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Başvekil 
An k arada 

Tezahüratla karşılandı . 
Kabinenin bugün meclisten 

itimat reyi istemesi muhtemel 
dikkatine va.ze<ierim. Bu &e~ple se~~ 
hatimden ~·~niş bir memnunıyetle do-

Dün şehrımbe geldiğini yazdJğım1z 1 
Başvekil !smet Inönü akşamki trenle 
Ankaraya Jönmüştür. 

Dün, saat ;}.5,30 a kadar otelde isti. 
rahat eden Başvekilim iz bundan son. 
ra İngiliz el~il :ğine gitmiş ve burada 
lngil:z Büyı!k Flçisi Persi Loren ile 
bir s3.at kadar görüşmüştür. 

Bu esnade. Başvekilimizin refikala. 
rı da Be:roğlu kız sanat mektebini zi
ya.ret e~mi~ier ve eski i9ler üzerinde 
bazı siparişler vermişlerdir. 

!smet !ncinü akşam üstü Haydarpa. 
pya geçmi9 ve 19,30 da tahrik edilen 
hususi bir trenle Ankaraya hareket 
etmiştir. 
Başbakan İzmitten gı:>çerken İzmit 

lialkı kendisini istasyonda hararetli 
bir şekilde ··rarşılamıştır. 

İsmet İnönü son seyahatine ait in
ı~~;uı.larını ş)yle ifade etmiştir: 
~'-~t..Çalı~kan ve kuvvetli Türkiye 

yş l:cr taraf mda çok seviliyor 
,;' .. ~~ • • t buluyor. Bunu gençliğin 

.. s' i muhabbetle karş,lama. nuyorum. en 
nız benim ıı;:in cıhan değı;r.,, 

İsmet İniinü kağıt fabrikasının fa. 

1. t ' . . tı'mzaç etmiş sonra sormuş a ıye ını ıs • 
tur: 

"- İzmıt'.iler erken kalkıyorlar 
mı?,, 

Vali ceva'o v.?rmiştir: 
"- Sayenizde herkes herşeyden e. 

min olarak erken yattığmdan erken 

kalkıyor.,, 

Başvekil de bunun üzerine: 
"-Bizler uyanığız, h'.ç uyumadık 

ve uyumıyacağız ... dem~ştir. 
Meclisin bugünkü ictimaında 

Büyük Millet Meclisi bütç~.m~zakc
relerini a.crlcbi ihtimal bugun ıkmal 
edecektir." Bütçe müzc..kerelerinden 

sonra Başvekil !smet İnönü bir nutuk 
söyliyerek meclisten itimat istiyecek. 

tir. 

şık JktisadT vaziyetınin t e sirile 
.-1cı::::.-. ................................. ıı-m .. ı ............ ~ 

~Almanya, Fransa 
i.tte anlaşıyor mu ? 
Alman iktisat nazırı Pariste 

:: ~30 m11yon frank kazanmak 
~ gayretile çahşıyor 

l"aris, 2B (A.A.) - D. Schacht, re • 
fakatinde Paristeki Alman ticaret hey. 
etinin reisi Hemmel olduğu halde Mali 
y e Nazırı Auriol'u ziyaret etm:ştir. 

Bu hülakat esnasında iktisadi ve ma
li 1:1::seleler mevzuu bahsolmuştur, 

Dr. Schacht, bugün Başvekil Leon 
Blumu ziyaret etmiştir. .J:. 

Şahtın nutku 
Paris, 2B (A.A.) - Alman Ticaret 

O :lası tarafından dün verilen ziyafette 
bir nutuk söyliyen Dr. Schacht, Al • 
manyanın iktısadi vaziyeti hakkında i.. 

ıah~t vererk kömür müstesna olmak Ü• 

zere Almanyanın iptidai maddelerle al· 
tın ve demirden mahrum olduğunu ve 
bunları ancak ihracat vasrtasiyle teda • 
rik edebileceğini söylemiştir. 

Dr. Schacht, bundan sonra iptidai 
maddeler meselesinin aktedilecek bir 
Fransız - Alman ticaret anlaşmasiyle 

(Devamı 7 incide) 

Paristc miihim nıüzalccrcler yapan 
Alman ilzttsot nazın Doktor Şaht 

Maverayı Erdün Hükümdarı 
Ank ar aya geliyor 

Emir Aptullah 
hükumet mer-

kezinde üç 
gün kalaca.k 
Uaverayieridün hükümdarı Emır Ab-

dullah pazar sabahı ekspresle. Londra
dan şehrimize gelecektir· Emır Abdul-

h 
· gün ako:amı maiyetindeki beş la aynı :s • 

ki ilik heyetle birlikte Ankaraya gıde-
ce~ ve hükumet merkezimizde üç gün 
kalarak bazı temaslar yapacaktır. 

