diye buna 
derler ... 

Hatice Süreyya 

HABER - J\keam J)Östan 

Kızı I 
sacayak 

ÇeODk yüreğin 
maceıranarı 
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Yazan : Niyazi Ahme~ 

10 sene evvel bugün 

Sovyet Rusya sefiri 
Voykof öldürüldü 

Çar ailesinin hal/edilmeleri emrini imza 
.etmiş olan Voykol 19 yaşında bir genç 
tarafından trene binerken öldürüldü 

192 7 yılı 7 haziran günü, 1 O sene Eski Rus ir~paratorluğunu yeniden 
evvel bugün, bütün Avrupayı ala- ihya edinceye kadar bila inkıta ko· 
k~d~r ede~ ve günlük gazetelerle ?e münistlerle mücadele edeceğiz. Bu 
nı hır harbın başlangıcı olarak telak· münasebetle Hk defa b l "ki 
k. d"l b' k ·ı hAd· · ld S 0 şevı ere ı e ı en ır atı a ısesı o u: ov· d ·ıt·h k k · 

t R V 1 h t 
.. taarruz e ene ı ı <\ a arar vermış 

ye usyanm arşova mas a a gu· 
zarı Voykof, Berline gitmek üzere bulunuyoruz.,, 
Varşovadan geçerken istasyonda on Generalin son ııözleri gösteriyor
dokuz yaşında Boris lvanoviç Ko- ki, oolşeviklere taarruza hazırlanmr~ 
verda adında bir genç tarafından ülkeler vardı. Günlük gazeteler: 
kur;u.nla öldürüldü. "Dünya gayet mühim vakayiin 

Pıyer Voykof J 883 yılında Kı- arefesinde bulunuyor.,, 
rımıla, Kerç'de doğmuş, çok genç "Sovyet Rusya harp hazırlıkla· 
iken inkılap harekatına iştirak etmiş. b ı d b ı k, ı ·ı k f rma aşa ı.,, aş ı arı ı e çı ıyor· 
1
• !ardı. 

1907 de Balta polis müdürü ge· 
neral Danbaceye suikast yapmaktan 
itham edilerek hudut harici edilen 
Voykof, Paris üniversitesinde fizik 
ve riyaziye tahsilini bitirmiş, 191 7 
de Rusyaya dönerek komünist par
tisine girmişti. 1919 da Moskova
da kooperatif şirketleri inzıbat ida
resinde çalıştıktan sonra harici tica· 
ret komiserliğine aza tayin olunmuş 
ve 1921 de Sovyet - Leh tahliye 
komisyonundaki Sovyet heyeti reis
liğini yapmış, 1924 te Lehistan orta 
elçiliğine tayin olunmuştu. 

Voykofun öldürülüşü şöyle ol
muştu: 

Maslahatg,üzar Varşovada bir 
genç tarafından iki defa ziyaret edil· 
mitti. Adını yukarıda yazdığımız 
Bor is lvanoviç Konerda Voykof tan 
Rusyaya gitmesi için pasaportunun 
vize edilmesini istiyordu. 

Voykof: 
- Pasaportu vize etmek usule 

tabidir. Ben bu müsaadeyi veremem 
cevabını vermişti: 

İşte bu genç. sefir istasyona gi· 
derken tekrar yaklaşmış, selamlamış 
gene bir şeyler söylemiş, dinleteme
yince si.iratle çektiği tabancasını dört 
defa ateş ederek Voykofu yere ser
mişti. Voykof, bu esnada tabanca· 
sına davranmış, fakat aldığı derin 
yaraların lesi: i ile hiç bir şey yapa· 
madan yere yıkılmıştı. 

Derhal yakalanan genç katil şöy. 
le diyordu: 

- Ben yalnız intikam aldım. 
Vatanıma dönmeme müsaade etme
diler. Bunun acısını çıkarmam la
zımdı. Daha mühimmi öldürdü· 
ğüm adam Çar ailesinin katledilmesi 
emrini imza eden biridl'r. Hiç bir 
teşkilata mensup değilim, yalnız 
milletimin refah ve saadetine mani 
olanlardan intikamımı almak iste· 
dim. Yurdumda kimsem yok .. Hep 
sini öldürdi.iler ... ,, 

On sene evvel bugün vuku bu
lan bu hadise, bütün Avrupayı en· 
dişeye düşürmüştü. Sabık Çarlık 
ordusuna mensup general Vrangel 
Budapeştede bir gazeteye şöyle be
yanatta bulunmuştu: 

.. Eski Çarlık ordusuna mensup 
kırk bin asker elyevrn Balkan mem
leketlerind~ hazır beklemektedir. 

Genç katil, Varşovada kısa sü
ren bir muhakemeden sonra müeb
bed küreğe mahkum edildi. 

Ve hadise, Sovyet Rusyada ya
kalanan birçok casusların idam edil
meleri ve günlerce bütün Avrupa si· 
yasi mahafilinin endi~eli temaslariy. 
le sona ermiş oldu. .. 

Birkaç güne kadar 
TUrkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

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

Mütercimi: Hüseyin Rifat 

H.VRV!V doktoru 
Necaettln Ata sagu, 
Heı gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdar 
muayene parasızdır. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıt• kutuıa ·, fştaabul 214 

TelQrar adreeı : ıetanouı HABER 
Yazı ı~ıerı telotonu . 2~117Z 
idare ve 11.t!ın .. : ZOW 

ABONE ŞARTLARI 
senelik 
e eylık 
3 eyhk 
' eylık 

Tiı1lıi11• E1:11eb• 
t400 Kr 2?00 Kr. 
730 .. •450 
400 .. 800 .. 
150 .. 300 .. 

Salııbi ııe Neşrıqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bosıldıjı il~' (YAKIT) motboası 
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Halayda Türklere sal
dırışlar devam ediyor 

(Btış tarafı ı incide; 
hasıl olan heyecan Sancak dahilinde 
devam etmektedir. Çıkan karışık
lıklarda biri ağır olmak i.izere 4 kişi 
yaralanmıştır. Birçok Türk memur 
hakaret görmi.iş ve dövülmüştür. 

Türkiyeyi istiyorlarmış ! 
Son günlerde hududun öte tara· 

fmdan, Suriyeden bir takım garip 
sesler işitilmeğe başlamıştır. Bunla
rın içinde haddini bilmiyecek kadar 
küstahlaşanlar vardır. 

Ezcümle "Nida., gazetesi şöyle 
bir yazı neşrediyor: "Jskenderun el
den gitti! işte bütün Suriyede işiti
len istimdat ve ıstırap avazesi bu· 
dur. Ne heyeti murahhaslar, ne se
yahatler, ne muahedeler işe yaradı. 
Şimdi, bütün dünyaya ve Türkiyeye 
şöyle hitap etmeliyiz: Artık bize İs
kenderun kafi değildir. Biz lskende
rundan ötesini, sizin Türkiye adını 
verdiğiniz, fakat hakikatte arap olan 
yerleri istiyoruz._ Orası Türklerin de 
olsa gene istiyoruz, orası bize la
zımdır . ., 

Hakikati ~örenler ise •. 
Suriye ricalinden birisi, verdiği 

bir beyanatta şu sözleri söylemiştir: 
"- Cenevreden gelen haberle

rin bizde uyandırdığı teessür ve acı
ya rağmen siyasi hakikatleri göz ö
nüne getirmek ve bilhassa hissiyatı
mıza mağlup olmamak mecburiye· 
tinde bulunuyoruz. Türkiye ile 
-doğrudan doğruya bir anlaşma ya. 
pıp bu kuvvetli komşumuzla aramız 
daki münascbatı kati bir hal tarzına 
bağlamaktan başka çare göremiyo· 
rum. Türk kuvvetine karsı koyma
ğr düşünmek ciddiyetten~ uzaklaş
mak olur. Arap dünyasının müza
heretine de güvenemeyiz. 

Irak, dahili işleriyle meşgul, Ku· 
düs müftisi dahili siyasete müstenit 
mülahazalarla mütemadiyen Türki 
yeyi methediyor. Yemenle Hica
zın, İskenderun meselesi yüzünden 
Türkiye ile kavga çıkarrnağa katiyen 
niyetleri yoktur. Binaenaleyh si· 
yaset realizmi bizi, Türkiye ile bir 
anlaşma yapmağa sevkediyor. Bu 
sayede, Suriye, dahili ıslahat işleriy
le meşgul olmak imkanını bulacak· 
trr.,. 

Ali Arak şftrasının kararı 
Kudüste toplanan ali arap şura

sr son ictimamda lskenderun mese
l~ini gö~ü~miiştür. Bu müzakere 
siddetli münakaşalara yol açmıştır. 
Komilcnin istiklalci azasından biri, 
Suriyelilerin uğradığı sukutu hayal
den bahsederek, Suriyenin, Filistin 
meselesinde arap davasına büyük 
yardımlar etmiş olması itibariyle A
rapların lakayCiisinden Suriyenin 
haklı olarak teessüre düştüğünü ila
ve etmiş ve ali ~om-i~enin arap his· 
siyatını Sancak meselesinde ciddi 
bir hattı hareket ittihaz etmek sure· 
tiyle göstermenin lüzumunu ileri 
sürmüstür. 

MÜfti, bu sözlere, kısaca muka· 
helede bulunmuş ve ezcümle. Filis
tin arablarının Suriyeye faydalı bir 
yardımda bulunamıyacak kadar za· 
yıf olduklarım, bu sebeple, kuvvetli 
Türkiyenin adavetini celbetmemek 
için ihtiya,.tkar bir siyaset takip et
mek zaruretinde olduklarını söyle· 
miştir. 

Komite, müftinin noktai ncrzan
nı tasvib etmi~ ve Türkiye aleyhin
d~ her ti.irlü neşriyattan tevakki e
dılmesini matbuattan rica etmeğe 
karor vermiştir. 

Hata~ anlaşması Büyük 
Mılıet Meclisinde 

Hatay anlaşması ve Fransa ile 
aramızda yapılan anlaşmalar car
şamba r,ünii Meclise verilecek ~ve 
cum~ rünü müzakere olunacaktır. 

Payasta tetkikat 
Mersin, 6 (A.A.) - lkttsat ve

kaleti deniz müsteşarı Sadullah Gü
ney dün buraya gelmiştir. Sadullah 
Güney limanımız hakkında tetkik
lerde bulunduktan sonra Payasa gi· 

deccktir. • 
Araplarla ciosıiuk ve ingııtere 

Londrada çıkan Great Britain 
nnd the East mecmuası Yakın şark· 
~an bahisle yazdığı bir makalede di-

yor ki: 

"Şim::H resmen hal ve tesviye e· 
dilen İskenderun meselesinin bais 
olduğu c-rP,.,...;nliO.~ raC!men Türkler
'!:: Araplar arasında samimiyetin art 
makta oluu .una delalet eden ala
metlerin peyda olduğunu memnuni
yetle müşahede ediyoruz. Artık bir 
gizli sır,, değildir ki bu iyi cereyanın 
meydana gelmesine Londra yardım 
etmiştir. lngiltere kralının taç giy· 
me merasimine istirak icin Türklerin 
ve Arapların mÜmtaz devlet adam
ları Londrada toplanmıştı. lngiltere 
ise eski Osmanlı imparatorluğunda· 
ki hem hakim milletin, hem de buna 
vaktiyle tabi bulunmuş ve şimdi ay
rılmış olan halkların dostudur. 

Maverayi Erdünün başında bulu· 
nan Emir Aptullahın, memleketine 
Türkiye tarikiyle avdet etmeae ka
rar vermiş olması Arapların Türk
lerle çok sıkı temasta bulunmak ar· 
zusunu ispat eden bir delil teşkil edi
yor. • ~ 

~mir. Abdula~ın bu hareketi gÜ· 
zel hır mısal teşkıl ediyor. Ümit ede
ri~. ki lngilterede bulunan diğer 
mumtaz Arap şefleri dahi Emir Ab
dullahm hareketini kendilerine ör
nek ittihaz edeceklerdir. 

Donanma 
Limanımızdan 

ayrıldı 
Hatayın istiklalini tes'it ve onun kur 

tanem Büyük Önderi istikbal için şen
lik yapan İstanbulun bayramına iştirak 
etmek üzere limanımıza gelmiş olan do
nanmamız bugün limanımrzidan ayrıl
mıştır. 

Filoyu teşkil eden Torpido muhriple
rinden dördü saat 9,30 da Marmaraya 
doğru hareket etmişler, Peyk torpidosi
le Yavuz da biribirlerini takiben Göl· 
ci.iğe gitmişlerdir. 

Sovyet kamusu 
ihtilal aleytarı 
Moskova, 7 (A.A.) - Ulum akade-

misi bürosu, akademi azasından dr. 
Jalvin ile muhabir azadan Obnorskinin 
mesuliyetlerini tayin etmek üzere bir 
komisyon tesis etmiştir. Bu iki zat, Rus 
lisan kamusunu tanzime memur edil
mişle~di. Bunlar, milletin düşmanlarım 
kamusun tanzimine iştirak ettirmişler 

ve kamusu ihtilal aleyhtarı bir ·vesika 
haline getirmişlerdir. 

İntişar etmiş olan ilk cildi, Troçkiden 
Buharinden almma birçok sözleri ihtiva 
etmektedir. · 

Pravada gazetesi diyor ki: 
"Kamusun "akaid,. kelimesine sayfa· 

lar tahsis edilmiş olduğu halde ''sanat· 
karane,, tabirinin bir iki satırla izah c· 
!dilmiş o1ması dikkate şayandır.,, 

Halk komiserleri nezdindeki güzel &a· 

natlar komitesi, repertuvar komitesi şe
fi Litovski ile Moskova tiyatrosu müdli 
rü Arkadievi memuriyetlerinden azlet· 
miştir. Bunlardan birincisi repertuvar 
hakkında yanlış malCımat vermiş olmak 
la ikincisi de Parise gidecek sanatlar ti· 
yatrosu grupunu teşkildeki yolsuzluğu 
dolayısile itham eldilmektedirler. 

Italyan donanması
nın manevraları 

Roma 6 (A.A.) - 70 i denizaltı ge
misi olmak üzere 120 parça İtalyan harp 
donanması Napoli körfezile Gaete harp 
limanı arasında tatbikat talimleri yap-
nuşlar'd1r. Alman Nazın Mareşal Von 
Blomberg bu talimleri Amiral gemisi o
lan ''Duc d'Aoste,, zrıhlısından takip 
etmiştir. Bu talimler, Mareşalin İtalyan 
ordusuna ve bahriyesine yaptığr ziyaret 
leri tamamlamıştır. 

Bir haftada 25 
tayyareci öldü 

Londra, 7 (A.A.) - Son hafta tatili 
İngiliz tayyare alemi için felaketli ol
muştur. İki askeri tayyare Cumberland 
kontluğunda düşerek 4 kişinin ölümüne 
sebebiyet vermiştir. 

Diğer iki askeri tayyarenin düşmesi 
yüzC:-~.:n 3 kişi telef olmuştur. 

Bir sivil tayyareci de tayyaresinin 
Bromlcy Kent mczarhğına düşmesi yü
zünden telef olmuştur. Son on gü11 zar
fından 25 tayyareci CSlmüştlir. 

FfA13ER - J\k~am 'POsfasr 

Belgrat 6 - Bugün burada karşıla -

şan Yugoslavya - Belçika milli fu:bol 

takımları çetin ve Yugoslavlar namma 

talihsiz bir müsabakadan sonra 1-1 
beraberlikle bitmiştir. 

Davis kupası 
Tekis maçtan 

Prag: 6 (A.A.) - Çek ajansı bildiri· 

yor: Da vis kupası tenis turnuvasına 

Çekoslovakya Fransayı bire karşı dört 

galibiyetle yenmiştir. 

Filhakika son gün olan bugün Çekos

lovak Menzel Fransız Derstemeauyu 

6-0, 6-3, ve 6-4 ile ve gene Çekos

lovak Hecht Fransız Boussusu 2-6, 

6-1, 7-5, ve 6-0 ile yenmişlerdir. 

Hava fevkalade güzeldi. Altı bin se· 

yirci maçı, Çekoslovakyanın galibiyeti

ni temenni ederek derin bir alaka ile 

takip etmiştir. 

Rakibinden daha iyi formda ve daha 

kuvvetli olan Menzel, Fransız rakibini 

kolayca yenmiJtir. 

Hecht ise, başlangıçta fena oynamış· 

trr. Fakat rakibi Fransız Boussus son· 

ralan zayıflamış ve son kısmı pek sönük 

bir tarzda bitirmiştir. Halk Çek muvaf

fakiyetini fevkalade tezahüratla alkışla

mıştır. Çekoslovak tenisçileri önümüz· 

deki hafta ~ene Praglda Yugoslavlar ile 
karşılaşacaklardır. 

Haliç idaresi 
ücretli memurlara 

neden milşkUU\l 
çıkarıyor ·ı 

Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç 
vapurlarında devlet memurlarına 
tenzilatlı biletler verildiği malum· 
dur. Fakat, bu tenzilattan, devlet da
irelerinde ücretle çalışanlar istifade 
edemiyordu. Son günlerde bu so· 
nunculara da tel.ızilatlı karneler ve 
bilet verilmesi kararlaştırılmış ve 
icap eden makamlara bu karar bil
dirilmiştir. Akay ve Şirketi Hayri· 
ye bu karara istinaden devlet daire
lerinde ücretle çalışanlara da tenzi· 
latlı karne vermiştir. Lakin Haliç 
idaresi yapılan müteaddit müracaat
lere rağmen, diğer iki 'idare gibi ha· 
reket etmemekte ücretle çalı§an me
murlara tenzilatlı karne vermemekte 
dir. Bu yüzden de birçok kimseler 
kendilerine verilmiş bir haktan isti
fade edemiyorlar. Bu hususta naza
n dikkati çekiyoruz. 

Misafir 
Emir Abdullah 
Bu sabah Valovaya 

gitti 
İstanbulun misafiri bulunan Mavera

yı Erdün hükümdarı Emir Abdullah bu 
sabah Yalovaya gitmiştir. Öğle yemeği· 
ni ora·da yiyecek, akşama Bursaya gide· 
cek ve yarın sabah şehrimize dönmüş 
olacaktır. 

Emir Cumhurreirisimizin teşyilerinde 
bulunduktan sonra Daçya vapurile Hay 
faya hareket edecektir. 

Maverayı Erdün Emiri dün İstanbu
lun görülmeğe değer yerlerini gezmiş· 
tir. Dün Göksu kasrına giden misafir 
öğle yemeğini orada yemiştir. Bundan 
sonra Göksu deresinde sandalla bir :e· 
zinti yapan misafirimiz oradan otomo
bille Çamlıcaya ve akşam üzeri de Sua· ı 
diyeye gitmiştir. 

Zayi - ''3364,. liva ve "1472,, kaza 1 

sıra numarasile Kadıköy Malmüdürlü- 1 
ğünden almakta olduğum maaşıma ait 1 

resmi senedimi zayi ettim. yenisini ala· ı 
cağımdan hükmü olmadığı ilan olunur. 

-- .. 
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Beykozlular. 
1-Jiç nıağlup olmadan kazandılar 

Sekizler turnuvası finaliııde takımla 1'ının galibiyetini tenıin eden Beyko. 
ko:..ım ü~ nmharimi Şehap, Kazım ve Turhan 

Milli küme haricindeki birinci srnrf 1 
sekiz klübümüz ara~nda yapılmakta o- 1 

lan sekizler turnuvasınnı final maçı dün 
Taksim stadmda Nihact.m hakemliği ile 
Beykoz ve Süleymaniye kKipleri ara • 
smda yapıldı . 

Beykoz: Safa, Bahadır. Halit - Sa. 
dettin, Kemal, Mehmet - Turhan, Fa. 
ruk, Şehap, Ali, Kazım. 

Süleymaniyede: Nuri - Recep, Sab. 
ri - İbrahim, Orhan, Daniş - Rauf , 
Süreyya, Ali, Ali Rıza, Raiften mürek
kepti. 

Oyunun beşince dakikasında Beykoz
lu Şehap rakip taraf beklerini atlata • 
rak takımının ilk gollinü attı . 

Bundan sonra oyun mütevazin ge • 
çerken Beykozlu Kazım, Süleymaniye 
kalesi önündeki kargaşalıktan istifade 
ederek kliibüne ikinci sayıyı da kazan
dırdı. 

Devre sonlarında Beykozlu Faruk -- -----------
Ankarada 
Bisiklet yaı ışı 

Ankara, 6 (A.A.) - Seri bisiklet ya. 

rışının altıncısı bugün 78 kilometre 

mesafede Akköprü - Çiftlik asfalt yo · 

lu üzerinde altı defa gidip gelme sure · 

tiyle ve dokuz koşucunun iştirakile ya. 
pıldı . 

Yarışa saat dokuzu beş geçe ba~lan. 

dı. Kuvvetçe biribirlerinden hiç geri 

olmıyan bu koşucular yarışı başladrk • 
) 

ları gibi sonuna kadar beraberce gele • l 

rek bitirmişlerdir. 

Bugünkü yarışta, evvela, Yaku!:ıun 
bisikletinin bozulması, Nuri Kuşun las

tiğinin patlaması ve nihayet Mustafa • 

nın ön tekerleğinin kmlmasına rağmen 

takip otomobillerinde yedek bisiklet ve 

lastik bulunması neticesi olarak bu an. 

zalar çabukça bertaraf edilrni~ ve bu 

yüzden arada hasıl olan aralıklar yapı • 

lan sıkı ataklar neticesi olarak kapatıl
nuş ve yarışın neticesine hiçbir tesir 

yapmamıştır. 

Teknik netice: 

1 - Erdoğan, Ankarag ilcü. 2 saat 22 

dak:ka 14 saniye; 2 - Nuri Kuş. Gü • 

vençspor tekerlek rarkiyle; 3 - Yakup 
Demirspor. 

Altı yarrşm neticelerine göre puvan 
vaziyeti şudur: 

1 - Nuri Kuş 13 puvan. 2 - İsmail 
20 puvan, 3 - Erdoğan 21 puvan. • 

Kayseri de 
At yarışlaıı 

Kayseri, 6 (Hususi) - İlkbahar at 
koşul~rı büyük bir kalabahk önünde ya 

prldı. 

Çok muntazam ve güzel olan yarış • 
tarda Atlıspor klübünün beygirleri 
büyük bir muvaffakıyet kazandılar. 

sakatlanarak oyundan • çıktı. İkinci 
devre başlarında top Sarı • siyah kaleıi 
önünde dolaşırken Bahadmn uzun bir 
vurıışiyle sağ açığa kadar uzanan top 
Turhanın ayağiyle üçüncü Beykoz go
lünün de kaydına sebe poldu. 

Beykozlular sağ içlerinin de yara • 
lanmasiyle dokuz kişi kaldılar. eksik bir 
kadro ile oynamalarına rağmen hakimi. 

yeti hasımlarına bırakmıyan San • si • 
yahlılar 21 inci dak 'kada SJ.leymaniye . 
müdafilerinin ayaklarından topu ka • 
pan Şehabın yaptığı golle maçm neti • 
ccsini tamamen tayin etmiş oldular. 

Oyunun bitmesine az kala Sül: y • 
man:yeli Daniş de pcmaltıdan takımının 

yegane golünü yaptı . Bu suretle sekiz 
klüp turnuvası şampiyonluğunu Bey. 

kozun genç ve faal on biri hiç yenilme• 
den kazanmış oldular '. 

O.M.K. 

Yağh güreşler 
Oünkü karşılaşmalar 

çok heyecanlı oldu 
Beşiktaş jimnastik klübünün yeni 

açtığr güreş yerinde, milli gtlreş müsa

bakalarına dün de devam edilmiş ve 

kalabal ık bir meraklı kütlesi güreşleri 

büyük bir alaka ile takip etmişlerdir. 
Bilhassa memleketimizin maruf güreş· 
çilerindcn Mülayim ve Cemal pehlivan

ların bu müsabakalara iştirakleri mü
sabakalara heyecaıı vermiştir. 

Bulgar pehlivanlarından Görgi Blens 

ki ve Girme Deliormanski de müsaba· 

kalan takibe gelmişler, Molla Mehmet 

ve Arif pehlivan gibi kıymetli güreşçi· 

lere defi etmiştir. 

Güreşlere gene otuz pehlivan iştirak 

etmiştir. Başta Mülayim ve Cemal peh· 

livanlar sıkı bir güreşten sonra berabere 
bıraktırılmış ve halkın sürekli alkışları 

arasu1da güreşlere nihayet verilmiştir. 

Cemal pehlivanın bir gün evvel Ku -

mar ile yaptrğı müsabakada eli incitmiş 
olmasına rağmen Mülayimle berabere 
kalması şayanı takdirdir. 

Fener Yılmaz kltıbü
nüo yeni idare heyeti 

Feneryılmaz spor klübünün yrllık kon 
gresi dün yapılmış ve yeni idare heyeti
ne şunlar seçilmiştir: 

Başkan: S~rver Uıtünbaş. asbaş~an: 
Hasan Güner, genel sekreter: Fahri Te-

kiner, muhasebeciliğe: Cerfıal Sunbat, 
elçi: Fahri Somer, gtnel kaptan: MÜ· 
kadder Bele, yurd direktörü: Mustafa 

Alanko, üyeliklere: Nadir Yanardağ, 

Rifat Ayı:en, Talat Özışık, Ömer Yalçın 
Niyazi Resk~n. Latif Sonay, S inan Sert. 

Yeni idare heyetine muvaffakiyetlcr 
dileriz:. 
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Dünkü maçlaı da heı iki Jsfanbul takımı da uenildi 
Galatasaray, Ankara Gücüne 4 - 2 mağlQp oldu 

Aapöt0 Fen<errib@}lf\lCÇ<eVö 4~41 Y~liiı©ı ü 
Dun Kadıköyündeki Fencrbahçc ıta

dında Fcnctbahçe • klübü, yirmi doku • 
z~ncu yıldönüm:inü büyük bir mera • 
•ıınlc kutlamıı ve bu münasebetle Vi • 
Yanının Rapit takımiyle hususi bir fut
bol ınaçı yapılmr~tır. 
S Merasime saat 14,40 ta başlandı. 
lldda sek"z bine yakın muazzam bir 
~balık toplanmıştı. Fcnerbahçe klü. 
r llne ~cnsup Ü~ yüz sporcu. spor kıya · 
Ctlcrıyle halkın önünde bir gecit res • 

ttıi yaptılar ve kapalı trib:.inleri~ orta • 
' 1ndaki Atatürk büstünün önünde dizi
lerek ls!i!dal marşını dinlediler. Marş. 
tan sonra büste gtlzel bir çelenk koyan 

genç duran Latif Fener kalesine ndis 
bir gol yaptı. Mağ](ip vaziyete düıen 
Fenerliler Zekinin kendine has bir ~Üt· 
le yaptığı golle beraberliği tesis etti • 
ler ve maç ı - 1 nihayetbuldu. 

1'ekütler alkıılar arasında sahayı ter
kettikten sonra hoparlör Fenerbahçe ve 
Rapit oyuncularının isimlerini ilan etti: 

Vagner - Krausam - Prebest, Lu. 
ef, Sk~mar, Smistik, Bi.nder. Fleger. 
Pavliçek, Passer, Holeç tertibinde idi. 
Merkez muavin. sağ ve sol açıklarla. 
merkez muhacim enternasyonal oyuncu 

lar. 
Fenerbahçe ise: Hüsameddin - Ya. 

Fenerbahçe . GU ncş miilc],"(litleri 

~cnerbahçe ikinci başkanı . hoparlö:ün 
onünc gelerek kısa b:r söylevde bulun· 
du. Ve sarılacivertlilerin Atatürke olan 
sarsılmaz bağlılıklarını anlattı. 

Sporcular tekrar ayni intizamla sa • 
hayı dolaşarak dışarı çıktılar. 

. İl ~'Pj ~disesi Fenerbah5-:fc.ür. 
~-- ı__ - · • ~ • \ 

lt!ı ayia"k ~k;~ .. ;;;;;~da c:~:; 
ctr , .. 

ı. Ve gençler yanşı kaybettiler. 

Saat 13,50 de tekaüt futboküler a~ 
rasındaki maça başlandı. En eski Türk 
futbolcüsü Bay Fuadın hakemliği altın 
da kar§ı karşıya gelen Fenerbahçe, 
Güneş tekaüt takımlarında Türk spor 
tarihinin l'n namdar oyuncuları göu 
Çarpmaktaydı tar. 

Galata!:aray - Fcncrbahçe rekabet 
Yıllarının kah ram:m!arr seyircJeriıı 

kahkahaları arasıııda oyuna ba}ladılar. 

Fenerbah5e takımı: Nedim - Cafer 
Hasan Kamil, - Suat, Ziya, Kadri ~ 
~edri, Hikmet, Zeki, Ala, Sabih ıeklin
dcydi. Buna mukabil eski Galatasaray-

şar, Fazıl- Esat, AngeliQis, Reşat -
Niyazi, N°amık, Ali Rıza, Naci, Fikret 

~eklinde. 
Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyun r:.izgarı arkasına alan Fenerin 

şiddetli hücumlariyle bagladı. Ve top 
derhal Rapit nısıf sahasına Jndi. Fik -
ıet \T"4:ılt8SİVli! vtyaııaıııann mÜ~kül va. 
ziyetlere sokan Fener talcınut ..AU Rıza 
ile Nacinin fena oyunları yüzünden bir 
türlü gol çıkarmağa muvaffak olamı • 

yordu. 

T. s. K. Başkanı 

Ali Hikmet 
istifa etti 

Ankara, 6 (Telefonla) - Türkspor 
Kurumu reisi ve Gaziantep mcb'uıu 
general Ali Hikmet Ayerdem sıhhi se· 
beplerden dolayı doktorların gösterdiği 
lüzum üzerine istifasını Cümhuriyet 
Halk partisi genel sekreterliğine ver -
miş ve bu istifa kabul edilmiştir. 

Şükrü Kaya generale yazdığı bir 
mektupta ayrılışından dolayı teessiir -
terini bildirmiş ve yaptığı lo:iyük hiz • 
metleri yadetmiştir. General Ali Hik • 
met bugün bütün mıntakalara ve rede -
rasyonlara bir tamim yazarak veda et • 
miştir. 

Büyi.ik kongreye kadar teşkilat işleri 
ikinci reis Aydın mebusu Adnan tara. 
fından idare edilecektir . 

-
şan çıktı. Bu büvük tehlikevi savuştu -
raıı Viyana müdafaası büt-~n dikkatini 
F ikrete hasrettiğinden orta muhacimler 
sık sık r,ol vaziyetine giriyorlardı. 

Hücum hattının üç ortası bütün bu 
fırsatları israrla kaçırdığından Fener • 
bahçe hakim oynamasına rağmen kırk 

birinci dakikaya kadar mağlı'.iüp vazi • 
yetten kurtulamadı. 

Kırk birinci dakikada Rapit mUdafa. 
asının yaptığı pt-naltıda Namık ;iddetli 
bir tütle beraberHği teıS;! etti ve devre 
1 - 1 beraberlikle nihayetlendi. 

f kinci devre: 
lıayet ıuz-eı o~u.dıkı halde gol çılcı:ı. 

ramayan Fenerbehçe -itriaıci dtvrede ta
kııru yine hatalı bir tekilde deği,tircti 
Ve hiç sebep yokken Hüsamettinin ye. 
rinie Necdeti aldı. Nanukla Nacinin 

Bu haftanın yegane milli küme maçı dün 
Taksim stadında Galatasarayla Ankara
&ücü arasında yapıldı. 

Federasyonca hakem olarak tayin e· 
dilen İzmirli Fehmi gclmcıd:ğinden 

müsab1ka Nuri Bosutun idaresinde oy· 
nanclı. 

Saat tam dörtte, dört bine yakın bir 
seyirci kalabalığı önünde takımlar dizil
dikleri zaman: Galatasaray: Sacit -
Re1at, Lutfi - Ekrem, Hayrullah, Sua
vi - Necdet, Süleyman, Eıvak, Haıim, 
Bülent, 

Ankaragücü de: Ate' - Ali Rızat 
F..nver - lamail, Semih, Nuıret - Ham 

yen bir anda nefis bir şüt çekti. Kaleci 
Ateş bu vuruşu kornere atarak k . . urtar-
dL 18 ı~cı d~kikada Eşvak topla Anka· 
ra kalesıne gırerken Ali Rıza ta af ., r lr.Jan 
hatalı bir şekilde durduruldu. 

On sekiz içindeki bu hatayı hak 
çizgi üstünden firikikle tecziye c;~ 
Oyun Güç kalesi önünde cereyan et'i
yor fakat sarı kırmızı muhacimler "ne 
de olsa galip geliriz .. düşüncesile ken
dilerini sıkmıyorlaı1tlı. Merkez muavin 
Hayrullah ile Haıimin berbat oyunu da 
takımlarının beraberliği temin edeme
mesine .vesile olmaktaydı. 

43 ilncü dakikada Ankara kalesi önün 

G<ı1.ata3arcttJ • A nkaragücü nuı çuulcuı gü2el bir enstantane 

di, Fahri, Yatar, Ab:!ül ve Şükrü teklin de kargaıalık esnasında hakem Galata-
deydiler. saray lehine bir penaltı verdi. 
.JCur'ayı htanbul takım1 kazandı rüz- Reşadın attığı bu ceza vuruşu Anka· 

garı ~rka~n~ ala.rak oyu'lP Awratrıa- ra kalesinin direğine çarparak kurtut
rın hucumıle batlandı. Muavin hattında du. Ve ilk devre 1-0 Galatasarayın 

kesilen top san kırmızı hücum hattının mağlubiyctile bitti. 
ortasından misafir kaleye kadar yaklaş- ikinci devre Galatasarayın hücumile 
tı ve iki müdafi arasından Necdetin çek- başladı ise de gene durgun oynamaları 

ciği §Üt havadan avuta kaçtı. Milli yüzünden üstünlük üçüncü dakikadan-
küme maçların:la 1imdiye kadar hiç sonra Güçlülere geçmiş oldu. 
mağlup olmayan ve geçen hafta Anka- 18 inci dakikada ortadan sola. ordan 
rada ayni takıma galip gelen Galata· da sağ açığa geçen top Hamdinin yer· 
saraylılar, bu defa da kazana~klarrna den bir vuruşile, Galatasaray kale~ine 
emin bir halde fantaziye kaçan Y.avaı girdi. Sacit geç yaptığı pdonjonla bu 
bir oyun oynamagwa başladılar. ı go e mani olamamıştı. Muhakkak san· 

4 üncü dakikada ani bir Ankara akını d kl 1 arı galibiyeti elde edemiyen o iki 
İstanbul kalesi önüne kadar geldi. Sa· r· d go u o yemiş olan sarı kırmızılılar bu 
cit. vakitsiz blr çıkıt yaptı. Topu tuta- d sıra a aşırmış bir haldeydiler. Misafir-
madı. Yaıarın tütü içeri girerken yere 1 b • er u vazı •etten istifade etmesini bile· 
düşen LCıtfinin eline çarptı. Penaltı. k y re a§ar vasıtasile ürüncü sa'-·ılarrnı 
Ankaralılar ilk golü bu sureti~ kazan· ~ ~ d1 yaptılar. 

lı yeni_ Güne§li tekaütler de; Ülvi - 1 
liayatı, Mehmet Nazif - Muammer, 
ke:nal Rifat, Kerim, Mı:.ifit, Ahmet, Ne. 
cip Şah'n, Latif, Sabit tertibinde bulu 

Rapit . Fener tal.:ımları oyuml.an cvııel bir arada 
mış oldular. Galibiyetlerinin muhakkak Bu gol san kırmızılılan kamçılaya-
oldugwunu uman san kırmızılılar, bı"raz rak beş dakika kadar cidden güzel bir 

11 ·yordu. 

O> unun ilk dakikalarında Fenerbah. 
"" ~ir p::naltz fırsatı elde etti. Fakat 
7 •. 

• topu havaya ataraka bundan isti -
~ ·.: edemedi. Alaettin ve Bedri Ülviye 
ı . · tıt çektiler. Fakat eski namdar ka. 

e: · bu tehlikeleri aavu,turdu. Güneı • 
~ .. Ahmet, Necip Şahinin hazırladığı 

at kaçırarak kaleci Nedime büyük 
r lütufta bulundu. On beş dakikalık 

l't devre golsüz nihayet bulduktan son. 
ra ikinci devreye ba§landı • 

ltk anlarda tekaütlerin arasında pek 

Fener üstün oynadığı halde gol ya
pamazken ani bir hücumla ileri atılan 
Rapit muhacirnleri Binderin çektiği bir 

~:itten sonra topun v_: , ır~n ayağına çar 
pıp ağlara takılması uzcrın ilk gollerini 
kaydetmiı oltlular. 

Bu beklcnmiyen sayı S;ırılacivertli • 
leri daha di.izgün oynamağa sevketti • 

se de hücum hattının ortası hiç bir i' 
göremiyordu. Fikrete yapılan bir favu:•:J 

hakem serbest bir vuruşla cezalandır • 
dığından Fikret yirmi beş metreden ka· 
leye hesaplı bir ~üt çekti. Fakat top 
ah sesleri arasında direğe çarparak dı. 

. ~•~--·'--"'"""·"' 
rmıcrbahçe"' Rapit m'iisaookasmd.aıı bir gtJrüıın~ 

yerlerine Şabanla, I\Jlendi getirdi. 
Ali Rızayı çıkarmak mümkün iken 

Namığı takımdan atmak, ve merkez 
muavin oynatılması lazımgelen Bül~n • 

di soliçe almak gibi h<ıtalar, Fencrbah
çeyi mukadder olan akibete sürüklemek 
te geçikmedi. 

Bir türlü kendini toparlayamıyan hü
cum hattında Fikretle Şabanın ıahsi 

gayretleri semere vermed: ğinden be • 
raberlik yirmi be§inci dakikaya kadar 

devam etti. Bu müddet zarfında An • 
gelidis ile Fazıl tam manasiyle yorul • 
duklarından Rapitliler bir anda parla • 
yıverdiler ... 

Bu sırada hoparlör Tokı"mdcki maçı 
Galatasarayın 2 - 4 kaybettiğini ilan 
ediyordu. 

Binder kaptığı topu hafif bir ayak 
oyuniyle sağ içe nakletti ve Fener 
kalesine iki gol yaptırdı. Bunu biraz 

sonra Bindern otuz metreden ani b:r 
şiltle yaptığı ilçüncü golü takip etti. 
Bir anda iki gol yiyen Fener takımı ar. 
tık mağlubiyetiini kabul etm~ğe mec. 

bur oldu. Son dak"kalarda sağiçleri to
pu dördünc:.i defa kaleye sokunca ma

çın kat'i neticesi anlaşılmış oldu. Ve 
biraz sonra müsabaka 1 - 4 Fener'n 
aleyhinde nihayet buldu . 

Yüksek bir oyun gösterır.eır.i~ olrr:a • 
sına rağmen Rapid"n açık bir galebe e1

• 

de etmesi Fener takımının yanlış teşkil 

açılır gibi oldular. 10 uncu dak:kadan· oyun tutturmalarına scbcb oldu. Bu beş 
sonra oyun bir hayli ıüratli oluyordu. dakika içinde birinci .. i Bülendin nefis 

16 ıncı dakik:ıcla Eşvak hiç beklenmi- bir kafa vurmasile. ikincisi de Haşimin 
ayağile olmak üzere iki gol kazandılar. 
Vaziyet 3-2 olunca şaşkınlık Ankara
lılara ıira yet etti. 

Ali Rıı:a ve Namık gibi iki ağır oyun.. 
cu yanyana konulmak suretiyle buna 
imlrln brrakılmadıiı için Rapit kolayca 
galip celcii. 

FeneF ulumında: Reıat, Fikret, Şa. 
ban, Yaıar muvaffak oldular. Rapitte: 
İki açıklar, merkez muavin, sol müdafi 
miıkemmel oyuncular. 

Hakem Şazi, maçı temiz idare etti. 
Osman KAVRAK 

Raptd antrenörü 
ne ctıvor? 

Bir arkada9rnuı: oyundan sonra Rapid 
takımı antrenörü ile konutmuttur. 

Antrenör, Türk futbolünü iyi buldu
ğunu b:ıhasn Fenerbahçenin birinci 
devre çıkardığı oyunun çok güzel oldu
ğunu zikretmi,tir. Saha için de: Çok 
güzel ve çok §İrin bir stada maliksiniz 
demiştir. 

Oyuncul11rdan da Yasar. M. Reşat, \ 
An~elidis, F;k:-et, ve Niyaziyi bcğerJdi· 
ğini söylemi~tir , 

Bülendin çektiği bir köşe vuruşunu 

Ankaralılar içerden cevirdikleri halde 
hakem bunu gchemedi. 

San kırmızılılar üstüste hücumlar 
yapıyorlar. Ankara müdafaası vakit k1· 
zanmak için uğraşıyor. 

35 inci dakikadan sonra Güç kalesi 
bombardıman ediliyor sarı kırmızı oyun 
cuları rakip nısıf sahasında didinlvorl:!r. 
Bu sıralarda müdafaadan uzun bir vu
ruşla Ankara sağ açığına giden tep, 
döıı.:iilncü defa Galatasaray ağlarına ta
kıldı. Artık netice belli olmuştu. s0 , 

gayretler fayda vermed'ğindcn Ga1'ıt~ 53 
ray takımı ümit etmediği bir mağlubi· 

yetle sahadan ayrıldı. Sarı kırmızılıl :ar 
kendilerine güvenmenin cez~s•nı çekt i~ 
ler. Kaleci Sacit bir iki güzel kurtarı-
tına rağmen - ilk gol müstesna - c!i
ğ~.rlerinde hatası vadı. Müdafiler çok 
guzel calıştılar: muavin hattında Fkrem 
en iyileriydi. Hayrullah yoktu. p fr:um 
hattı çok durgun bir oyt: l oynadı. 

Ankaralılar rakiplerini:l durgunlu-
ğund3n istifade ctmes:ni b:lerek 1-r '·1 ı 
bir srali'ı'vet knzand·lar. Ka,c·i. s~' rrii
d .. fi. r•a ~~ ·k ve merkez muh- ci:n mu
vaffak oldu • 

O. M. Kutnak 



H ava ku'vvetlerinin 
Aynı zamanda ordu ve donanmaya 

ehemmiyet verilmemişse 

Tesiri mahduttur ! 
Hava kuvvetleri, müstakil hareketler için kullanıldıkları zanıan 
bile daima kara ve deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmağa ve onlarla iş birliği gapmağa mecbur olacaklaıdır 

Hava kuvveti askerlikte birinci sınıl 
bir amil hükmüne girmiştir. Son harp 
onun kıymetini açrkça göstermiş ve 
beşinci silah denen bu kuvvete, o gün. 
den bugüne kadar, meydana gelen te -
rakkiler onun bundan sonraki bir mu
harebede daha ehemmiyetli bir rolü o. 
1acağı şeklinde tahminlere yol açmıı -
t.tr. 

mat azdır; sonra tayayarenin hareke • 
tindeki sür'at, atıştaki isabeti çok güç
leştirir ve evvelki atışlar neticesine 
göre tashihler yapmak imkanına mani 
olur. 

tayyarelerin tehlikeli hale gelmeden ev 
vel harp dışına çıkarmanın kolayına 

bakmaktır. Şu halde yapılacak şey on • 
lan toprakta aciz bir mevkide bulun • 
dı.ıklan sırada bastırmak, garaj, fabri
ka ve sairelerini yok etmeğe çalı~mak. 
trr. Maamafih şunu da söylemek la -
zımdır ki bu neticeye varmak kolay iş 
değildir . 

lngiliz harb gemisi Londo-n ?ıe tayyare defedici topları. 

Bu rol acaba hava kuvvetinin harp 
taliini kendi başına temine kafi bir Us
tünl:.ik alınağa müsteit midir? 

Bu suale "Evet,. diye cevap veren
ler vardır. Binlerce tayyare tarafından 
yapılacak büyük hava seferleri hakkın. 
da bir çok tahminler işitiyoruz. Bu 
tahminlere göre tayyareler düşman top 
rağmı altüst edecekler ve orada yaşr • 
yan halkı öyle zararlar ve istiraplara 
uğratacaklardır ki neticede manevi 
kuvveti kırılan bu halk hük<lmeti sıkış
tıracak ve onu sulh istemeğe mecbur 
edecektir. 

Bu meselenin ciddi bir tetkike ihtl • 
yacı vardır. Muhtelif memleketlerin 
gerek kendilerinin ve gerek muhtemel 
düşmanlarının coğrafi vaziyetleri, ge • 
nişlikleri, sanayi kudretleri, karşılaşa • 
cak hava kuvvetlerinin mevcutları, hal
kının manevi kuvveti o kadar çok ve 
o kadar ~eşitli amiller teşkil ederler ki 
hava harbinin neticeleri de ıu veya bu 
vaziyete göre bizi çok farklı neticelerle 
karşılaştırabilir. 

Hava muharebeleri 
Taşınacak mühimmat ve mahrukat, 

mahdut miktarda olduğu için hava mu.. 
harebeleri de bizzarure kısa olurlar . 
Bundan başka bir tayyarenin başka bir 
tayyareye karşı yaptığı atışlar • pek 
yak~n mesafeden olanlar müstesna -
çok az müessir olurlar. Bunun sebebi 
hedeflerinin b:.iyük bir sür'atle Y.er de. 
ğiştirmeleridir. Hedeflerdeki bu oy • 
naklık bugün uzak mesafeden harp e
dilmesine imkan verme<iiği gibi ileride, 
tayyarelerin toplarla donatılacağı za. 
mantarda da bu imkansızlığın devamı 
pek muhtemeldir. 

Şu halde bir memlekette uzun bir 
zaman için hava hakimiyetini temin ede. 
cek kat'i hava muharebelerine hiçbir 
vakit imka.E hasıl olmıyacaktır • 

Tayyare bombardmanlan 
Tayyarelerin yerdeki sabit hedeflere 

karşı tesirleri de gene bizzarure mah -
duttur. Çünkü evvela taşınacak mühim 

Maamafih yerdeki hedeflerin hacim. 
leri bü}"'J.k olduğu, mesela şehirlerde, 
büyük fabrikalarda, yahut toplu bir hal
de yakalanmış bir kıt'aya hücum edil -
diği zamanlarda hava atışlarındaki isa. 
bet tam ve kafi saılabilir. 

Tayyarelere karşı açılan top ateşleri 
onların yer değiştirmelerindeki bilyiik 
sür'atten dolayı daima çok güç olacak
tır. Maamafih müstakbel bir muharebe 
de tayyartlcrin 1918 de gördüğümüz • 
den çok faik bir topçu ateşinden kork. 
malan lazım gelecektir . 

Sabit hedefler dağıtılmalıdır 
Çok fena havalar ve devamJı sisler 

müstesna olmak üzere şimdiki tayyare
lerin sür'ati onların az zaman içinde 
düşman toprağında uzak mesafelere a. 
kın etmelerine tnüsaittir. Onlann bu 
roprakta seçecekleri faaliyet dairesi 
içinde istedikleri gibi işlemelerine en • 
gel yok gibidir . 

Müdafaa vaziyetinde olanlara gelin
ce, onlar bilakis .. havalar çok sıkı bir 
nezaret altında dahi olsa • ellerindeki 
korunma vasıtalarını istenilen noktaya 
teksif için zorluklara uğrarlar. 

Topraktaki müdafaa vasıtaları zaru -
ri olarak sahanın müteaddit noktaları. 
na dağrtılnuştır. 

Onlara yer değiştirmek çok zamana 
muhtaçtır. Hatta havai müdafaa kuv -
vetlerini düşmana hücum için zamanın
da bir araya toplamak da hayli güç bir 
iştir. 

Demek ki hava seferlerinde müdafaa. 
cılar - teknik ve stratejik bakımından -
daima inkar e<iilmez bir şekilde düş 
mantarından zayıftırlar. 

Tehlikeyi azaltmak için tek vasıta 
yerdeki hedefleri dağıtnıak ve bu su • 
retle hücum kuvvetinin işlerini güç -
leştirmektir. 

Bu vaziyet muhtelif sanayi müesse -
selerinin mahdut sahalara toplanmama. 
sını zaruri kılmaktadır. Zaten deniz 
kuvvetlerine tayyare gemileri ilave e -
dilmeğe başlanalıdanbcri bu hal kara 
sınırlan arkası iç:n olduğu kadar deniz 
mıntakaları için de varit görülüyor. 

Hava hıJ.cumlarma ve onların net~ce

lerine mani olmak için tek çare düşman 

Baba te1ılikenirı ciddiye/inden pek emin olmadığı için şimdi g~l!cbiliyor, 
fakat çocuk Uiboratuvardaki h ii mrnalı çalı§ma'lamı yarınki ne.-tlm 1w~ına 
zehirli gaz ve kimya harbini nasıl birbeıa halinde musaııat edeceğini anla

mı§ gibi ağlıyor. 

Ali46niz donaııması bidnci kruvazör bayrak gemısi okm London'un güver. 
lesinde tayyare def edici topların b~.şında talim yapılırken .•. Kulo.ğuıda te. 
Zefon kul.:ı.klıldarı ol.an muhabere ne/ ert kontrol /.:ulesi>ıdcn emir almakta. 
dır. 

Hava kuvvetleri cihetinden en zen • 
gin olan devlet bile hiç bir zaman bu 
neviden hedeflerin hepsini vurmak hu
susunda kafi kuvvete sahip addedile • 
mez ve hatta maksadına erdiği kabul 
edilse de bu muvaffakıyet askeri ve sL 
yasi ehemmiyetleri daha az olmıyan 
başka hedefleri ihmal bahasına kabil o -
lur • 
Harbin başlangıcında her iki taraf ta 

düşmanın hava kuvvetini ihmal ederek 
kendi tayyareleri vasıtasiyle dü~man 

Hiçbir devlet hava muharebesinde 
kat'i neticeler tide ettiğinden hiçbir za 
man emin olamıyacaktır. 

Kara hareketlerinde 
tayyarenin rolü 

Hava kuvvetinin bahsettiğimiz iş ve 
tesirlerinden başka kara ve deniz ınu • 
harebelerine pek yakından iştirakini de 
ayrıca düşünm~k lazımdır. 

Evvela onun kara hareketlerindeki 
rolünü gözden geçirelim: 

Tarassut ve keşif tayyareleri kara 
hareketlerine herkesçe malUm olan kıy. 
metli yardımları yapar ve hiçbir haber 

. H d 1 z d t la 15 pııslulc mer. Çekilmekte oıan bır hedefe kar§1 oo zır ı ısın 'ln a 1 n . . 
milerhı fı~kırttığı su kiWelerı. Hedef sağdaki su §Cldl.esindetı çıkarken 

~ t ·z· t do ba.-:kumandanı görünmekfcdir. Bıt manevra ng1 ız anava an namnası '$ 

tarafından havadan tayyareyle tarassud. cdilmi§tir. 

toprağının can noktalarına hücuma kal l 
kıştıkları takdirde muhariplerin ikisi de 
o kadar vahim zararlara ve yaralara uğ· 
rar ki neticede her ikisi müsbet gaye .. 
terinden vazgeçmek zaruretinde kaldı

ğmı görür. 
Bu vaziyette hava filolarının ikisi de 

galiptir. Fakat ncticooe muhariplerin 
ikisi de fena halde zedelenmiş ve fena 
mevkie düşmüş olur. 

Bunun sebebi şudur ki deniz hakimi
yetine teşbih edilebilecek mutlak bir 
hava hakimiyeti haddi zatinde kabil ol. 
mamasıdır. Bir tayyare kuvveti tahribe 
uğradığı zaman bile gene t-:ir'atle kal -
kınabilir. Vakıa bir hava filosunun ma
nevi kuvveti gündüzün, kendi kara mü
dafaa toplarının sahası dışına çıkmsına 
mani olacak derecede kırılmış olabilir. 
Bu neticeyi elde etmiş olan d•üşman bir 
nevi havai hail meydana getirmiş de • 
mektir. 

Böyle olmakla beraber bu havai hail 
daima gündüzleri yüksek irtifadan u -
çacak b:r düşman filosunun baskını ile 
asılabilir. Geceleri ise tayyare için 
~ahdut denen bir şey yoktur. Yeni tay. 
yarelerle yeni insanların sevki zayıf 
tarafın vaziyetini C:•J.zeltmeğe her za • 
man kadirdir. 

Mutlak bir hava hakimiyeti imkan -
sızlığının bir neticesi deş udur ki hava 
da kuvvetli olan devlet de, öteki gibi, 
bUtün topraklarının himayesini dii§ün· 
mekle mükelleftir. 

alma vasıtası bu cihetten ona Ustün tu -
tutamaz. Fakat tayyare bu vazifesin -
den başka öteki silahların muharebesine 
de doğrudan doğruya müdahale kabili. 

yetindedir. 

Avcı tayyareleri az çok kuvvet;i .grup 
lar halinde hücum yaparlar ve kafı de • 
recede çok olurlarsa düşman kuvvetle • 
rini muvakkathen gökten kovmıya muk 

tedir olurlar. Fakat muharebnin bu ne. 
vi, düşman başkumandanının iradesi ü
zerinde ancak dolayısiyle tesir yapabi -
lir. Hava bombardımanı tesiri topçu a. 

tc~i tesirine benzetilebilir. 
Kara kıt'alarının muharebesinde ha

vadan yapılacak bir hareke pi~ade için 
- topçu ateşinin yardımı nevınden -
kuvvetli bir yardım teşkil edebilir. Fa-

kat dün olduğu gibi yann da muvaffa • 
kıyet ancak enerjik bir piyadenin işgali 
mesine, yahut bu hedefleri zaptetmek 

matlup hedeflere kat'i surette yerleş -
istiyen düşman kara ku\'vetinin hücum
larını p:iskürtmesine tabidir. 

hası üzerinde yapacağı hareketler neti
ce üzerinde yapacağı hareketler netice 
üzerinde büyük bir rol oynayacak d:!re
cede ehemmiyetli olabilir. Böyle olmak. 
la beraber piyadesi vazifenin istediği 
fedakarlık ateş ve ruhu ile mücehhez 
azimkar bir düşman karşısında hava 
kuvveti bir kara muharebesinin muvaf
fakryetini kendi ba~ına temine kadır .de

ğildir~ 

Dev tayyareleri 
Şimdi hava kuvvetinin harp sahası 

dışında uzak mesafelere gidip ge!ebi • 
len vu umumiyetle gece karanlığı için• 
de hareket eden dev tayyareler vasıta• 
siyle yapılacak infilak, yangın ve gaı 
bombalan hücumu kalıyor • 

Bu hücumlarla düşman hükume.ti 
üzerinde doğrudan doğruya bir tesir ya• 
pabilmesi asla ümit olunamaz. Şu hal• 
da ahal:yi hükumetleri sulh istcmeğe 

mecbur etmek noktası kalmaktadır. 

Bomba ve gaz hiicumJarının ·büyük 
topluluklar üzerinde çok müessir ola • 
cağı muhakkaktır. Fakat bu nevidert 
bir hücumun neticeleri - büyük şehir. 
!erinin rolü pek ehemmiyetli olan bir 
sanayi memleketine yahut ahalisi pek aı 
kesif olan ve kendi hususi vasıtalariyle 
geçinen bir ziraat memleketine mütc • 
veccih olu~una göre biribirinden c;ok 
farklı olacaktır. 

Ant bir hava baskını harbin ilk 11aat. 

terinde, düşmanı vahim bir vaziyete dü. 
şürebilir. 

Böyle olmakla beraber bu hava hü • 
cumunun her tarafta ayni zamanda ay• 
ni. tesiri göstereceğini ummak boş ha.. 
yal olur . 

Böyle vaziyetlerde memleketin için· 
de daima mukavemet merkezleri bula • 
cak ve onların ira<lesini kırmak için 
durmadan harekete devam lazım gele • 
cekt!r . 

Bunun için en kat'i çare memleketi 
işgaldir. Vatanperver ve her fedakar• 
lığa hazır bir millete karşı yalnız hava 
kuvvetleri vasıtasiyle zafer kazanmak 
mümkün değildir. Geçmişte olduğu 

gibi bundan sonra da bir kara ordusuna 
sahip olmak lazım gelecek ve bu ordu 
ancak - yeni tekn ! ğin meydana getir • 
diği vasıtalarla beraber azimkar bir ku. 
mandaya tabi kahraman bir ordu saye 
sinde kat'i neticeler verebilecektir. 

Buna mukabil zaferin de n:ı:inhası • 
ran muharebe meydanında kazanılmıı 

olamıyacağıru söylemek lazımdır. Ha· 
va kuvveti bazı hallerde düşman mem.. 
leketinde ordudan daha sür'atli bir irade 
buhranı meydana getirebilir. Fakat bu 
buhran ancak ordunun muhtelif silah • 
tarını ayni zamanda enerjik bir şekilde 
kullanma sayesinde devamlr bir hal a• 
lır ve harp neticesini tay:n eder. Ancak 
bu hudut dahilindedir ki harp taliini 
hava yoliyle tayini mevzuu bahsolalıi • 

lir . 
Şu halde hava kuvvetinden b'.ze te • 

min edebileceği bütün menfaatleri i.ste • 
meğe hazır bulunalım. Fakat cndan 
verebileceğinden fazla şey beklemkle 
kendimizi aldatnuyalım; düşman tay .. 
yaresinden lüzumundan fazla ürkmiye. 
!im ve milli emniyet:mizin öteki amil· 
!erini yeni hava kuvvetinin sıkı bir rr_Ü• 

nasebet halinde yaşamağa mecbur bu. 
lunduğu ordu ve dcnanmayr ihmal et • 
mi yelim. 

Hava kuvvetleri müstakil hareketler 
için. kullandıklarr zamö'l bile daima" 
kara ve deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları -
nı gözönünde bulundurmıya ve onlarla 
iş ve har::ket ortaklığı yapmağa mec • 
bur olacaklardır. 

General A. Nieuel 



Bütün dünyada 
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Yeni ltaledongada 

S
AMBANIN beyaz sa~lr ve ',ir 
çok hatıralar1 var. Arasıra eski 
hayatmı anlatır. 

Sambanın üç tane güzel "hizmetçi -
zevce,, si vardı. Erkek gibi güçl•J. kuv
vetliydiler ve o. üçünden de çok mem
nundu. Topraktan, çok yüksek ve ç·ok 
sivri bir kulübe inşa etmişti. Dördü de 
hiç kavga etmeden, oraçla rahat rahat 
oturuyorlardı. Zevceleri onun için, or
manın bir tarafını sürmüşler. ekmişler

di. Vakti gelince biçeceklerdi. Bundan 
başka, sevgili kocalarına kayık yapmak 
için ormandaki ağaçlan devirirlerdi. 
Dedik ya çok kuvvetliydi'er: sonra ara 
sıra ona çocuk da verir ve büyütJ.rler
di. 

Samba bütün gi:::ı" ; li >!vla geçirir
di. Uzun boylu, çok tembel ve çok za
limdi, Fakat esrarengiz bir zalim; 
çünkü aldatıcı bir yumuşaklık göste
rirdi. 

Birdenbire, nereden geldiği bilinmi
yen bir misyoner meyadana çıktı. Aman 
ne tatlı bir misyonerdi bu!.. Vakıa söy
lediği sözlerden bir tek kelime anlaşıl
mıyordu ama mütemadiyen çıplak ge· 
zen zevcelerini giydirmek için renga
renk kumaşlar vermekteydi. Sonra, 
öyle tatlı bir konuşma::ı vardı ki .. Sam
ba ağzmr, açarak onu dinliyor fakat 
yine de bir şey anlamıyordu. 

Fakat ne de olsa o kadar kalın kafalı 
değildi bu Samba .. Nitekim, aradan bir 
kaç hafta geçince, misyonerin, üç zec
C~Y,e malik olmanın bü~:.ik bir cilrilm 
olduğunu kanlarından ancak bir tane. 
sini alıkoyması lazım geldiğini anlatmak 
istediğini hissetti. 

Beyaz misyonerin bu tavsiyeleri onu 

o kadar mütehassis etti ki.. 
Bir gün Samba, takdir bekliyen bir 

çocuk masumiyeti ve büyük bir sevinçle 
misyonerin karşısına çıktı: 

- Beyaz baba, dedi, Samba istedi
ğini yaptı, Sambanın artık bir tek kan
aı var 1 

- Aferin Samba. Gözilme girdin. 
Öteki iki zevcen ne oldu? 

Samba bir melek tebessümü ve saf
lığile cevap verdi: 

- Beyaz baba, Samba onları yedi 1 

1 ahili 

B U sihirli adanın sık merca~ ka
yaları üstünde şaheser çıçek

ler yetiş tirmekten, etrafı vanilya ağaçla
rının nefis kokularile sarhoş etmekten 
ve hiçbir kasırganın yıkamayacağı ince 
kamış kuXibeleri üzerinde Hindistan 

cevizi ağaçlarmm yapraklarını salla
maktan hoşlanan ilahi fantezi insan 
kalplerinin üzerinde de hükmediyor. 

Moana adlı, beyaz tenli bir Polineziya 
delikanlısı, Sileahayı seviyor. Onun ho-

. k idn bir büyücü tarafından 
şuna gıtme :ı • 

d .. gwme de yapıştırmış. Mavı 1 sırtına o 
renkte bir av resmi.. .. . 

.1 da genç bir ceylan guzellık l 
Sı cana ı 
k kl gwI var Üzerinde ormanlarda ve ıvra ı · . . . 

. ·renk vahşi çıçeklerın resmı • 
bıten renga 

b 1 hafif bir nevi peştamalla, kır-u unan _ 
larda dansediyor. Dagınık larda, çayu 

1 -'a bir yasemin tacı var. saç arınu 
M Ona en nadide cinsten pembe -oana • . 
kl. b' mercan gerdanlık verrnış, o ren ı ır 

b dan son derece memnun olarak 
da un k k" .. k kio etmiştir. Moana ızı uçu 
onu ta . k'" "'k b. 
sandalına bindirmiş ve onu .. uçu ır 
körfezin kenarına götürmüştu. 

Moana il~ Sileana, genç ceylanların 

f t ve güzelliğini, öğle zamanının 
zera e . ki . . b 
hararetini, hattı üstüva çıçe erının a-

k kularını ve beşeri aşkların hil
yıltrcı o 

.. gamlarını terennüm eden ~arkt-zun ve 
1 .. liyorlar, çiçeklerden taç yapıyor-ar soy d . . . 
lar, bunaltıcı sıcaklarda enıze gırıyor-

lar ve alaca karanlrkta ba~k avlıyorlar. 
Balık avına giderlerken, agaçlardan bol 
bol meyve toplayıp yanlarına alıyor-

lar. . 
Birbirlerini seviyorlar. Kımse onlarla 

meşgul olmuyor. Birbirlerinden bıkın
ca ayrılacaklar. Burada heves hakimdir. 
Zaten her şeyin gayet kolaylıkla yapıl
drğı ve fantezinin her hissin üstünde 
hakim sayıldığı bir memlekette bundan 
başka türlü, olabilir mi? 

Gırnata çingeneleri 

Ş 
İMDİ ist erseniz, bu iptida i mem
leketleri t erkederek A vrupaya 
İspanyanın ateşin ve hayalpe-

reset şehri olan Gırnataya, asi Franko 
gibi meşhur adamlar yetiştiren çingene
ler arasına gelelim. 

Çingene kızı on dört ya~mda "mevut,, 
tur. o, nişanlanmaz: dans, şarkı, şarap 
ve kahkaha dolu bir merasimle "nişan

landrrılrr.,. 
Ona ilk kadın elbisesini arkadaşları 

yapmrşlardır. Rengarenk bez parçara
rından dikilmiş olan pliseli eteklik o ka
dar geniştir ki, k~çük. Konşita danseder 
ken müziğin nagmesıle titriyen büyük 
bir 'çiçeğe benziyor. 

Nişanlısı da ondan yaşlı değil; b~lki 
on altı yaşında l Fena halde sıkılıyor, 
kulaklarına küpe takmışlar, taze bırık
larını • eğer varsa - kıvırmışlar, saçla 
rma ondülasyon yapmışlar. 

Nişanlsı delikanlının çok hoşuna gi
diyor. Fakat heyhat!.. Zalim bir kanun 
nişan mera.•imi bi~ince, genç nişanlıların 
iki sene m:iddetle birbirlerini görmeme
lerini emrediyor. Bu iki sene müddetle 
Konçita şehirden şehire dolaşarak dra
homasını kazanacaktır. 

·~ "Gınıata ne kadar uzaktır! Ni.~,,n-
"' r . . . . ·~ _ _, 

- """ 
' 

Grtıntttalı 

lımı ne kndur,görmek i!itiyorum! Bu 
seneler ne Twdnr bitme: tükenme: 
şeyle.rdir!., . . A 

İşte şarkılarında. duyulan elemlı şıka-
yetler .. Fakat zavalh Konşita damarla
rındaki Endülüs kanuun bütün ateşile 
dansederken, Kadiks ve Kordobadaki 
güzel kadınlaırn falına bakarken ve 
renksiz bir keseye paralan birer birer 
itina ile yerleştirirken, elem ve kederini 
unutmak mecburiyetindedir. 

Göçebe grubu bütün İspanyayı dola
şır, ve kazara nüfus tezkereleri düzg:in

se, Fransaya bile geçer. 
İki senelik müddet dolunca, Konşita 

Gırnataya dönüyor ve nişanlısile evle
niyor, Kendi elile hazırlamış olduğu 
anavei kocaman pastanın içine, büyük 
bir sabır ve itinayla toplamış olduğu 
altmlarr koymuştur. Eğer pasta pek 
fazla şişkinse, nişanbsr sevgili çingene
sine karşı olan muhabbetini bir kat daha 
artınr. 

O andan itibaren gilzel çingene bir 
"efendi,, ye maliktir. Ona mecbur oldu
ğu sadakatte en küçük bir ihmal ölüm
le cezalandırılacaktır. Çingenenin aşkı 
ateşin olduğu kadar zalimdir de.. Bu
nunla beraber zevcesinin dansetmesine 
gayet tabii bakar. Çünkü yuvayı ancak 
bu danslar ve fallar sayesinde geçindire
cekler; zaten kendisi de ona kitarasile 
refakat ettiği için, çok heyecan göster
mesi muhtemel olan bir seyirciyi derhal 
cezalandırabilir. 

Eğer ayrılırlarsa, Konşitarun tekrar 
evlenmesine imkan ){oktur. Çünkü 
ölüm cezası muhakkaktır. EndüJüste 
aşk hiç şakaya gelmez 1 Ve ekseriya bo
yunduruk altına girmiş olan zavallı çin
gene kadını, kendisine eskiden o kadar 
uzun gözüken iki seneyi hasretle anarak 

ağlar. 

Hindistanda evlenme 

TAGOR on sekiz yaşında bir 
" Rajput,. muhariptir. Benart:s 
sokaklarından geçen, saçları 

omuzlarındaki hafif şallar ilzerine dö
külmüş esmer kızlar onu cezbediyor ve 
ona evlenmeği hatırlatr}"Or. Bir gün, bu 
güzel kızlardan birisini Ganj nehri kı
yısına kadar takip etti. Mukaddes neh
rin kenarındaki beyaz mermer merdi

venler üzerinde "Buda,, nın sadrk mü
minleri nehre girmek işaretini beklivor
lardı. İşaret "Brahman,,, lar tarafı~dan 
verildi ve bütün muharipler, köyKiler 
ve esnaf, günahlarını silmek için mu
kaddes suya daldılar. Birbirlerinden 
çekiniyorlar. Çünkü muhtelif smıf'ar 

birbirlerinden nefret ederler ve bir 

muharip bir esnafla veya köylü ile te
masa girmektense ölmeği tercih 
eder. Tagor genç kızı sudan çıkarken 

gördü ve ondan başka kimse ile evlen
memege karar verdi. Fakat kzzın kendi 
sınıfına mensup olması ~aıttı. 

Bereket ki Lakme namındaki bu klz 
da bir muharribin kızıdır, binaenaleyh 
mesele yok. Kız on üç yaşında demek 
ki tam evlenme çağında ... 

Tagor damatlığa kabul edildi. 

O andan itibaren, her gün, nişanlısı
nın ailesine muhteşem hediyeler gön
dermeğe başladı. Mı:.istakbel kayın ba
basına ve kızın erkek kar<leşlerine tür
lü silahlar, ayak bilekleri için yeşil taşlı 
bilezikler ve sarıkları için elmaslar ver
di. Hatta bir müdet evvel yakalamış ol. 
duğu bir fil yavrusunu bile feda etti. 
Kadmlara, hakiki altınla işlenm'ş hafif 
şallar, kıymetli deriden papuçlar, altın 
kolyeler, ağır kokular ve hatta "Cennet 
rüyalar!.. veren sihirli otla dolu küçük 

bir kutu gönderdi. 
Düğün gürı:.i Tagor büyük bir kafile 

ile sevgilisini almağa geldi. Sırtları na
dide halılarla, güller ve renk renk çi

çeklerle süslenmiş olan filler, servet ve 

Maorili bir çi/ t ÔJ}ılc 

ziynetleri taşıyan uşaklar, küçük zev
cenin önünde resmi geçid yaptılar. Ta
ıorun arkadaşları olan muharipler, gü
neşte parlayan altın silahlarını kuşan
mışlardır. Hürmetkar ve ürkek kalaba
lık duvarlara yaslanarak bu muhteşem 

manzarayı uzaktan seyrediyorlar. 
Bütün şehir bugün gelin Lakmeye 

aittir. Ve bir ay müdıdetle ona ait ola
caktır. Çünkü Tagor zengindir ve genç 
kansına efsanevi günler yaşatmak isti
yor. Malikanesi, yeni ocağa dua eden 
bütün fakirlere açık olacaktır. Mütema
diyen muhteşem ziyafetler verilecek ve 
Lakme, sevilen seven kadm ne eski de
virlerin "ölüm kuleleri,, inden ne de 
mahkumlarm yakıldıkları yerlerden 

korkacak. Çünkü bütün bunlar tarihe 
karıştı. Bu eski Hindistan ölmüştür r 
Ölüm kuleleri 1 Ormanın ortasında kay• 
bolmuş damsız hapishaneler! Oraya ko
calarını aldatan kadınlar kapatılırdı. 

Açlık ve kargalar onların cezalarını ve
rirdi. Sadık olanlar <la kocaları öldüğü 
zaman başka bir feci akibete uğrarlar• 
dı. Onlar da yanan ateşe atılır ve koca· 
larına ebediyete kadar sadık ka!dıkları
nı böylece isbat etmeğe mecbur kalırlar· 
dı. 

Fakat küçiik Lakmenin bu eski adet· 
terinden korkmarpası lazımdı! O, altın, 

servet ve koku diyarı ve mağrur bir 
muharibin kalbi üzerinde büküm sürü

yor. 

Gaziantepte ilk okullar büyük bir 
sergi açtı 

,,,,,,... """""'"" i 

..,.,,., .. , 

Gaziantep(hususi)- Şehirde mevcut on ilk okul yıllık resim ve elişi sergisini 
açmıştır. Büyük bir intizamla tertip edilen sergi binlerce vatandaş tarafından 
gezilmiş ve ki.i"c;üklerin vücuda gctirdikle ri eserler derin bir takdir uyandırmıştır 

Yaptığı zarif eşya ve kendisi resimde görülen zat Fatihte Sinan2ğ-a mahalle
sinde Ders nazın sokak 2 numarada oturan Hayri Gün emektir. Mütekait bir me
mur olan bu sanatkar, oyma tahtad;ın cidden çok zarif resim çerçeveleri, biblolar 
yapmakta ve bunları sarfc<lilen emeğe nisbeten çok ucuz bir fiyata satarak a
ilesini geçindirmektedir. 
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f arihi macera ve aşk romanı - 89 - Yazan: (Va · Nu) 

Osman, tutturdu : - "Mademki papas olmamı 
istiyorsunuz, kadınlar manastırına girmemi de 

menetmemelisiniz ! Hıristiyan bir Osmanh 
şehzadesi halinde başka türlü yetişilemez!,, 

Geçen kuımlarm hülasası 1 
Osm4nlı Barayının ba§ Wıtünde ta-
§'lnmı§ bir çocuğu olan Osman, 
şimdi, Giridde esirdir ve hı'ristiyan it 

olm~tur. Biz de onun maiyetinde 
hımtiyan olduk. Lakin Osman bir 
takım mucize'ler gö8terdiği için onu 1 
papa,, yapmak istiyorlar. Ayni za-

manda aa niyet, lvendi3Üti i"terde 08. 'ı 
manlı tahtına geçirmektir. 

~ -:(. :(. 

Genç çocuk, bütün düşüncelerini 
söyledi: .1 

- Mademki bana kıymet veriyorsu
nuz, öyleyse kıymetimi düşürecek hiç 
bir şey yapmamalısınız ... Maksat be. 
nim hıristiyanlık kaidelerini ogren. 
memdir, yoksa ruhumu çilehanelerin 
azaplarına alıştırmak, ömrümü dua 
ile geçirmek değil ... Öyle mi? 
Başpapas, büyülenmiş gibi boyuna 

tasdik ediyordu. Külahını salhyarak: 
- Öyle! 
Yine, Osman, maiyet papaslarma 

dönerek: 
- !şitiyorııunuz ya ... 
Ve sonra daha telkin edici bir ses. 

le: 
- Benim bir Osmanlı şehzadesi gi. 

bi yaşamakta devam C'derek papaslığı 
öğrenmem l!zımdxr ... Ta .ki, Osmanlı 
sarayını elime ahnca yerimi yadırga
mıyayım .•. 

- Tabii ... - dedim. 
Zira, küçük Osmoom niyetlerini 

anlıyor gibiydim. Gemide müslüman 
kadınları, sonra hrrisliyan kadınları 

hakkında söyledikleri aklıma geldi. 
Yarabbi! ... Bir çocuk. .. Bu çocuk. Cid 
den müthiş bir tıynette doğmuştu. 

Bütün istidatlarını biribiri ardı sıra 

inki~af ettiriyordu. 
Benim "tabii" diye sözlerini takvi. 

ye etmem üzerine, gülümsiyen ve beni 
hoş gören nazarlarını üzerime çevirdi: 

- Lala! - diye hitab etti. 
- Efendim! • dedim. 
- Ben papas olsam da, sen yine be. 

nim lalam olmakta devam edeceksin. 

- Başüstilne ! 
Döndü: 
- Doğru değil mi? ... Bir Osmanlı 

tnhtma namzçt olan bir Osmanm bir 
tek lalası bile olmasın mı? 
Başpapas: 

- Tabii, olmalıdır. 
- Öyleyse sen, erkekler ve kadınlar 

manastırında daima benimle birlikte 
bulunacaksın ... 
Başpapasın külahı adeta başından 

uçacaktı. Gözlt?ri faltaı;ı gibi açıldı. 

Osman, hakikaten, sahayı adım adım 
genişletiyordu. 

- Kadınlar ve erkekler manastırın 
da mı? 

- Öyle ya, bunlar yan yana değil 
mi? ... Gördük ... 

- Fakat, aralarındaki kapı kapalı. 
dır. 

- Benim için açık bulunur. 
- Papasların rahibeler arasına 

geçmeleri memnudur. 
-Ben size vaziyetimi söyledim. Va. 

ziyetim hususidir. Bir Osmanlr şeh2a
desi gibi yeti§eceğim. . . O §chzadenin 
haremi ve selamlığı vardır ... 

Bütün papaslar çileden çıkacaklar· 
dı: 

- Rahibeler manastırının bir harem 
olması? ... Yarabbi! ... Yarabbi! ... 

Osman, sükfınetle: 
- Fakat ... Bakınız ... Ben daha ço. 

r,uğum ... 
Bu sözler. gerilen asaba bir siikun 

\·erdi: 
_ Orası öyle ... Demek ki, muvak-

k:ı.t bir müddet için müsaade olunabi. 

lir ... 
Vaıt: 
_ E\·et, müsaade etmeli! Mümkün 

olan her şeyi bizim küçük Osman için 1 

yapmalı ... Onu memnun etmeli, ba.~ka \ 
çare yok .. . 

nasıl sevdirteceğim... Lalamla bera. 
ber onlar arasında dolaşırken ... 

Osman böyle taraftarlar bulmıya 

başlayınca, iddialarını takviye etti: 
- Tabiatiyle benim kadın şefkati. 

ne, kadın muhabbetine ihtiyacım v&.r. 
dır. Aksi t akdirde haşin bir ruhta ye. 
tişirim ... Müstakbel tebaama iyi mua
mele edemem. Onlara kendimi sevı:lir
tcmem... Değil mi? 

Annesine döndü: 
- Sen saray terbiyesini bilirsin, an. 

ne ... öyle değil mi? 
Ayşe, bu bacak kadar çocuğun ar

zularını bu derece mcharetle telkin et. 
mesine hayran: 

- Öyle ... Tabii... Bir Osmanlı şeh. 
zadesinin nasıl yetişmesi icab ettiğini, 
oğlum pek iyi anlattı. Onun dedikleri. 
ni yapmalıclır .... 

Osman devam etti: 
- Göreceksiniz, rahibelere kendimi 

Haber, okuyucuıan ara.<Jında bir 
fıkra mUsabakuı açmıştır. Gönderi. 
lecek trkralarm kısa ve hlç olmazsa 
az lşlUlmlş olmuı l!zmıdrr. 

Fıkralar, gönderenlerin imzalan 
:f.ahUt mU."!tear a~te.rile neııre~llE'cek 
ve her ay o ay içinde çıkacaldann 

en iyilerinden beşine mubtelir ve k?Y. 
metli hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderin iz. 

Ka~ .. t: helvasına 
yazal~m 

Vaktiyle yeniçeri ağalarından biri, 
bir .tefeci yahudiye kapılmış, boyuna 
senedi imzalar , fahiş faizle para çe
kermiş. 

Ağa bir gUn bakmış ki, ömrünce pa
ra kazansa bor cunu ödiyenıiyecek. 

Hemen koşmuş yahudinin dükkanına, 
palayı çekmiş: 

- Çıkar ulan bezirgan senetleri. 
Tefeci korka· korka senetler i çıkar. 

mış. 

- Yut bakalım, şunları ... 
- Aman ağam ... 
- Amanı, zamanı yok. Sonra karış. 

mam. 
Yahudi bakmış ki, kurtuluş yok, 

ıkına sıkına senetleri yutmuş. Aradan 
epey bir zaman geçmiş, ağa tekrar 
dilkkana damlamış: 

- Bana para lazım, yaz senedi! 

Yahudi vermese olmaz. Bela çıka. 
cak. Düşünmüş taşınmış: 

- Peki, demiş. Olur ama, bu sefer
ki senedi kağıt helvasmın üzerine ya. 

· zalım, yutması kolay olur. 
Yıldız 

Arap mı akılll 
şeytan mı? 

Arabın birisile şeytan yol arkadaşı ol 
muş. Arap: 

- Arkada§, demi~. Bu yol böyle bit
mez. Seni sırtrma alayım. Bir §arkı söy
le. Şarkı bitiııce sen iner ben sırtına bi
ner ve şarkıya başlarım. Böylelikle yolu 
da bitirmiş oluruz. 

Bu teklif şeytanın hoşuna gitmiş: 
- Peki!.. demiş. 
Arap şeytanı sırtına almış .. Şarkısı 

bitinceye kadar ta~ımrş .. 
Sıra A raba gelmiş. Şeytanrn sırtına 

athyan Arap başlamış. 
- Yalel ... Yalel.. Yalelll .. Yalellilerin 

ardı arkası kesilmiyor. Şeytan kan ter 
iı;indc ... fakat Arap geleceği yere gel
mi'I. 

E. L. 

- Lalanızla beraber mi? 
Beni gösterdı: 
- Evet ... Hristo Mustafa ile bera

ber ... 
- Fakat ona da mı rahibeler ma

nastırına girmek müsaadesini verece_ -· ., gız .... 
- Öyle ya ... O, biliyorsunuz ki, ha-

dımağasıdır ... Sizce böyle bir ada.nıca. 

ğızın manastıra girmesinde ne malı. 
zur olabilir? Halbuki bence çok fay. 
da vardır. Çünkü haremağasız harem 
olur mu'? ... Caizdir, değil mi? ... 

Başpapas, kısa bir müşavereden 

sonra, fetvayr verdi: 
- Caizdir ... Çünkü çok müstait oL 

duğunu bize ispat eden Osmanın mat
luba muvafık şekilde ancak böyle ye
tişmesi mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

(Devam1 var) 

! O kadar kusur da 
olmasın mı 

Bir adam zenginliğine tamah ederek 
kör, topal, kambur bir kan alır. Dost • 
larmda biri der ki : 

- Canım, bu kör kanyı niçin aldın?. 
- Fena mr kabahatlerimin yansını 

görmez. 

- ö yle amma, ayağı da sakat. 

- İyi ya, bir tarafa çıkmaz; evinde 
oturur. 

- Ya, arkasrnldaki kamburu ne ya -
palım?. 

- Allah Allah, artık okadar da ku -
suru olmasrn mı ?. 

lbrahim KORA 

Elleh diyene var 
Berutta, arab tacirlerinin mağazala. 

rmda çuvallarla altın bulunurmuş. Bu 
adamlar, (Allah) diyemez, (Elleh) 
derler. Bektaşi bunların haline bak
mış, bakmış da: 

Yarabbi! ben sana - tecvid - U~re 
(Allah) diyorum da, bana bir tanesi. 
ni vermiyorsun. Bu herifler ismini 
söylemesini bilmedikleri halde çuval. 
larla veriyorsun, demiştir. 

Akile - Zeki 

Delil 
İsimsiz bir mektup aldrm bu mektup 

ta benim ahmak olduğum bunak olldu
ğum yazrl1. Acaba kim yazdı diye düşü
nüyorum ... 

- Hiç şüphe etıne seni en yakından 
tanryan biri yazmış olacak? 

Kena n 

ik indi namazında 
Camiin birinde namaz kılındıktan 

sonra sıra duaya gelince. cemaatten 
biri yüksek sesle; Allahım bana iman 
ihsan eyle diye ellerini açar. Az öte. 
den halinden belli olan Bektaşi kılık

lı bir adam da, Allahım bana rakı ih. 
san eyle diye yüzünü sıvar. Bu duayı 
duyan cemaatten sinirli bir ,hıs , kı. 

zıp kalkar ve Bektaşinin yanma g ide. 
r e!c "Behey imansız adam, böyle dua 
etmekten utanmıyor musun?,, der. So 
ğukkanlıhğmı bozmıyan hazır ce.,rap 
Bektaşi de: "Ne yapayım, o imanın. 
dan şüphe edip Allahtan iman istiyor .. 

Ben ise im'.lnrma eminim, yalnız bu 
a k<>aınlık rakım yok. onu i:;tiyorum, 
der. 

H. Tatarağası 
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Bir giln Şarlot ona dedi ki : 
- Herr Doktor, sabahlardan ak~anı • 

lara kadar işsiz, gO:.içsüz oturuyorum .. . 
Ne deye boşuboşuna size bu kadar pa • 
halıya mal olan birisini yanınızda tu • 
· tıyorsunuz?. 

Cim güldü. Ve es.kiden olduğu gibi 
tatlr bir nezaketle: 

- Oh, dedi, kendinizi pek öyle 1ü • 
ıumsuz zannetmeyiniz. Haberiniz olma
dan işime yaradrğrmz oluyor .. 

- Sahi mi? akat hareketinizden son 

ra da işinize yaramakta devam edecek 
miyim ? 

Cim dudaklarından birdenbire tebes
sümü silindi. Sordu: 

- Nereye hareket edeceğim? 

- Karmrz bahsetti. Yakında beraber 
bir seyahate çıkacak mısınız? 

Cim Bleyk rahat bir nefes aldı. Son. 
ra bir dakika sustu ve : 

- Her halde, dedi. yanlış anlamış o. 
lacaksınız. 

Şarlot devam etti: 
- Her halde, biraz istirahata ihtiyacı-

nız var .. 

- Bu, sıhhi b:r tavsiye mi? 

Cim gülüyordu. Şarlot gayet cid~f: 
- Her akşam. dedi, gelip geç vakıt-

lere kadar çalışıyorsunuz. 
- Bunun nasıl farkında oldunuz? 

- Sabahlan gelince, yazıhanen=zin 
üzerini kağıtlarla dolu görüyorum'. 

- O halde bundan eonra daha mun • 
tazam bir ş~kilde çalı~mahyrm. 

Cim Bleyk neş'eli bir hal almıştı. La
kin Şarlot onun bu hali altında büyük 
bir yorgunluk olduğunu anlıyordu. 
Sordu: 

- Size bir yardım da bulunamaz mı. 
yım? Evvelce bana ne kadar itimadı • 
nrz vardr.. 

- Şimdi değişmiş değil:rn. Sadece 
meşgul okluğum iş tamam~n hususidir. 

Bizz.at görmem lazımdır. 

Demek Cim kat'i olarak Şarlotu ber
taraf etmeğe karar vermişti. Demek se

nelerdenberi tam b:r itimatla devam et. 

tirdikleri mesaiye artık onu teşrik etmek 
istemiyordu. Bunula beraber, sözlerin. 

de öyle bir mana vardı ki. Şarlot, bunu 
C'.min istemiyerek yaptığım hissetti. 

Kendi iradesinden daha kuvvetli bir se
bep olduğuııu anlamakta geçikmedi. 

Şarlot, pat ronunun kansını el'an sev-

mekte devam ettiğine kaniydi. Fakat 
kendisine karşı bir. dostluğu olduğunu 
da bil:yordu. Buna emin olduğu içindir 
ki , Cimin, kendinden sakladığ"ı faaliye
tin müphem ve esrarengiz bir faaliyet 

olduğunu düşündü. Acaba bu neyn •• 

·Birdenbire Şarlot patronunun yazıha • 
nesinde daima bir tabanca bulundurdu • 

ğunu hatırladı. Sakm tasavvuru bu 
olmasın? 

Şarlot, onun dalgın dakikalannı ha -
tırladr. Gözlerinde zaman zaman derin 

bir teessür okuduğu anları düşündü ve 

bu faaliyetin sırnru elde ettiğinj Pili· 
at getirdi. 

Cim Bleyk'in bir adeti vardı. Tasav. 
vur ettiği bir şeyin tahakkukunu dü~ü -

n:.irken, masasının üzerindeki t~vime 

kurşun kalemi ile notlar yazar. düşün -
düğü şey hakkında resimler yapar. bo. 

zar silerdi. Şarlot hemen gidip yaz ıha. 

neden takvimi aldı. Baktr .. Takvim 30 

eylUl sayfasından sonra bembeyazdı O 
güne gelene kadar bir tek satır yazıl -
mamrştır. Demek 30 eyh'il tarihi. Cim 

Blcykin hayatında bir dönüm noktası 
teşkil e<liyordu. 

Şarlat bir karar aldı . Patronunun ya -
zı?anesinde araştırmalar yapacak. b:r 

iz bulamazsa, ona gidecek, yalvarack, 
kendine her şeyi söylemesini istiyecek • 
ı .....• 

Bu müddet esnsında Cimin bir ban • 
katla kiraladığı kasanın iç'nde olan çan-

tast, yavaş yavaş doluyordu. Bir gün, 

en son hisse senetlerinin de ıatıldığma 
dair raporu aldr. O gün, ayrn 29 u idı. 

Ertesi gün, erkenden yazıhaneye ge • 

len Şarlat, m:ısasının :.izerinde bir mek. 
tup görc!:.i. Mektubun üzerinden, bunun 

Cim tarafından yazılmış olduğunu an -
ladı. Kalbi çarparak a~tı, şu satırları o· 
kudu: 

"Aziz Şarlo, 

" Bir i, için seyaha te çıkıyorum. Mu. 
hab~ratl yazıhanede ahkoyunuz. ı ,:m 

bitince siz.:? haber vereceğim. ,, 
C. L. B. 

Şarlot,durdu. Mektubun altında şu 

satırları da gördü. Dikkatle okumağa 
hazırlamrken, bunların üst tara ftaki sa. 
trrlardan daha az emin, titrek bir el ile 
yazılmış olclu~unu da farketti: 

" M üteessir o!mana lüzum yok.. Be .. 
nim için de cnd:te etmeyiniz.,, 

Cim nereye gitmişti? Ne yapmak 
ist:yorclu. Cim: yazmış, sonra yırtmıı 

olduğu mektubu ona vermemi§ olduğu 

na çok müte::ss;rdi. Zira, kadın hissiyle 
anlıyordu ki Cim tehlikededir. 

Şarlot uzun uzun düşündü. Cimi ta -
kip ctmcğe k:ırar verdi. Evet, haberi 
olsa da, olmasa da · onu takip edecek • 
ti. 

(Dt;ııamı var ) 
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Artık zararlı Olan bu nar 

Yaz gelince, yine binbir sineğin üzerinde uçuştuğu meyva tablaları sokaklar. 
da görülmeğe başlamış, hele dut gibi tatlı bir meyva da çıkınca . bu manzara 
daha göze batar bir hal almıştır. Bunu nazarı dikkate alan beledıyc, şub.~lcrc 
bir tamim yaparak tabla, sepet, işporta gibi satrş vasıtalarının beh~mehal uzer. 
lcrinin camla kapatılmış olmasını bild:rmiştir. Bunun üzerine şehrın her tara • 
tında bu şekilde satış yapmıyan esnaf işten menedilmiştir. Kutucularda, dut 

tab!alann camlanması için büyük bir faaliyet sarfedilmektedir. 

Sevinilecek bir netice: 

Milli tasarruf 
100.000.000 
lirayı buluyor 

Ban kahırda!; i tasarruf mevduatı her sene 
selilz milyon artmaktadır 

kü 1929 sen esinde ancak 1 7 milyoı~ 
Türk l i rası olan bankaların tasarrut 
hesapları bugün 80 milyona yaklaş· 
mış bulunmaktadır. Şu vaziyete gö
re m illi tasarruf hesapları senede 

Ulusal ekonomi ve arttırma ku
rumu 21 mayısta Ankarada yapılan 
kongresinden sonra - kongrede veri
len kararlar mucibince - yeni bir hız
la çalışmağa başlamış ve şubeler de 
bu faaliyette merkezlere uymuşlar· 
dır. 

vasati olarak 8 - 9 milyon radde
sinde artmaktadır. Fakat son sene· 
lerde miktar süratle arttığı için 93 7 
yılı sonunda tasarruf hesaplannın 
herhalde 90 milyonu geçmiş ve 1 00 
milyona yaklaşmış olacağından şÜp· 
he edilmemektedir. 

Ulusal arttırma kurumunun bu 
3eneki programının başında milli 
tasarruf miktarım J 00 milyon liraya 
çıkarmak gelmektedri. Vaktiyle bir 
hayal olan bu miktar bunün bir ha· 
kikat olmağa pek yaklaş~ıştır. Çün-

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

Sigara satışlar:ina 
bir istatistik dair 1 

Ze11gill harcı sigaı al arla f akiller in kollan- 1 
dığı sigaralaı ın satışı aı tıgoı· . Fakat •.• 
Orta halli sınıfın kullandığı 

sigaraların satışı azalmaktadır 
İnhisarlar idaresinin yaptığı hesap - 1-.,91 ve saylavın 1212 7 nisbetinde dü§-

lara göre bu mahsul senesinin ilk altı müştür. 

k.aldırılmalıdır ? 

Iş.;iler 
• • 
ıçın 

sigorta 
Kaza haUnde 

lazıninat veı ilece·h 
Bu ayın 15 inde tatbik mev· 

kiine konulacak olan İş Kanunu 
mucibince kanunun mer'iyet 
mevkiine girmesinden bir se
ne içinde bir işçi sigorta dai. · 
resi kurulacaktır. Devletin 
mürakabesi altında olacak bu 
daire Türkiyede iş yerlerinde 
~alışan her işçiyi sigorta ede -
·ek ve bir iş kazası veya Ö· 

Lim mukabilinde tazminat ve

<ccektir. 
Bu çok m:.ihim ve iş kanu -

nunda işçiyi en ziyade aJaka -
dar eden mali kurumun temel· 
leri şimdiden atılmaktadır. lş 
dairesi bütün Türkiyede yılda 

1 w 

ne kadar iş kazası oldugunu 
tcsb:t edebilmek için kanun 
henüz tatbik mevkiine girme
diği halde bütün iş verenleri 
herhanği bir iş kazası qakkın. 
da Jş dairesini haberdar etmek. 
le mükellef kılmıştır. 

Fakat müesst>selerin kazala
n saklıyabileceği de düşün:.i -
!erek iş kazalarını tesbit lÇin 
polise ve bilumum hastaneler. 
le dispanserlere matbu kaza 
kağıtları tevzi edilmiştir. 

D ahiliye ve Sıhhat Vekaletle
leri vasıtasiyle tevzi edilen bu 
vesikaları zabıta ve hastaneler 
bir işçi kazası olunca derhal 
doldurup iş dairelerine gönde. 

receklerdir. 

Garip bir vaziye • • 
iplik sa tış lar!ı!da ihli.~ar .. ordu.~u sıralarda 1iyallara narh 
konr!.1u.şt~. ~ılfilı~ı a gumruk yuzde 90 nisbelinde iııdil'ildi. 
Hatta ıplrk ı thalatı serbest b ıralc ıl dı . F;ıkat 0 z·ımanki 
yük~e~ narh l~ala bakidir. Ucuza mat o:an ipliğil; ual'lı 
mucıbınce resmen pahalı salfmasuıa devam· ediliyor. 

Zararda olanlar: 
Yalnız lsfanbulda on bine yakın 

işçi çalıştıran tezgahlar/ 
Karda olanlar: 

~ 

Uç beş tüccar ! 
• İstanbul gazetelerin i a ylÜdanberi metgul eden bir mesele var: Pamuk 
ipliği işi. .. Bu geçen aylar içinde İktıs at vekaleti birçok tedbirler aldı. Pa
muk ipliği buhranının ve yarablınak istenilen ihtikarm ortadan kalkması 
arzu ediliyordu. Çünkü hadise mühimdi; pamuk ipliğine mu tlak surette 
ihtiyacı olan sanayi, havlu, dokuma işleri, trikotaj, çorap sanayii iplik 
bulamıyordu. lpliksizlik yüzünden duran tezgahlardan başka fabrikalar 
da var dı ve bu yüzden işsiz kalan amelenin sayısı yalnız İstanbul mmtaka
~ında on ~i~e yaklaşıyordu. Unu~~~a~ laz~dı ki b~ tezgahlann işçisi 
kadar sahibı de günlük elanek umı elim tezgahmm donen çarkına bağla. 
mıştır. "Etmeydanı esnafı,, nm hali fena idi. 

l~te, bunlardan dolayı hükWııet - cidden fedakarlık sayı)abj)ecek _ 
te~irler aldı. Hatta gümrük r~~~in. YÜZ~e 90 a kadar indirilmesi cih~!iııe 
clahı gidildi ve nihayet pamuk ıplıgı ıthalab tamamen serbest bırakıldı 

Fakat, mesele bununla bi~İf ?lmuyor. Evelce alınan tedbirler 
0

me
yanmda bir de narh vardı. lpbk fiyatlarında ihtikara meydan verilmemek 
icin narh konulmuıtu. Bu narh el'an duruyor. Şu fm-kla ki 0 vakit müsbet 
bir amil olan ve o maksatla komtlan ? arh şimdi iplik fiyatları üzc .. inde 
menfi bir amil bulunmaktadır. 

Çünkü: Pamuk ipliğinden ahnuigümrük resminin indirilmesinden ve 
ithalat serbestisi lmnulmasmd~ .. sonra iplik. fiyatının düşmesi Jazmı gelir· 
kcn öyle olmamıştır. Narh hır gorenek teşkil etmiş, dış.andan gelen iplik 
ucun mal edildiği halde fiyatı azami fiyat olan narha kadar yükseltilerek 
pahalıya sablmağa baılanmı§br. 

Böylece yapılan bütijn fedakarlıklar üç beş ithalatcıya yaramış oluyor. 
Tezgah sahibine gelince onun için va ziyet eskisinin ariıidir. O belki biraz 
daha bol iplik buluyor ama gene ayni fiyata satm alıyor. Hükumetin güm
rük resmi fedakarlığı ise birkaç tüccarın kasasını dolduruyor. Bu bakımdan 
memleket sanayiinin bir §Ubesi bol iplik bulabiliyor. Fnkat beri tarafta ha§· 
ka bir §Ubesi, iplik fabrikaları zararda, çünkü hariçten gelen ipliğin rekabe
ti karşısındadır. 

Bu vaziyete göre, evvelce belki manalı olan narhm bu~ün idamesi 
manasızdır. F. GUNERI 

Kaza kağıtlarına tazmina • ~ 1 ' e e e e e e b 
::y:~;.;::~:~i~i~i ~;;g~: J tı vcı ar. onunuze er 
::~:ı~k~ yevmiyesi de yazı-la - ·gelen hayvanı artık 

öldüı~emezsiniz ! 
ayında dahilde tütün ve sigara satış - İkinci grup sigara sahşlarında yalnız 
lan umumiyetle artmıştır. Bu artış, tü. Serkl<ioryan birinci kalın ve incenin • 
tünde bir sene evvelki ayni müddete satışları ) 'jkselmiş, diğerleri h~p dil§ -

Gazo,zcular 
trosttan 
şikayetçi 

Yeni avlanma kanununun esasları 
alal<:adarlara tebliğ edildi 

nazaran yiJzde 2,77 <lir. Yükseliş halk müj tlir. 
sigaralarından halk kalın, halk ince, Serkldoryandaki Yükseliş yüzde 
köylü kalrrı ve köylü ince sigaralarında 1,56 dır. Bozkurtun satış nisbeti yüz:. 
tebarüz etmektedir. de 35,66, yenice kalın yüzde 20, 7 5, ye· 
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Lüks sigaralara gelince Sipahi ocağı nice ince 4, 77 • bayan 33,81, Yalova 
sigaralarının satışı yüzde 108,11, sa - 1,85, Bafra maden 4,3J, en ala 7.83, 

lon 'Sigaralarının yüzde 69,14, samsun 
kalının 93,21. samsun incenin 6.52, 

yakanın 9.5,36 ve çeşidin '17 ,29 artmış

tır. 

Fakat buna mukabil Ankara sigara -
ısınrn satı<;r yüzde 4,83. BC'ğaz!rinin 

İsmet 26.61 düşmüştür . 

İnhisarlar idaresi asıl kar temin ede· 
cek olan bu ikinci grup sigaraların dü. 

ı-Jsünü hiç tc lehte görmediğinden v;ı -

;i;eti karşılamak üzere kuvvetli ted • 
birler alınağı lüzumlu görmüştür . 

Otobüs imtiyazın~ 
Belediye kullanacak 
Gümrük resmi vermeden otobüs 

getirmek müsaadesini aldı 
İstanbul belediyesi kend '.sine veril • , 

ıniş olan §elırin otobüs işletmek imti • 

yazını kullanmak için ötedcnbcri te -

şebbüsler<le bulunmaktadır. Belediyeyi 

bu i_şte en ziyade düşündüren mesele 

otolı'..islerin gümrük resmi idi. 
İstanbul belediyesine bir çok yaban

cı firmalar uzun vadeli taksit lerle oto • 
büs vermcğc raz ı bulunmaktadırlar. 

Fakat beher otobüs iç~n 2000 liralık bir 
g-ümrük resmi vermek lazımdır. Bele • 
d 'ye:ıin hariçten 200 kadar otobüs ge· 
tirmek niyeti olduğuna göre, bir anda 
'100.000 Jira vermek lazımdır ki şehir 

Bclcdire bunun için, getireceği oto
b:i t~csinin buna tahammülü yoktur. 

büslerdcn gümıı:.ik resmi almmamasrm 
hükumetten istemişti. 
Öğrendiğimize göre Vekiller Heyeti 

A nkara ve İstanbul belediyelerinin ha • 
riçten getireceği otobüslerden gümrük 
resmi alınmaması hakkındaki karan ka
bul etmiştir. 

Şu vaziyete göre belediyemiz artık 
otobüs imtiyazını kulnanabilecektir. 

Posta ile par1;1 
havalesi 

Nafıa vekaleti halk ve ticaret a
lemine çok fayd"lı olacak bir karar 
ittihaz etmiştir. 

Şimdiye kadar posta ile para ha-

Fia tları da 
yü ksellemiyeccklcri içi n 

Ankaraya 
başvurdu hı r 

Bütün memleketteki gazoz fab. 
rikaları son zamanlarda sıkışık bir 
yaziyete düşmüşler ve nun için miiş 
terekbir istida ile lktısat vekaletine 
müracaat etmişlerdir. 

Gazoz ötedcnberi mcmleketimiı;de 
çok istihlak edilen bir matadır. Yal· 
nız lstanbulun gtinliik gazoz istihla
ki 250.000 şjşdir. Şehrimizde 9 ga
zoz fabrikası bulunmaktadır. 

Malumdur ki gazoz imalatıns:la 
kullanılan başlıca madde asit karbo
niktir. Şehrimizde asit karbonik 
imal eden yalnız iki fabrika vardır. 
Bu fabrikalar son zamanlarda ara· 
lannd'l anlaşarak asit karbonik fi · 
-yatlarını yavaş yavaş yiikscltmeğe 
baslamış lardır. Bu şekilde asit kar· 

~ , 
bonik fiyatları 22.5 kuruştc.n başlı· 
yarak 35 kuruşa kadar yükselmiştir. 
Halbuki bugünkü iktısadi şartlar 
içinde gazoz fiyatlarına bir ilave yap 
rriak imkanı yoktur. işte bu sebeple 
bir trost karşısında kalan gazoz· 
cular müştereken lktısat vekaletine 
müracaat ederek tedbir almmaswı 
istemektedirler. 

valelerindc, çok e;!;ki bir karal'm hü
kürr.lerine uyarak, 250 liradan fa7)a 

para kabul edılememekteydi. Bu 
hi.iknıün konulduğu zamandanberi 
para kıyrıetlerinjn değiştiğini, altın- 1 

Yeni avlanma kanununun esasları a. 
lakadar mahafile tebliğ edilmiştir. Bir 
çok hayvanların avlanmasını blisb:it-:in 
meneden ve bir çoklarını da müsaadeye 
tabi tutan bu kanun avcıları çok yakın. 
dan alakadar etmektedir . 

Kanuna göre memleketin her yerin. 
de ve her zaman avlanabilecek hayvan. 
lar ancak şunlardır: Vaşak. kurt, Çd

kah yaban domuzu. pars, sırtlan, kap. 
lan, karga, yılan ve kaplümbağa. 

Diğer bir kısım hayvanlar ~a ancak 
müsaade elle ve muayyen mücltletkrde 
avlanabilecektir. Bu hayvanlar şuıı lu • 

dır: Yaban kedisi, zerdua. kokan::a. sin. 
cap. susamunı. ceylan, gelincik, por • 
suk~ kunduı:. tavşan, tilki, karaca, dağ. 

keçisi .ayr, kelebek, yaban horosu , er • 
kek sülün, tavus familyası, çil familya • 
sr, bıldırcın, yaban ördeği. sarıasma, 

koğu kuiıu, çulluk, turna, toy, kuzg-un 
ve bataklık kuşları . · 

Şu hayvanların avlanması Türkiye 
hudutları dahilinde kat ' iyyen yasak • 

tır: Geyik, dağkoyunu, dağkeçisi yav. 
rulan, karaca yavrusu, yarasa, kirpi. 

. toraç. ehli kumru, kerkenez, çalıkuşu, 
goguk ve ağaçkakan kuşlan, dişi sü • 

lün, yabantavuğu. l•:ilbül, çekirge kuşu. 

dan kağıda geçildiğini ~ş-h~cmi-:
nin genişlediğini nazarı dikkate nlan 
Nafıa '\·ekaleti posta paıa haYalele
rinde 5.000 liraya l:adar kabul dil
mesine karar vermiştir. Bu kararm 
tatbikatına haziranın birinde başlan 
mıştır. 

kırlangıç , lt>ylck, puhu, baykuş ve sı. 
ğırcık kuşu . 

Ziraat Vekaleti lüzum görülen hay • 
vanları bu listelere ithal cd cb' Jccck ve 

ya naklini yapacaktır. IIcr vilayette av 
komisyonları kuı ulacak ve uu kom ıs • 
yonlar muayyen zamanlarda avlanacak 
hayvanlar için avlanma zamanlaımı ve 

yerlerini tayin edccckJcr.J ir. 

-------------

1N·e--ya·p·si·n·ıar··1·:·ı 
l 40 artist 
. mayoların ı 

kaybetmiş ı 
Holıvudun tıınınmış, tun rnnı :ıya ı;;aJrqan 

lurk g üzel \•c !JCıh artisti mayolarını k • 
rışlrrmı§laruır. T3unl:ır '10 kişi olduklr
rı halde karrştırdıl•lıırı mayoları 45 dı r. 
Herl<cs kendi mayosunu ayırmaya çl aış 
nuşlar fakat nıuvaffnk o amamışlardır. ! 
Bu vaziyet karşısında bunların mayoları. 

• nı bulmak, ny1rmak işini bı :: ı· ır mlısabc
ka halinde tertıp etmeye ve bunları oltu 
yucularımıza ayırtmııya karar \"t>rdik . 

Görüyorsunuz ki mtlsabakamız l'~ler
eel!dir. Yapılacak ir bu mayolıo rı tf':rlk • 
etmr>klen ibarettir. Duna nıulmbıl mfl sı:ı• : 
bakanımı iştirak edenlere kıymet ıt hcd • i 
yeler \'ereccf:ı r.. ! 

Terllp ctti,:ti nıU~haka nrll cı müsab--: 
: ka hediyelerinin bolluğuyla şohrcl \'e c- ! 

•

::: kuyucularının teveccuhünU krı:mnn }{/ .; 
BER, bu mflsabakasınJa d::ı. mnh"un o'· : 

• mamaya çalı:;maklauır. nu~al:a'<amıza :.· 
·=· > pcl; yakrnda baı:J ay:ıca~ız. ~ 
"•••···· ............................................... : 
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lsHafla~ 

20.000 esnafın 
hayati derdi 

''Fazla bir şey istem·iyoruz, 
müsavi muamele tatbik edilsin,, 

V azan: A. Faik Güneri 

. ·-
Arabacılık yalmz arabaoı1.ann mai§et oosıtası değil, ayni zamanda bu i§le 

cı'Mka14 'birçok mesleklerin gelir menbaıdır. 

Gazeteler yazıyor: 1ıtan.bul arabacı -
lan Ank.uaya bir heyet göndermişler, 

heyet aWtadar makamlarla temas etmiş 
ve ıtanbula dönmüş. Kulaklarımıza da. 

ha ziyade geçen <Ievrin bir sesi gibi 
gelen bu haber neler hatırlatmıyor. ls. 

tanbul arabacıları, ıtanbulun dilnkil ara
bacıları, onların dünya edebiyatına geç. 
mi§, bütün Avrupaya yayılmış şöhret
leri, yüzlerce pirin miıralannda yer al 
mıı geçmişleri vardır. 

Kağrtnae alemlerini, Kayııdağ ıey • 
ranlarını, Ada turlarını hatırlayıp ta 
o zanunki temiz kıyafetli, dev yapılı 

İstanbul arabacılanru: gözönüne getir • 
memck mümkıan mü? O kadar nu ya, o 

kadar mı? Tarihi bile kaybolan mütema 
di harplerden sonra Balkanlarda, umu -

mi seferberlikte, 1stik1Al savaşında ca. 
niyle maliyle cepheden cepheye koşan 

sonunda carunr da malını da o vatan 
toprakları uğrunda bırakan veya baya-

tİru - belki bir uzviyetini de kaybede -
rek - zor kurtaran İstanbul arabacısını 
nasıl unuturuz. 

Onlar da devrin seyrine uydular. Pay 
tonu,landonu, yay]JyJ, brlçkayı: bir ta. 
rafa bıraktılar. Amerikadan gelen, Av
rupadan esen otomobil kasırgasına bo-

yun eğdiler. Onun yerine yük arabası. 
nı koydular. Kamyonun karşısında is _ 
rarla: dayanıyorlar ve ona muvaffak! _ 

yetle rekabet ediyorlar. Fakat za~allılar 
'.Amerika sermayesinin ve tekniğinin 
karıısında yılmazken dahildeki mües _ 
aeselerden yılmış görünüyorlar ve hü • 
kGmete dertlerini açarak istiyorlar: 

"- J\.'dalet isteriz.,, 

A°dalct olarak istedikleri çok bir 
şey değil.. Müesselerin arabalarının da 
kendilerinin tabi tutulduğu şeraite tabi 
olmasınr istiyorlar. İşte senelerdenberi 
ilk defa ağızlarım açan arabacdarm is
tekleri bu kadar basit ve makul.. 

:(. :(. ~ 

A'ra'bacrlar Cemiyeti merkezindeyiz .. 
Xapııdan girince ilk karsrlaıacağınız ~ey 
bilyilk bir ilan oJacak .. ~Bunda hayvan.. 
Iann meccanen tedavisi için tahs ·,. edi
len saatler yazılı. Bcllı' k' faal b' . ı ır ce -
mıyet merkezi. Şurada bir odada bir 
çok arabacı toplanmış Bunlann d'. .. . · , unun 
arabacıları gıbi nefti istanbulinli ı1 
P ld" ~ 1·. ,pır 

m ugme ı elbıseler giymemi'"ler . 
. 1 3' ' gı -

yememıt er. Çoğunun "urbası yarnaı 
f k · " r, 
a at t_emı~ ... Aralarında konuşuyorlar. 
lçerıdekı salonda cemiyetin ida 

heyeti toplanm1-. Ankaradan 1 re 
:r• ge en mu 

rahhaslarr dinliyorlar Be d · n e oraya 
girdim. Onlann hayat cndi§esiyle buru. 
§an, sonra Ankaradan bir ümit haberi 
sezdikçe memnuniye ... tle açılan yüzle _ 
rine bakıyorurn . 

Biraz sonra onlardan biriyle görüş
meğe başladım: 

Düşünüyor ve tahmin edemiyorum. 
O beni merakta bırakmıyarak ilave edi-

yor: • 
- En azı 20.000 kişi. Hepsinin de 

vasati b~ş nüfus beslediğini hesap e -
derseniz 100.000k kişi... Çünk·:i "Allah 

zengine mal fıkaraya da çocuk verir • 
miş., derler. l~te bizimki de o hesap ... 

Gariptir; bizimkilerin çocuğu hep boL 
dur. 

Hayretle açılan gözlerimin önünde 
birbir sayıyor: 

- ~rabacx 4000 kişi, bine yakın da 
araba sahibi var. Bu işin görüneni. Mu~ 

taf; arabacılık yilzünden geçinen ayn 

bir sınıf, sar~ç; arabacılık yiizilnden ge
çinen ayrr san'atkar. Nalbant; araba • 

cılığa bağlı bir iş, arpacının hayatı bi • 
zimle kaimdir. Demirci, marangoz, at 

berberi, boyacı bizim muavin kollarınuz
dtr. 

Elini şöyle sallıyarak kavrayacakmış 
gibi bir hareket yapıyor; ı 

"-Bütün Trakya köyJü9:.i bize bakı
yor. Biz olmasak onun arpasını, sama _ 

nınr, otunu kim alacak? İstanbul araba. 
cdarırun 7000 atı gilnde vasati altı ki

lodan senede aşağı yukarı on beş mil . 

yon kik> arpa, saman ve otun müsteh. 
likidir.ı, 

Diğer biri söze karışıyor: 

"- Unutmayınız ki, <Iiyor bizim her 
şeyimiz yerlidir. İstanbul arabacısının 

atından kırbacına, tekerleğinden, vida • 
sından dingiline kadar her §eyi yerli -
dir. 

Unutamadıkları dertlerine geçiyor -
Jar: 

- Belediye ayda çift atlı arabalar • 
dan 60, tek atlılardan 30 kuruş alır. 

Kazanç vergisi ayda orta hesapla yüz 

kuruştur. Seve seve Hava Kurumuna 
da her araba ayda otuz kuruş taa.hhüde 
girişmiştir. Çift atlı arabalar ayda ce • 

mi yete 20, tek atlılar 15 kuruş verir ... 
E bu paranın verilmesi lazımdır. Boş 

duran arabacı bunu nereden verir?. ,, 

Biri. hıçkırır gibi ilave etti : 
- Borslarmı veremediğinden hapi -

sanede yatan arabacılar vardır. Bunları 
nasıl unuturuz? . 

Onlar gibi benim de gözüm yaşlan -
mı§tI. Bana çok uzun gelen bir sükut 
odayı kapladr. Neden sonra cemiyet re. 
isi söze başladı: 

- Kanunların, nizamların haricinde 
bir şey istemiyoruz. Ticaret serbesttir. 

Amenna amma bunun manası nizam _ 

!arın zengine ayrı fakire ayrı tatbik edi
leceği değildir, değil mi? Öyle müesse -
sel er var ki bir kamyon alıp dört teker. 

lcğini ayrı ayrı kendilerine temlik et • 
mişfcr. Hepsi kamyonun bir tekerleğine 
sahip oldukları için kendi maUarmı ta

şıtabiJirlerm:ş. Sonra sen işin yoksa nö· 

Karikatürle seyahat mektuplan: 

Kırklareli ne 
giderken 

Aarikatürcü arkada§IDUZ Z. S. bir 
müddet için Kırklareline gitmi~tir. 
Oradan bize karikatürle seyahat in
tibalarını göndermektedir. llk mek
tubunu neırediyoruz: 

' 

\ 

\ 

Kırklarcli1ıe gitmek üzere yoW. çık-

tım ... 

Fiıatıarm ucıtzluğu yüzil1!ıl~-ı oz daha 
frene binemiycceklinı. EskUJ.eıı tarife. 
le1'in yük3ckliğindeıı §ikôyet edilirdi 1 

Halk yakında bu ucuzlukta.n şikayet 
edecek galiba! 

Y cşilkö1Jden ayrıUJıktan on beş dald. 
kıa sonra bir metre irtifauıda, tezek. 

yapı§tırılmı§ duvarı.arı, ottan damla
riylo 'kö-]ıler göri.indü. 

Bundan sonra kibrit kutv.llırı gibi yan 
yan1.1 göçmen evlerine rasZadık. 

- Türkiyenin en büyük egnaf teşek
külü biziz, diyor. Bizde-n geniş doğru _ 
dan doğruya ve dolayısiyle ekmek yedi
ren İ§ yoktur. 

bet bekle.. ı 
Ben ayrılırken, onlar tam bir imanla: ________ .:,_ _____ _J 
- Ba§ka hiç bir isteğim!z yok, diyor Sonra soruyor: 

"- Bilir misiniz, İstanbulda arabacı. 
lık Y,iizünden çalışan ka~ kişidir ? 

lardr. Ah ;u iş bir ·olsa .... 

A Faik CONERl 

Liileimı·da.::a. gircı·kcn trene yol göste
ren ilk kadın işaret memurımu ve il1c 
dikili ağacı gôı·dük. 

ı 

7 H.AZ1R.AN - 1937 

lştaobul koouşayor 
(B(ll} tarafı 3 üncüde) 

za.zede çocuğu bulmamız kabil olma. 
dr. Biçare temizlenmek için heı:1en 

evine koşmu§tu. Bu sırada bakbm, 
Ali derenin! köprüsüne çıkmış, biraz 
evvelki iğrenç kazaya rağmen, hali 
pislik içinde oynaşan çoçuklann ı es
mini almakla meşguldü. 

Her köşesinde, açıkta akan lağım, 
iruıanın midesini alt üst eden, koku. 
dan ve sefaletten başka bir şey bu. 
lunmıY,an bu semtin tene!te mahalle. 
sinden bir an evvel kurtulmak istiyor. 
dum. Hali resim almakla meşgul olan 
arkadaşıma yürüyeceğim istikauıeti 
işaret ederek, ser! Jdımlarla gerizıJen 
uzaklaşmıya başladım. 

Yolda gözüme bir bakkal dükkanı 
ilişti. , 
Llğım ortasında yiyecek içecek 

satmakta olan bu dükkandan içeri 
girmek istedim. Dükkan sahibi orada 
yoktu. Geri döndüğüm zaman, bir ba
yanla karşılaştım. Bu, fakirliğine 
rağmen zarif giyinmiş bir genç krzdı. 
Bana bakıp gülümsüyordL:. Belki bak. 
kalın kızı filandır, gıdip kendisiyle ko
nuşayım diye düşündüm ve yanına 

sokuldum. Fakat benim lif söylenıe. 
me meydan kalmadan o söze başladı: 

- Ben, dedi, Haberin okuyucusu. 
yum. Sizi resimlerinizden tamyorurn. 
Bizim mahallede yazacak çok şeyler 
buldunuz, herhalde. Bizim bakkalı ye 
rinde bulamadınız ama, onun hesabı. 
na size ben söyliyeyim : Belediye, baş_ 
ka yerlerdeki dükkanları gezip, şeke
rin üzerinde tül, yoğurdun üzerine 
bez örtülecek diye njzamlar koya ılur. 
sun. Gelseler de, bir kere de bütün ge
ce lağım böceklerinin istilasına uğrı. 
yan bizim mahallelerin yiyecek. içe. 
ceklerini görsün. Mektepte okuduğum 
zamanlar mikrop filan diye birçok 
şeyler öğrenmiştim. O sıralarda bura. 
da hiçbir şeye el süremez oldt4m. 
Günlerce açlıktan bunaldım ve niha. 
yet yavaş yava.'] her şeye alıştım. 

Şimdi artık mirkoba filan inanmıyo
rum. Çünl~~ mektepte öğrendiklerimi. 
ze göre, bu kadar pislik ve sefalet 
içinde hepimizin çoktan öbür dünyayı 
boyJamamız la1Jmdı. Fakat bakı:::ıız, 
pek ala yaşıyoruz. 

Genr kızla artık iyi ahbap olmuş
tuk. Benim kendisini hiç GCS çıkarma. 

dan dinlediğimi gördükçe boyuna an. 
!atıyordu. Biraz sustuktan sonra, sö. 
züne şöyle devam etti: 

- Fakat buraya bir yabancı ~elip 
otursa, yakasını tifodan biraz giiç 
kurtarır. Hani yılan zehirine, veya 
başka zehirlere kar§ı şerbetli insanlar 
vardır. İşte biz de mikroba karşı böy. 
le bir muafiyet kazanıp şerJ>ctli olduk 
galiba ... 

- Evet, dedim. Bakınız. ben de ko
kuya yavaş yavaş alışıyo:-..ım. Uğ1m. 
larınızm buraya ayak bastığım daki
kadan beri, bütün asabımı' harab eden 
kokusunu artık o kadar duymaz ol
dun1, 

Bu sözlerime hafifçe gi.ildti ve şu 
cevabı verdi: 

- Eve geç kaldım ama, ı;:izin söıü. 
nüze karşı aklıma gelen bir haldı.yeyi 
de anlatayım da, öyle gideyim bari. 

Tekra:.· yanıma sokuldu ve sonra, o 
dakikada vnziyetimize hakikaten çok 
iyi uyan şu fıkrayı anlattı: 

- Vaktiyle çok titiz bir kız, bir la. 
ğımcıya gelin olmuş. Biçare gelin, da. 
ha ilk geceden kokudan içine fena.. 
lık gelmiş. Ertesi sabah, hemen kaza
nı ısıtmıı:;. Kaynanasının nesi var, ne. 
si yoksa e:}1eri patlayıncaya kadar yı
kamış. Evi baştan başa silmiş, sü. 
pürmüş ve o gece kokudan biraz daha 
az rahatsız olmuş.Bundan sonraki gün 
ler, gelinin temizliği hep ayni hızla 
devam etmiş ve koku da gittikçe azal. 
mış. 25 gün sonra artık kokunun ta. 
mamen kesildiğini gören gelin, kay
nanasına demiş ki: 

- Efendi baba, bak temizledim. te. 
mizledim, artık ne sende, ne evimizde 
koku kalmadı. 

!htiyar lağımcı bu sözleri duyunca 
kahkahalarla gülmüş, gelinine: 

- Koku, hep ayni koku ama, artık 
senin bumun ah§tı da kokuyu duy- · 
muyorsun! ... cevabını vermiş. 

Hikaye biter bitmez, acele bir "Al
laha ısmarladık,. diyen genç bayan 
koşa koşa yanımdan uzakla5tı. Evine 
gitmek için, lağımlı sokaklardan biri. 
sine saptı ve gözden kayboldu. 

Bu sırada baktım, bizim Foto AU, 
bir elinde makine, bir elinde burnunu 
kapadığı bir mendil ve peşinde bir a. 
lay yarı çıplak mahalle çocuğu, salla• 
na, sallana bana doğru geliyor. Yani• 
ma sokulur sokulmaz: 

- Aman, dedi. Yeter artık burası. 
Kokudan öleceğim. Zaten demin de 
resim alayım derken, az daha köprü· 
den lağımın içine düşüyordum. Ku .. 
zum, çabuk gidelim buradar. ... 

Biraz evvelki hikayeyi hatırhyaral•, 
Aliyi epey kızdıran bir kahkaha kcyu· 
verdim: 

- Sen, dedim, galiba lağımcının 
gelini hikayesini bilmiyorsun ... 

Ve, hem kokudan, hem de benim 
manasını anlıyamadığı sözlerimden 
afalhyan biçare dostumun ko!Wla gi
rerek, lağımcının gelini hikaycs!ni 
anlata ~nJata Feriköy çarşrsına doğru 
yürü.meye başladık. 

Yolda o kadar çok çocuğa rasgel. 
miştik ki, Aliye: 

- Şunları hep bir araya toplıyalım 
da, bir res!m alalım, dedim. 

Teneke mahallenin bittiği noktada, 
arkama dönüp çocukların hep b·r a ra
ya toplanmalarını, resimlerini alacağı. 
mızı söyledim. Fakat hayrettir, demın. 
denberi peşimizi bırakmıyan çocukla
rın onda dokuzu bu teklifi duyunca 
çil yavrusu gibi dağıldılar. 

Hiçbirisi resmini aldırmak istemi. 
yordu. 

- Yahu, dedim, ne var bunda kor
kacak. Resim aldırmaktan insan kor
kar mı? ... 

Bu sözlerime çocuklar aldırış bile 
etmiyorlardı. Yalnız, 13_14 ya~!armc1a. 

kadar birisi, yanımıza sokuldu. 
- Amuca, dedi ... Resmini ~ektıre. 

ceklerdcn (lağım vergisi) alınacakmış 
da, ondan korkuyoruz. 

- Ne miinasebet canım, gazete için 
alacağız sizin resminizi, diye i;,i an. 
!atmak için çok uğraştım. 

~~akat bize ürkek ürkek bakan ve 
kaçmıya müheyya bir vaziyette du
ran bu biçare yavrulardan ancak 20.:~o • 
unu buna ikna edebilmek kabil oldu. 
O da, bu sırada, yammıaz gelmış olan 
oralı bir zatın yardımiyle ... 

Ali kandrrabildiklerimizin resmini al 
dıktan sonra, mahallenin.. başka taraf
larına doğru hem yürüyor, hem de, 
bütün çocuklar arasına çabucak yayı. 
hveren ve bu yavrulann ôi7.e düşman 

gibi bakma.ama sebeb olan {lağım 

vergisi) dedikodusunun nasıl olup da 
doğduğunu, ve etrafa nasıl kötü bir 
teessürle yayıldığını · acı, acı düşünü. 
yordum. 

HABERCi 
Yarına Umurca ve 

Bomon 1 fabr.kaları Ferl
t.öyU nasıl zeh!rllyor. 

Mangal kömürü 
neden 

pahah:aştı? 
Son günlerde şehrimizde mangal 

kömürü stokları çok azalmış ve nor
mal olarak bu mevsim kcimür fiyat· 
lnrmın en di.i~kün olması lazım ge· 
len zaman olduğu halde bilakis fi
yatlar yükselmeğe başlamıştır. Bul· 
garya kömürü denilen cinsin toptan 
fiyatı üç kuruş otuz para - dört ku
ruş ve diğer meşe kömürlerinin üç 
buçuk kuru§a kadar yükselmiştir. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
şehirde kömür fiyjitlarmm yükselme 
sinin başlıca sebebi son günlerde kö· 
mür gelmemesidir. Kömür gelmeme 
sinin sebebi ise yeni orman kanu
nudur. 

Orman kanununun neşriden ev
vel kömür yakıcıları ormanlardan 
çok katiyat yaparak büyük stokları 
depo etmi~lcrdir. Bu stol~arm mem· 
lekete 3-4 sene daha mangal kömü
rü verecek kadar çok olduğu söy
lenmektedir. Fakat bu odunların 
kömür yapılması için odun yığınları 
nın üstüne yaprak konulması lazım
dır. Halbuki yeni kanun mucibince 
ormandan yalnız odun değil yaprak 

ve yapraklı dal kesilmesi de menedil 
mektedir. işte bu yüzden kömür o
cakları da yakılamamaktadır. 

Vaziyetin ne olacağını şimdilik 
bilen yoktur. 
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192 PARDAYANIN OGLL 
--------------------------------Bunun için, Pardayarun sualine adeta 

sevin!jile cevap verdi: 

-Hay hayı. Memnuniyetle, hatta 
ona kapıyr elimle açarım. 

Pardayan !derhal: 
- Hayır, dedi, her şeyi, madam Kon 

çiniyle kararlaştırdığınız v~çhile yapa
lım. Meşhur anahtarı kapının arkasına 

koyun. adamlannızr dışanya gönderin, 
kendiniz de çıkıp gidin ve evi yarma 
kadar bana bırakın. 

Ve Konçininin hayrette kaldığını 

görünce lakayt bir tavırla ilave etti: 
- Tehdit karşısında boyun eğmiş 

göriinmek istemediğiniz için böyle hare

ket ediyorum. 

Konçini samimi bir sevinçle bağırdı: 
·- Doğrusu mösyö, bundan daha bü

yük bir kibarlık göstermek imkansızdır. 

"'fiiraf edeyim ki, kapıyı elimle açmak, 
bana filhakika ağır gelecekti. Fakat ma 
(:lemki herşeyi benim kararlaştırdığım 

veçhile tanzim etmek istiyorsunuz mil· 
kemmel! ... Evi yarına kadar size ter
kediyorum ... Hatta isterseniz büsqütün 
size vereyim. 

Pardayan onun samimi olduğunu gör 
dü ve ciddi bir şekilde: 

- Hayır buna ne lüzum ve ne de ih· 
tiyacrm vardır. 

Deldi ve derhal ilave etti: 
- Şimdi. mademki artık mutabık 

kaldık. Size iyi bir tavsiyede bulunmak 
istiyorum. Yiğit Janla Bertiy dö Soji a· 
leyhine hiçbir teşebbüste bulunmayın. 

Bu iki gence karşı muhabbetim var. 
Bunun için beni daima karşınızda bula
caksınız, mösyö Konçini. Anlaşılan be· 
ni iyi tanıyan zevceniz, bilmem nas!l bir 

tesir ve tali eseri olarak, benimle karşı
bşanların, her zaman pek fena vaziyete 
dii§tüklcrini size söy1iyebilir. 

Pardayan, sözlerinin Konçininin ka-

rarları üzerinde bir tesir yapmıyacağını 
şüphesiz biliyo.rldu. Fakat onu sırf bir 
dürüstlük olmak Ü.Zere ikaz ediyordu. 

Filhakika bu sözler Kon!jiiniyi biraz 
ürpertmekten ve ilcri<ie tetik davran
mak hususunda kendisini ikazdan başka 
bir tesir yapmadı, üstelik bir aralık u
nutnıUŞ olduğu tehdit ve hakaretleri o
na tekrarlattı. 

Daha ilk arldan itibaren Pardayana 
karşı duyduğu nefret de bütün şi<idetile 
alevlendi. Ve ona atfettiği müthiş teh-
ditkar bakış, bunun farkına varan ve 
sadece lakayt bir tavırla omuzlarım 
silken şövalyeden başkasını, muhakkak 
ki, ürpetirdi. Konçininin zihninde şu 
ldüşünce belirmişti: 

- Sen beni tahkir ettin, izzeti nefsi

mi kırdın, bana darbe indirdin ve genç 
tehdit ediyorsun, öyle mi?. Yiğit }anın 

babasısın ve bundan haberin yok, öyle 
mi? .. Eğer ben bu vaziyette senden en 
müthiş bir intikam almazsam bana Kon 

çini demesinler. Bertiye gelince, o be· 
nim olacaktır! .. Leonora onun bir mezar 

da olduğunu söyledi •.. Onu arayacağım. 
bulacağnn. 

Bu aralık Pardayan da gene mutat 
nazik tavrile devam ediyordu: 

- Eğer, kararlaştırdığımız veçhile, 
evin yarına kadar bana terkediJmesi hu
susun1da emirlerinizi verirseniz beni min 

nettar etmiş olursunuz. 

Konçini, daha münasip bir zamanda 
harekete geçmek için, icabında boyun 
eğmeği çok iyi biliyordu. Esasen bunun 
için herkese tehlikeli bir rakipti. Bu de-

fa da öyle oldu ve Pardayana itao.; et
menin menfaati icabatından oldugunu 

pekala anlattı. 

Pardayanla Jan onun nazarınlda mah· 
volmağa mahkumdular, onlarla yaptığı 
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le dinliyordu. işin tuhafı şu ki, bu şa
yanı hayret meçhlıl adamın sözlerinden 
asla şüphe etmedi ve gerek onun yüzün 
deki asil ifadeden, gerekse sesinin sa
mimiyetinden, onun bütün söyledikleri
ni yerine getireceğine inandı. 

Büyük bir endişeden kurtulduğunu 
hissetti. Daha rahat nefes almağa baş
ladı. Bu meçhfıl adamm krala karşı gös 
terir gibi olduğu lakaydidense, onun 
Hanriye düşman olduğunu zannetti. 
Hatta böyle bir adamın, icabında müt
tefik olabileceğini dahi düşündü. 

Fakat Pardayan devam ediyordu: 
- Maamafih size şunu haber vere

rim ki, kralın aleyhine yapacağınız bü-

tün teşebbüslerde, beni karşınrzlda bula
caksınız. 

Konçini gayriihtiyari sordu: 
-Niçin? 
Pardayan soğuk bir tavırla cevap ver-

"di: 
- Çünkü siz, sırf memleketi soyup 

'sovana çevirmek için kralı öldürmek 
istiyorsunuz. Ve memleketimin, sizin 

gibi bir al~ağm mülevves pençesine düş 
mesini istemiyorum. 

Konçini dişlerini gıcırdatarak bağır-
clı: 

- Mösyö!... 

Pardayan saf bir tavır takmarak: 
- Ne o? .. d~:ii. Alçak kelimesi pek 

mi hafü görü:"ıdü? N c yapahm, sizi bir 
hamlede ağır bir surette tahkir etmek 
istemedim de onun için hafifini kullan
dım. Bu nokta tevazzuh ettiği için,diğer 

noktaya geçelim. 

Konçini bu mükalemenin kendisini 
nekadar sıktığını göstermek istiyormuş 
gibi garip bir tavırla yüzünü ekşitti. 

Pardayan hiç aldırma dan devam etti: 
- Madam Konçini, size prenses 

l'austa adında birisine ait bir definenin 

saklı bulunduğu yeri gösteren bir kağıt 
verdi. 

Konçini hiddetle bağırdı: 
- Eh? .. Ne olacak? 

- Bu kağtdı görmek istiyorum, mos-
yö. 

Konçirri sinirli bir kahkaha attı. 
- Aman yarabbim! Bu hoş işte! .• 

Mösyö kendisine pay koparmağa gelen 
bir haydutmuş. Olur şey değil! .. Ben 

de tavır ve sözlerinfac aldanarak sizi 
az daha namuslu bir adam zannedecek
tim. Aman yarabbim ne güliillSi ! 

Pardayan kızmadı. Hafifçe başını sal 
Jadı ve sakin sesile cevap veridi: 

- Sözlerime dikkat edin, kağıdı ba
na vermenizi söylemiyorum, onu sadece 
görm<'k, okumak istiyorum. 

Kon!jiini müstehzi bir tavır takınarak 
- Sadece görmek istiyorsunuz, dedi. 

Galiba hafızanız çok kuvvetli mösyö, 
bu kıymetli işaretleri bir tek defa oku· 
mak size kafi gelecektir. Ve sonra da, 

açık gözlülük edip -definenin bulundu
ğu yere herkesten evvel varmak istiyor

sunuz öyle mi? 

1 Pardayan ayağa kalktı ve yüzünde 
öyle bir hal vardı ki, Konçini yerinden 

fırlayarak koltuğunu itti ve geriledi. 
Pardayan kolunu uazttı ve işaret parma 

ğını onun göğsüne doğru götürerek, 
korkunç derecede sakin bir sesle şöyle 

deldi: 

- Bana kim olduğumu sordunuz ve 

ben de size. alçakça ve adi bir şekilce 
bir mezara kapattığınız gencin arkadaşı 
olduğumu söyle:lim. Size bunu söyle· 
dim, çünkü bu hakikatti. Şimdi size 

şunu söylüyorum. Ben - zevcenızın 

biraz evvelki sözlerini tekrar ediyo• 

rum - en fevkalbeşer inaanlann bile 
mahvoldukları kuvvetlerle mücadele e• . 

,,, 



-· 

' "'' 

e 
= N 
~ .., .... 
= c. 
~ 

... 

... 

... 

l'JO PARDAYANIN OCLU 

den ve yenen adamım. Ben prenses Fa
ustanrn oğlunun babasıyım. Bu milyon
ların sahibi olan ve, ıizin kendisini ıoy
mak için, btlctmeğe kırar verdiğiniz 
gencin babasıyım. Bu çalmak istediği
niz Milyonlar ofluma ait olduğu için, 
bunları müdafaa etmek benim vazifem
dir ... Haydi kiğıdı ver. • 

Bu beklenmedik if ıaat Konçiniyi bey 
ninden vurulmuıa döndürdü. Pardaya
nrn sözlerinden biran bile §Üphe etme
di. Buna rağmen mukavemet etmek te
§Cbbüsünde bulundu ve meydan okur 
bir tavırla bağırdı: 

- Ya reddedersem ne olur ? 
.Pardayan kılıcını çekti ve ucunu Kon 

Çininin boğazına dayayarak, hiddetlen
diği zamanlarındaki gür fakat gene de 
aakin ıeıile: 

- Kağıdı, dedi, yoksa mahvolursun. 
Konçini, Pardayanın gözlerinden. i§İn 

!akaya gelir tarafı olmadığını anladı ve 
elini gayriihtiyari yeleğine götürdü fa
kat ayni zamanda hiddetle ba~ını salla
yarak: Hayır demek istedi. 

Pardayan soğuk kanlılıkla kılıcını 
hafifçe itti. Konçini bir adım geriye sıç
radı ve kağıdı yeleğinden çıkararak ona 
uzattı. Tam zamaniydi. Çünkü kılıcın 

dayalı olduğu yerden büytikçe bir dam
la kan yavaıça boğazından kayarak, 
dantelalı yakanın üzerine düttü ve o
rada bir leke teıkil etti. Konçini hica
bından mosmor kesilerek gayriihtiyari 
bu kızıl lekeye baktı. 

Pardayan kılıcını kınına yerleıtirdi. 
Tekrar koltuğa oturdu ve sanki Konçi
ni hiç mevcut değilmiı gibi, ona aldır
nuyarak, dikkatle okumağa batladı. O-

kumayı bitirdiği zaman, yüzünde ho1 
bir oyun oynamağa hazırlandığını ifade ı 

eden kurnaz: bir hal belirdi. Koncinive ( 
döndü ve en tabii sesile: 

- Mösyö, dedi, bu kağıtlı bana ıöı
termenizi rica ctmiıtim. Gördüm. İade 
ediyorum. Alın. 

Bu sözler, Konçiniye öyle bir darbe 
tesiri yaptı ki, az daha sırtüstü yere dev 
rilecekti. 

Bu pka neyi ifade ediyordu? Bu a
dam kimdi ve nihayet ondan ne istiyor
du? 

Pardayan, alay mı ettiğini yoksa cid
di mi söylediğini belli etmeyen, garip 
bir tavırla devam etti: 

- Mösyö, evinize girerken bir tek 
gayem vardı: Hapsettiğiniz genci kur-

tarmaktı. Görmüş olduğunuz üç arkada
şımın yardımile ve hatta yalnız başıma 
bile bu genci kurtarabilirdim. Fakat ben 

cebirle iş görecek bir kimse değilim. 

Bu sözlerim biraz evvelki hareketim ile 
kabilitelif olmayabilir, ama nihayet de
minki hareketim boş bir zamanıma tesa-

düf etti. Buna kendir.ı de çok mütecssi
fim. Zaten Yiğıt ]anı mümanaatinize 
rağmen kurtarmaklığım kabilken hürri

yetini satın almağı tercih etmem sözle
rimin samimiyetini isbata kafidir. Onun 
için de bu pazarlığa giriştim. 

Konçini şaşırıp ka!mı§tı. Muhatabı

nın bu garip halleri karşısında ne şekil
de hareket etmek lizımgeldiğini tayin 
den aciz kalmıştı. Korkmak mı yoksa 
bu tesadüften memnun mu kalmak la
zımgeldiğini kestiremiyordu. Bu vazi
yette cevap vermeyip Pardayanm fikir
lerini tamamile izah eylemesini bekledi. 

Şövalye bu sükutu ıkrar telakki ede
rek sözüne ldevam etti: 

- Yigit Janın serbest bırakılmasını 
isterim. Buna mukabil size verdiö-im 

b 

kağıtta i;ıaret ile gösterilen yerde bula
cağınız her şeyi almanıza mezuniyet ve
riyorum. 
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Konçini hayretle ıözlerini açtı: 
- Ne dediniz? Ne dediniz? •. Bu defi· 

ne oğlunuza ait değil mi? 
- Evet oğluma aittir. Sizin maksadı

nızı tamamilc anlıyorum. Oğluma on 
milyon &ibi bir servet kaybettirmek hak 
kına malik değilim deme!. istiyorsunuz. 
Fakat ıunu 'da nazarı itibara alınız ki 
ben oğlumu tanımıyorum belki hiç de 
tanıyacak değilim. Buna mukabil yiğit 
Janı pek iyi tanıyorum ve kendiıile de 
yakından alakadar bulunuyorum. 

Konçini tamamite aptala dönmüttü. 
Dueaklarının arasından mmltdandı: 

- On milyon ..• Kolay kolay vazgeçi
lecek bir servet de değil... 

Bu sözleri mırıldanırken gözlerını 

Pa:-dayanın gözlerine dikmiş bütün dik
katile ıihninden geçenleri okumağa ça· 
Jı;ıryordu. 

Pardayan tamamile ciddi görünüyor· 
du. Konçini muhatabını iyiden iyie tet
kik etti ve çehresinde ne bir istihza ne 
bir hile ifadesi bulmadı. Şövalye tama· 

mile saf insanlara mahsus bir tavır ta
kınmıştı. Onun bu bu saflığını teklifile 
karşılaştırınca Konçini bir delinin veya 
bir budalanın kar~ııında bulunduğuna 
hükmetti. 

Yalnız Pardayanın bözlerinia ucun
da biriken keskin bir neşe sözlerinde 
gizli bulJnan ince bir istihza Konçini
nin nazan dikkatini celbedememiıti. 

- Merak etmeyiniz vakia on milyon 
az bir servet değildir ama benim kendi
sine ve'receğim şeyin yanında hiç sayı
lır. Onun için bu hususta endite et
meyiniz. 

Konçini hürmet ve takdir dolu bir 
hareketle muhatabının kar1ısıl1"Ja hafif
çe eğilerek: 

- Demek siz bu kadar 
öyle mi? ? 

ıenı;insiniz l 

Pardayan samimi bir tavırla: 
- Karun kadar zenginim ... 
Diye cevap verdi, ve: 
- Kabul ediyor musunuz :nösyö? 

Evet mi hayrr mı? 
Diye ilave etti. 

Konçini karar verebilmek için bir tür
lü kendisini toparlayamıyordu. Kendi
sini sehpaya sürükliyebilecek bir ihbara 
maruz kalmıı. tehdit edilmiş. tahkire 
t:ğramrş, Azrail ile karııtaşmış vdl:.a
sıl badireden badireye düşmüı ve niha
yet de bütün bunları yalnız sağ 

ve salim atlatmakta kalmıyor. Ayni za- • 
manda da pek kıymetli bir definenin 
anahtan da ellerinin arasına verilmit 
oluyordu. 

'ııanılmıyacak bir vaziyet ile karşıla§ 
mıştı. Definenin kendisine terkedilmesi 
onu haddııatında fazla ataka~ar etmi
yordu. Çünkü herıeye rağmen. kendisi
ne ait olmıyan bu serveti nasılsa ele ge
çireceğinden emindi. Fakat bunun için 
de bin bir müşkUtitla karııla§leaktı. 
Halbuki şimdi bu peke§ sayesinde bü
tün mani ve mütkülit kendiliğinden 
bertaraf olmuştu. Diğer taraftan. etraf
tan türeyecek olan rakiplere de. bu ser
vetin bihakkın kendisine ait olduğunu 
çünkü sahibi tarafından kendisine terk 
edildiğini söytiyebilecekti. 

Yiğit Jana gelince, onu muvakkaten 
serbest brrakmaktan zaten kanıite be
raber kararlaştırmıştı. Bu muvakkat 
serbesti ve bu garip adamla yaptığı an
laşma. onun bilahare intikam almak hu
susundaki azim ve kararını değiştire
mezdi. Zaten bu mcçhül aıdamdan da 
fırsatını bulunca intikam alacaktı. Çün
kü onun tahkir ve tehdltterini kolay ko
lay unutacak bir adam değildi. F.akat 
..,enfaati eimdilik bunu unutmavı amir
di. 
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i Söz söylemek sanatı ) ·-·11e·rk·e·s·· .. ····ıiat ı p---
o ıa hiiir, fak at .... 
Esash ve metot dahilinde 

ciddi çahşmak şartile 
<Çevn1re1n1 : Eı·tuğrul Muhsin 

. Bunlar birçok toplantıları katlet. 1 ze vermeden evvel siz. b~-külçeyi ~· 
tnı~lerdir. Nerede parlıyan bir heye- 1 ritmelisiniz, onu .ya hır ıgne, ya hır 
can. bir cuşuhuruş görürlerse, bu ı kol düğmesi şeklıne sokmah~~ız .... 
tan sıkısı adamlar gelirler ve ateş 1 Başka bir mis~l olarak şoyle dı· 
rıasıl ıslak bir örtüyle hemen · yelim: Yalnız hadıseler kuru ekmek 
8Öndürülürse bunlar da ellerinden ge gibidir. Besleyic~dir .. Fakat. t~tsızdı~: 
len aoğuklukla onu yaparlar. Onu zevkle yedırebılmek ıçın reçe 

Her kıymetli ve milli hareket le, etle, zeytinle veya b~n~ benzer 
ba§mdan itibaren, belki maksatları ı bir katıkla beraber ver~clıdır. .. 
İyi, fakat söyleyiş tarzları çok kötü Size orijinal bir hatıp .. ol~ak şoh. 
0lan bu yavan hatiplerden mutlak retini temin eden s~d~. hadıseler de. 
korunmalıdır. Can sıkıcılık ve lüzum aildir hadiseleri susluyerek onlar 
su'! kelime zenginliği hiç bir zaman dan ~eler çıkarabiln:ıiş olmanızdır. 
<1.folunmaz. Bunlar herhangi bir Eğer biz bir hatı? h~kkında (ne 
harekette hizmet alırlarsa oraya za- söylediğinin ehemmıyetı yo~, .~ak~t 
rar verirler. Hele zamanımızdaki nasıl söylüyor) der~ek, ~~ h~~yu.~ hır 
gibi birçok hayati meselelemi mev- iltifat addedilmelidır, çun~u. boyle: 
ı:uu bahsolduğu toplantılarda resmi Jikle hatibin teknik .~udre~ını yanı 
eıfat ve vazifeleri ne olursa olsun, en iyi tarafından g?~termış oluruz. 
böyle can sıkıcı hatiplere müsama· Hadiseleri olduğu gıbı anlatmak her 
ha ve müsaade edilmemelidir. kesin harcıdır. Fakat onlardan ne su. 

NOKTA 63: - Her tesirli nut- retle istifade etmek lazımdır?Onları 
kun eğlendirici bir unsuru olmalıdır. iyi ve yerinde kullanabilmek asıl mü 

Eğer toplantı zaten bir eğlence him meseledir. 
İçinae veya mü~terek menfaatli bir NOKTA 65: -Zihninizi mizah 
tncvzu etrafında konuşuluyorsa ar- yolunda inkişaf ettiriniz. 
~~?zaman bu ur.sura kendiliğinden Mizaha kıymet veriniz. Çünkü 
lu:z:um kalarr..az. mizah; Dünyanın en müessir vasıta. 

.. ~ir diiğünd~, bir se~?inin açılış larmdan biridir. Hayat kavgalarında 
gununde, mad;)ıyn tevzıınde kısaca· rok keskin ve tesirli bir silahtır. Mi
ııı başlı ba~ma bir hadise teşkil eden ;ah; hemen hemen herkes üzerinde 
~oplant~lardn, . nutuk . ~sas:n ta~i tesir yapar. Miza~1tan mütewess.ir ol· 
}17m.mıyettedır. Onun ıçın eglendı- mayanlarm adedı bahııe degmıyecek 
~l bır unsura da ihtiyaç yoktur. k d d B'"t"' d"" ··1 · \=\· 1 vl d' .. b' .1,.. . ·a ar az rr. u un unya gu meyı 

oy e eg en ırıcı ır unsurun ı avesı M' h bir kudrettir A 'k Ço'- • · b' 'h . l :c:ever. ıza . men a 
ıc yem ve asrı ır ı tıyaç o muştur. l l 1 ·1· l F 1 ·b· t.k. 'il · dıkl b ı ar, ngı ız er, ransız ar gı ı tema· 
~ ı nesı erın yac:a an asıt ve ·ı b f d 'd d'l h . :. b • 1 1 .. ,.. mı e mat uat tara m anı are e ı en 
eyecansız devırlerde un ara uzum .11 l d k · t d" w · · b. " k .. b ] . mı et er e; ne yapma · ıs e ıgınt 1• 

JO tu. Fakat bugun unsuz o amı- l k. b"r k "k t .. · · y en usta ve ze ı ı arı a urıstın 
or.O .. . 1 kaleminden daha kuvvetli bir silah 

ç saat suren nutukların, vaız a . kt K 'k tu"" r bazl naz 1 
tı k . d. · · \o ur. arı a ır arı ve 

b
.n zamanı artı şım l geçmıştır · b~ k, b' ı r·t devirmistir ç k d · d" • · f uZI a ıne e , . O e. 
ı;z: şım ı smema, tıyatro, gramo on f · .· b' ··kte eg~lencel- b" f' rd A •• d"'f nı}ıırnu, ı ıraış, 
a yo, yevmıgazete, şumen u er, va b. · bu·· tün intihab tı k p d . C:""n ır res!m a azan 
ur, tayyare evrınde yaşıyoruz. l ··kumetin politik d 

L' b' d b' b k . mış veva 1u asım e. 
cıayat ır en ıre ça u , gergm ve ~- t' -. . 

l ld H T 
r ış ·ırmıstır. 

canı o u: ayat; ayyare ve tah- " - ~ d 
telbah· ı t k t l · l fl Mizah kudretten e fazladır Jc. 

ır 1e, an ve e sız te gra a · d' fk• · 
fevk J"d b' ki · d' H:-d· 1 bar eden bir tesır ır. e ·arı umumi· a a e ır şe e gır ı. a ıse er· h .. d' ) 
Masalları, efsaneleri, yan yolda bıra~ yeyi t~mzim ed~r, 3

• ıse erle ve man 
karak, astı. insanlar artık eskisi gibi tıkla yola geh~1ıye~ ~mı~nları yaka· 

l ~ . lar M" h · dınleyıcılerı hass b' 
apta , s~~ırlr, ?'anış kavrıy~n kım· h · ız.a. · as ır 
ııeler degıllerdır; Canlı, yerı!lde dur- ale gctırır .. '. . 
rnaz, sinirli, elektrikli oldular. Mizah bır nevı merhemdir. T u· 

Eğer kütlenin dikka~ini cekmek tııkluğf-l mani olur ve di.;şü9cc teker 
' h f , l .... · b k ve kolay d·· · "c mu ~ aza etmek istiyorsanız, egının ça u . . . onmesıne 
rliğec yüzlerce cazip şeylerle de reka. vardrm eder. Ma~me ıçın yağ ne 
L ~ . d. l . ·ı e bır "1-CY •• -ı;::cte, yarı~a girrneğe mecbursunuz. ıse ın eyıcı er y ogretmek 

Söz söyleme sanatına tamamile için de mizah odur. 
Vakıf olmahsınız. Yoksa hayatta bir Gergin ve fena bir Va7.İyet; mi· 
l'tıevki sahibi olmaya ve onu muhafa zahla en iyi ve en münasip bir su· 
~a etmeye muvaffak olamazsınız. rette bertaraf edilebilir. Ve dinleyi-

Biz yeni bir zamanda yaşıyoruz. ciler en miihim anında mizah için 
\tiicerret mevzulardan bahseden kör zihninde yer ayıran hatibi çok tak· 
Ve aksak müsveddelerden mürekkep dir ederler. .• . . . 
tnodası geçmiş nutuklar bu gün, tıp- Pek tabııdır kı mızah da kendi 
k~ tahta sapan ve harman döğeni gi. 'hududunda kalmalıdır. Mizah olsun 
bı eskimiştir. diye mizah kullanılmamalıdır. Ha· 

Kelimeleri kazanılmış birer mu. tip: hiç bir zaman bir l:omik olma
harebe gibi olan ve mukadderatrmm malıdır. Meğer ki her latifeyi ciddi 
~ilerine alarak bizi idare eden yeni maksatlar için ~ulbnmasım bilen bir 
0_nclerlerin kütleyi nasıl cezbettikle- i'd:-m olsun .. Eğer bunu yapabilecek 
tıni, nasıl tuttuklarını nasıl sarstık. kudrette ise istedi~i kadar mizah 
)~~ını ve nasıl ikna ettiklerini görmüs kulln"'nb:}ir. 
::::.ınüzdi.ir. - NOKTA: 66 - Fıkralar yeni, 

NOKTA 64: - Hadiseler başlı uygun, ve .yel'inde olmalrdrr. 
baştna birer ham maddedir. Umumıyetle alaylı bir ciimle 

.. Bundan evvelki satırlmdımızda bütün bir fıkradan daha iyidir. Cün· 
q,)rdüği.;müz veçhile, had;selerden kü bir fıkr.a, nutkun esasına uygun 
bhsetmeks!zin nutuk söyleneme:!. olmıyan .hırtok cümlelerle doludur. 
!\ma şuna dikat etmelisiniz ki bu ha F nkat mızahlı bir cümle ile. zaman 
d'seler yalnız çıplak birer hadise olo- kaybetmeden, nutkun ;ra_yesin~ doğ
rak halka sunulamaz. Bunlar tekem ru ilerlemek mümkündür. 
uıüi ve inkisaf ettfrilmeli süslenme· Buna rağmen ziyafet nutuklarm 
ı· ~ t 1 • • 1 1 d 1 • .. l d 
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Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
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lı kattaki n 

1 
Muayene hanesinde bastalannı her· i! 

gün saat 16-20 arasında kabul U 
eder. •• 

===~=--====-•SUS tllii 

cığı çıkını~ (iki yahudi, bir ar~p~ bir 
irlancblı ve yahut kaynana) hıka)'•t· 
yeleri gibi eski fıkralar anlatmak
tansa hiç bir şey söylememek daha 
muvafıktır. Fıkra uygun olmalıdır. 
Bir nutkun içerisine zorla sıkıştırıl· 
mı~ bir fıkra ne kadar gülünç ve eğ
lendirici olursa olsun nutku sahte· 
leştirir. Tesirini azaltır. 

Fıkra kısa olmalıdır. Uzun uza· 
drya can sıkıcı bir hikaye anlatmak 
zevksizliktir. Fıkralar bir iki kısa ve 
kıvrak cümleyle sona ermelidir. 
Dinleyicileri, lüzumsuz teferrüatle, 
alakadar edinceye kadar fıkrayı u· 
zatmamahdır. 

NOKTA: 67 - Muhayye)enizi 
genişle tiniz. . 

Ne kadar pratik ve ne kadar sta
tistikle hareket etmiye alışık olursa· 
nız olunuz, o nisbette roman ve şiir 
okumalı ve o nisbette hayali tiyatro 
piyesleri görmelisiniz. 

Ancak son $enelerde ruhiyatçı
lar bize hayale faydalı ve yaratıcı 
bir kudret olarak kıymet verilmesi 
lazım geldiğini bildirmişlerdir. Ha
yal bize; yapılması kabil olan en iyi 
seyleri gösterir. Hayal; rehberleri, 
kaşifleri, iş başındakileri, teşkilatçı
ları idare eder, onlara yol gösterir. 

Hayal; bu günkü şeylere şekil 
veren yarının ruhudur. Onun için 
Diskens, Kipling. Jules Verne, \Vil. 
helm Bölsche ve Wella gibi muhar· 
rirlerin eserlerini okumak lazımdır. l 

Yirmi altıncı tecrübe: 1 
Hayalinizde herhangi bir şeyi 

canlandırmayı, tasavvur etmeyi öğ. 
meniniz. Muhayyelenizi, tasvirler 
ve tablolar yapmıya alıştırınız. Bunu 
herkes yapabilir. Çünkü idrak ve 
hafızayı inkişaf ettirmek ıçın bu 
mükemmel ve fevkalade tesirli bir 
vasıtadır. 

Gözünüzü kapayınız ve bir fut
bol maçı seyrettiğinizi veya ilk ba. 
harda güzel bir otomobil ~ezin tisi 
yaptığınızı t2savvur ediniz. Eğer bir 
resim veya bir makine görürseniz, 
göziinüzü kqpıyarak, görcliiğünüz 
seylcri muhayyelenizin perdeı:.inde 
de aksettirmiye çalışınız. 

Muhayyelenizi, şekil \•ererek, 
resmederek düşünmiye alıştırınız. 
Uzakta bir dost yara tınız. Yahut bü
yük bir yerde, kürsüde nutuk söyli
yerek birçok dinleyicileri teshir etti
ğinizi, anlan güldürdüğünüzü ve al· 
kışlandığmızı tasavvur ediniz. 

Muhayyelenizin maddiyat·tan 

ı. Yaldızlanma1ı boyalanmalı ve c.~ ve sıvası top antı.ar aKı soz.er e 
Cilnlandrrmak.. ' . iyi bir fıkranın faydası inkar edile- . 

Bir hadisenin altın külçesini keş. mez. Y.alnız bu fıkra yapyeni o~ma· j 
fctrnek kflfi değildir. Dinleyicilerini· lıdtr. Bırçok defa anlatılarak ıcıgı cı~ 

sıyrılarnk böyle tahayyüle dalmasiy
le başlı başına bir sinemaya sahip o· 
lursunuz. Kendi eserlerinizi burada 
ashneye koyarsınız. Tasavvurun 
sihri. cazibesi çok biiyüktür. Eğer 
her hatip blt'nu nefsinde inkişaf et- · ı 
tirirse kendisine iyilik eder. 

(Devamı per§embeye) 

RADYO SINEllJAl.d'!R 
---"""'''2W'S".-.~--

1ST.Al\B UL: 

18,30 plAkla dans musikisi, uı,30 Afrika · \" ~. nA 'V 1 t)ltim e\·i Mavi Vaıeıc .. 
av hatıraları, Salt Saliı.haduin Cihano~lıı rORK saadet. Palyaço 
taratından, 20 Rlfat ve arkadaşları, taraitL• *1 ""l "'K ·• .-, ... , ı A ve Marla. Karısı ve 
dan TUrk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 daktilosu. 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 tl'~K ı ÔldUren zehir Loreı Har-
S&liye ve arkadaşları tarafından TUrk musl di cocuk hıraı~arı 
kisi ve halk şarkılan, {saat ayarı), 21,15 SAKAKVA 19 
Orkestra 22,15 ajans \'e borsa haberleri ve mayıs filmi . lnğllle 

re tacının incileri Altıncı 
ertesi günUn programı, 2:!,30 plAkla sololar, Corcuıı tac glymf' torenı 
opera ve operet par~aları, 23 son. ~' lLJJL:l. ı Şanghay. San:uıon 

YlY ANA: '\tl!\fF.IC ı Tarasbulba. I<ırmızı deri• 
18,45 karışık yayın, ıo.o~ bUytik konser, iller çetell 

20,05 haberler, ba\"a, yeni bayat, 20,30 orkes o\LK \l.A.I< Yen! Hatay. Sefiller. 
tra ve şan, 21,45 dans musikisi, 22,45 dans l',\N ı nlhlar eğleniyor. Kalien 
musikisi, 23,•5 karışık yayın. te 
PEŞTE: ŞIK ı Blldlrmel11tmfr. 

18,33 çingene orkestrası, 19,20 ame:e yayı· 
1 
~.\RK Bil<ilrmel,tmJr. 

nı, 19,•5 konferans, 21,15 konser, 23,10 ha. 1 \SRI Altı:n arayan kızlar. Hln 
berter, hava gramofon, ve saire, 24,10 çinge· ı distan kahramanları. 
ne orkestram, ı,1-0 son haberler. M!'lil'A.K c 'arze.n yamyamlar aruı:ı:ı 

18,05 eğlenceli konser, konuşma ve saire, (E~I A 11torye) da (hepsi btrdenı 
20,05 konferans, gramofon, kon!eraruı, 21.30 L\f.ER Muafafa. Çayır haydutlaıo 
musiki, 22,05 kitaplara dair, 22,15 Rumen !Eski Cumuriyet) rı. Ala),n kızı. 

şarkıları, 22,35 hava, ha.berler, spor, 22,50 l S T A. N B U l 
gramo!on, haberler. l"l:RAJI ı Serseriler kralı it arıyor 

(Türkçe sözJU) ve Mazur 
ka. 

LO~DRA: 

J \Cl5 orkestra konseri, 20,05 hava, haber, 
!er :.?0,35 piyano konseri, 21,0::1 kal'I§rk yayın, 
21,35 askert m&r§lar, 22,05 musiki, 23,05 spor 
haberler veulre, 23,30 dan• orkestrut, 24,35 
haberler, gramqton vesaire . 
ROMA: 

18,20 karı§ık musiki, 18,55 karııı1k yayın, 
22,05 §an konseri, 23,05 kltablara d&lr, 23,15 

piyes, sonra dans musikisi. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu akııam şehrin muhtelif semtlerinde n~
betçl olan eczaneler §unlardır; 

İstanbul clhetindekller: 
EmlnönUJıde (A MlnMyan), Beyazıtta 

(Hayda.r), KUçUkpazarda (Hikmet Cemil), 
Eytipte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(NA.zım Sadık), KaragümrUkte (Suat), Sa
matyada (Erofilos), Şehzadebqında (Üni
versite), Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde 
(V!taU), Alemdarda (Ali Rıza), Bakrrköyde 
(İstepan), 

Beyoğlu clhetlndekiler: 
!stıkla.I caddesinde ('Matkovlç). YUksek· 

kaldırımda (Vlngopulol, Galatada (Merkez) 
Taksimde (Kemal Reblil), Şişlide (Va.sın, 

Hasköyde (Barbut), Be§lktaşta. Oemanbey· 
de (Şark merkez), Kaııımpıışada (Nail Ha
lit), Sarıyerde (Asa!), 

ltLLI 

\ZA& 

RtLAL 

ı Romeo ve Julyet. tUıı . 

Un • tin 
ı Macartatan geceleri ve 

Kahraman kanı 
• Bağdat bUlblllU. Kira 61• 

dllrdU 
ı\LEl\lli.\R ı Singapur postaaı. Viyana 

aşk beldesi 
RALK ı Patpataşon kız hırsızları 
\Eski Kemalbey> GökyUzU ateşler içinde. 

Narlıkapı 

ŞAFAK 

IL\LE 

İngiliz kralmm tac mera• 
simi 
Tarzan gt>Uyor lTUrkçe 
sözlü! 

K A DIK OY 
: Karyoka 

DEVREN SATILIK LOKANTA 
Ankara caddesinde 84 No. lu 

lokanta devre"n satıhkttr. isteklilerin 
Ankara caddesi Sucu sokakta 4 nu
maralı Kafkas •lokantasında Bay 
Kirkora müracaatleri. 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜakUdarda ( St>llmlye). KadıköyUnde Al• 

tıyol ağzında (Merkez), EUyUkadada (Hlak) 
Heybelide (Tanaş>. 

~ t \ • • '& r ~ .. -; .. •' 1 :ı-:.-:."';_t~ ... t .. ' ' . .... . '~. 

Her ne vi 
K 

A 
L 

M 
E 

iş leri Bürosu 

RmlAklni e yi fiyatl a satmak 
ve Kelepir emlak a lmak 

isteyenlerin H İ C V AK i T geçirmeden 
iSTArlBUL : Bahçekapı Sadıkiye Han ı ı numaraya mü· 

racaatlan bu işlerini derhal temin eder. _ ... ılardan başka 

evlerini iyi şeraitle yıktırmak istiyeonlerin de müracaat et

meleri menfaatleri iktizasındandır. Telefor. : 21168 
.. ·~ • ; .. ~ • ' p • •• l , • • " ;:'J1" .• 

Beher kilosuna tahmin edilen bede!i (10) kuruş olan (10000) kilo süt, 22 
Haziran 1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de açık eksiltme usulile ah. 
nacaktır. 

Muvakkat teminatı (75) lira olup ~artnamesi koınısyondn.n her gtin para· 
sız olarak verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı \'esikalarla birlikte ve belli gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan knmısvır.'.l mürnc:?atlnrı. (3227) 

Tahmin edilen bedeli "4878" !ıra ı 8 ' .kuı U-i oaln "45:J84" kilo ekmek, i8 
Haziran 937 tarihine raslıyan cuma !;Ü'lÜ saat 14 de kapalı zırf usulile alın!!.. 
caktır. 

Mu vakkat teminatı "365" lira ··9 ı" kuruş olup şartr.an:esi komisyond'l her 
gün parasız verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunun t •r ifatı d h li.,d? tar.zim edec(!kleri kap-a!ı 
teklif mektuplarını en geç belli gürı w s:ıattcn bir s ıat evveline kadar Kasmı
pa~ada bulunan kom!syon başkanlığına makbuz muknb lınde verme'eri. 

(3153) 

lltaiye ancarında ·bulunan ıç ve dış last.k, köhne battan.ye, proJektoı ve 
saire 45 kalem hurda e~ya satılmak üzere ac;ık arttırmaya konulmuştur. Bu eş. 
yaların hepsine 185 lira 70 kuruş ffa.t tahmin olunmu-:;tur. thttnamesi leva. 
zım müdürlüf;ründc görülebilir. lsteldik r 13 lira 92 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mcktub'le bcrab:?r 8.6-937 salı giinü ~2-at 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (2948 ı 

Bir metre mura~b~ma 2 lıra 50 kuruş fiat tahm!n olunan C:ı.ğaloğlunda 
Mahmutpaşa mahaLeaınde çıkmaz sokakta 37 m~tre 50 santimetre murabbaı 
çıkmaz sokakla ayrıca ~u terazisi ta~lar l (bu taşlara da 5 lira kıymet tahmin 
olunmuştur) satılmak uzere açık arttırmaya konulmuştur. ~artnamesi leva. 
zım müdürlüğünde görülebilir. lsteklıler 7 lira 41 kun şluk ilk-teminat makbuz 
veya mektubu ile beraber 8.6-937 salı günü saat H de Daimi Encümende bu. 
lunmalıdırlar. (B) (2949) 



16 HABER - Mtam postan 

··-----' • Zührevi hastahklardan 
Korunmak ve hıfzıssıhhay• 
hakl:lle riayet etmek ıçın ••• 

_ı_ · ........... · ~- NEVROZiN 
BUtun A§rıların panzehiridir. 

DF.,JO Gtv ARMA Tf 

lstanbul Kuru 
kahveci han 22 

----------------•ı Beyhude ıstırap çeknieyiniz, 

Bir tek ~aşa 

NEVROZIN 

En müannid bat ve dit ağnlannı 
sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 
evcaı, ıinir, mafsal ve adele ıabrab· 
lan ~"EVROZIN'le tedavi edilir. 

Nesle, Grip ve Bronıite kafi' 
en müeuir illç: 

NE V R O Z 1 N' dlr. 

NEVROZiNi Tercih 
ediniz 

Hca~or ve 
osıntilcaırDcama 

l<OSTCJM 
PARDESC 
PANTALO~ 

Son Moda Kumaşlar.la 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI 

Yalnız Galatada Meşhur 

EKSELSYOR 
EIDI•• Ma§aze•ıncta autaea1C•mı2 

Haftalık ve J\ylık 
T ediyatla dahi muamele vardır. 

Telefon 43503 

.... 

\~ 

' 
BuGÜN ' ' 

YÜZÜNÜlDE ~J 
BİR CAlİBe VAR: 

EVET CİCİM.' 
PERLODENT Oİ\ MAcunu 
SAYfSİNOEDiR. 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

33. cii Tümene bağlı 16 cı alay ıçu. 

1 5000 kilo sığır eti açık eksiltme iıP. 
satınalınacaktır. İhalesi 18 Haziran 
937 Cuma gilnU sa.at 15,30 da yapu~
caktır. Muhammen tutan 1875 lira· 
dır. Şartnamesi her gün öğelden evvel 1 
komisyonda görülebilir. lsteklileruı 
141 Jiralık ilk teminat mekbuz veya 1 

mektuplarile beraber ihale günU vak. I 
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan. 
lık Satınalma Komisyonur.a gelmefo. , 
ri. 13162> 

GUmlişsuyu ha1tnnt:Si için 12000 
kilo francala açık eksiltme ile satına. 
Jınacaktır. İhalesi 21 Ha.airan 937 Pa· 
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 1920 liradır. Şartna 
mesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görülebilir. isteklilerinin 144 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile beraber Fındıklıda Komu • 
tanlık Satınalma komisyonuna gelme. 
leri. (3163) 

33. cU TUmen Selimiye frmu iç?r. 
230000 kilo fırın odunu açık eksıltme 
ile satınalmacaktır. İhalesi 21 Hazi .. 
ran 937 Pazartesi gilnU saat 15,30 ta 
yapılacaktır. Muhammen tutan 2944 
liradır. Şartnamesi her gUn öğleden ! 
evvel komisyonda görülebilir. lstekh· 1 

lerinin 221 liralık ilk teminat mıık· 
buz veya mektuplarile beraber ihıık 
günü vakti muayyeninde Fmdıkbd:l 
Komutanlık aatmalma komisyonuna 
gelmeleri. (3164) 

33. cU Tilmen birlikleri için 18,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla satmalma-

1 caktır. İhalesi 18 Haziran 937 Cum:\ 
günU saat 15 de yapılacaktır. Muharn. 
men tutan 6480 liradır. Şartname3i 
her gün öğleden evvel komisyonda gö 
rlllebilir. İsteklilerinin 486 liralık illt 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 en madde.. 
terinde yazılı vesaikle beraber en n.ı 

ihaleden bir eaat evveline kadar teıc. 
lif mektuplannm Fmdıklıda Komutan 
lık S&tmalma Komisyonuna verme!e-
rL (3159) 

33. ct1 TUmen Birllklerile Haydu
pa.şa hastanesi için 5000 kilo koyuc 
eti açık eksiltme ile satmalmacaktır. 
İhalesi 18 Haziran 937 Cuma günü aa
at 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 2250 liradır. Şartnamesi hl'r 
gllu öğleden evvel komisyonda görUle. 
blllr. İsteklilerinin 169 liralık ilk te. 
minat makbuz veya mektuplarile be. 
raber ihale gUnU vakti muayyenlnde 
Fındıklıda Komutanlık Satmalma ko. 
misyonuna gelmeleri. (3160) 

33. cU TUmene bağlı 16 Alay !çin 
1200 kilo koyun eti açık eksiltme ile 
satınalınacaktır. İhalesi 18 Hazıı a ıı 
937 cuma günü saat 16 da yapılacak· 
tır. Muhammen tutan 552 liradlt. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko· 
misyonda görülebilir. İstekl!Jerinin 41 
liralık ilk teminat makbuz veya m~k
tuplarjle beraber ihale gllnU vakti ır.u. 
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Sa. 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(3161} 
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Markasını 

tercih ediniz. 

Eczanelerden ısrarla isteyiniz. 
Toptan (iş Ecza Deposu) nda 

Türk 

NED 

J/. G6ıen glJzl Kılavuz istemez// 

~ JU iOR JI, 
:~ Yelek cebi fenerleri kılavuza. lüzum kalmadan > kendini gösterdi 
::J 5atıı deposu: Galata, Karaköy, Haraççı sokak 
lJ No. 5. 

ISMAtL OMER IŞÇEN 
c- T aıra &atıf yerleri: Samsun Gazi caddesi 
A Halk kitabhanesi - Bolu: Varlık Ticaretevi Oı· 
-: man Seyid, Ali Keaim • Mersin: Uray caddesi 
iV No. 41 Sedad Sahir • Zonguldak: Ayyıldız 
1- pazan. 

Hava Kurumu 
stanbul Levazım Amirliği 1 Büyük Piyangosu 

Satınalma Komisyonu illnlan 2 . k •cfı 7 7 U 937 d d 
Müteahhit nam ve hesabına 300 a- • lnCi BŞl e nQZİran e İr. 

~:~~e~c;u~r~:~ ~~.~~:a;0~~:: Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
nede satınalma komisyonunda açık Bundan başka: 15.COO, 12.00(l, 1.COO, 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bede. ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 (00) 
li 300 liradır. İlk teminatı 22 buçuk 
liradır. Şartname ve numunesi komis. iki adet m~kif at vardır. 

lira 'ık 
liralık 

yonda göt·ıilebilir. İsteklilerin bt>Jli Aynca: (3.000) liradan bqlıyarak (20) liraya kadar büyük ve lcü • 
saatte komisyona gelmeleri. (460) _1_. 

-~---------- çük birçok ikruniycucne amortileri havi olan bu zenain plindan iltif .. 
----'!!D!l!O!'!K!!T!!!!!O!l!I---.. de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ••• 

Kemal özsan ı 
üroloğ. Operatör • ı1

1 
Giz Hekimi ı 

Bevliye mUtahassısı 
1 

Dr. Şilkril Ertan 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 1 Cıtalotlu Nuru<"Smanıyc cad. ~' 1 Cumartesinden maada ht-rgiln 
yanında. Her gün öileden sonra 1 (Cataloğlu Eczanesi vanında ı bastalarnı kabul eder 
2 den 8 e kadar: 'ltl: .U235 J Telcf\Jn. 22566 Edinıekapı, Kara~mrük TramvaJ 
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Obeyt Olçer 