Emir Abdullah Ankaradan tekrar şeh 
rimize gelecek ve burada birkaç gün 

kaldıktan !Onra Toros sürat katarile 

Emir 'AbdıtZZah memleketine gMecektir • 

işçiler neden fabrikayı 
bırakıp köylerine 

dönüyorlar? 
iktisat Vekili Mecliste bu meseleye temas 

ederek dedi k i : 

"Bizde amele vazifesine henüz 
sıkı bir surette bağlanamamışllr,, 

"Bu sanayi ~ ~ ~~ -- ·~ . ' . ~ 
için büyük ~ 

bir tehlikedir,, 
Dün Büyük Millet Meclisinde bütçe 

müzakereleri esnasında iktisat vekili 
muhtelif tenkitlere cevap verirken Tür
kiye işçi meselesine temas etmiş ve ş.a
yanı dikkat sözler söylemiştir. İktisat • 
vekilinin bu sözlerini aynen neşrediyo-

ruz: * · 
"- Memleketimizde ameleyi bilhas-

sa ecnebilerin lisanından işittiğim gibi . f 
söyliyeceğim. Fabrikalarımızda çalışan · 
veya tetkikat için celbcttiğiıniz müte
addit ecnebi mütehassıslarımız vardır. 

(Devamı 6 rncuVı) 

Hariciye Veklllmlzln 
şahsında 

Türkiyeye 
gösterilen 
sempati 

Milletler Cemiyetinde 
Tür ye hakkında 

tezahilr yapıldı 

Habeşistan meselesi yüzü nden 

Ctkıevre 27 (A.A.) - Asamble 
reisinin seçilmesine kadar asamble
ye reislik etmiş .o~an ~on~ey başka
nı, reylerin tasntfı netıcesınde, Rüş
tü Arasın 46 rey aldığmı bildirmiş 
ve müteakiben şu nutku söylemiş· 

(Devamı 6 ınctd.a) 

ln,gilterede halk iki 
kısma ayrıldi 

Habeşistanın ilhakını tanıma: 
mak taraftarlaru . mitinğler 

Yeni Sovyet 
elçisi 

Yarın sabah şehri
mize geliyor 

Iı..arskiy 

Karahanın yerine Sovyet Rusyanın 

Ankara büyük elçiliğine tayin edilen 

Karskiy yarrn sabahki Avrupa ekspre
sile şehrimize gelecektir. Yeni cl~i es
kiden Sovyctlerin Riga el~isiydi. 

yapıyorlar :-· -Y/7 ~~ 
Halı<!şist.ının milletler cemiyttinden ; ~J3#;. ' 

çıkarılacağı ve bunun bilhassa gele. ,.,,/ - • 
cek asamb:e içtimaında olacağ1 hak. ~ . ~ ?J"" ·~ 
kındaki kuvvetli şayialar dolayıs!yle it. . >-""':T .... · ...... •· -"'~--~ • 
İngilterede mühim bir kısrm halk mi- 1,2" ·. • 
tingler yap•nağa başlamıştır. 

Bunların hepsi de Habeşistanın t. 
talyaya ilhakının tanınması aleyhin
dedir. 

Çok nüfuzlu şahsiyetleri ihtiva e- ~...._,a 
den hatipler heyeti arasında, Lady 
Layton da OJulunuyordu. Ezcümle de. 
miştir ki: 

.. Biz bura ya bu gece, Milletler Ce. \'.! 
miyeti aza::ıının, gerek manevi. gerek 1 

~ 
kanuni olarak Habeşislanın Milletler 
Cemiyeti azalığını kaldırmıya hakkı 
olmadığı yolur!daki kuv\'etli kanaati. 
mizi izhara geldik. 

"""' !Jal..cş'sfaııın illınl:ınm fanmması h . 

"Bizim Habeşistana ihanet edişi
(Ya.zısı 6 rn01da) 

ra/tan lııgıliz ga:e tclcnııdeıı Da.l:J 
llerald'ııı bir karilrnt'iirii 

Cenevrede baba m.uhabbeti 

Almanyanın Bask 
Hükômetini tehdidi 

A lınan hariciyesinden biı zat diyor h · • 

" Pilotlarımız idam edilirs~· 
intikamları kimbilir 
nasıl ah nacaktır ?,, (Yazısı 6 tncıda 
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••• Edvard Beneş 
- 53 üncü yıldönümü miinasebetile -

V azalr'll : ~ekip Gündüz 

····················· r·"·A·ta·t·o r k 1 

1 şehrimize! 
~ geliyor ~ . . 
: Sevinçle öğrendiğimize göre : 
İ Cunıhurreiıimiz Atatürk bu S 
i günl" erde latanbulu şereflen- i 
: : 1 lenclirecekler ve bir müd- ; 
i det burada kalacaklardır. i 
: ............ __ ...................................... . 

Do.<tt Çclws'lovak!fa Oumlıurreisi 
Edı arcl Bcncs 

geldiğini unutmamıetı. Küçük İtilafın 

kurulmasınöa ve devamında en mü. 
him rolü o oynadığı gibi Çek ordusu. 
nun daima kuvvetli olmasına da o ça. 
lı§tı. 

Beneş Tü::-kiyenin ve Türkiye Dış 

Bakanı Arasın yakın dostu ve milli 
Türk Şefinin samimi bir hayranıdır. 

A \.Tupanın en tehlikeli bir coğrafi 

nokt.'\Sında, en zor şartlar içinde mil
letinin kazr. ve kaderine hükmeden bu 

adam muhakkak ki bu asrın tarihin. 
de büyük bir hüviyet olarak kalacak
tır. Almanya ile Rusyar.ın arasında 

Macar ve Avusturyanm ihtiraslan ve 
Orta Avnıpanm, Tuna havzasının si-

nirleri geren, havayı zchirliyen siyasi 
entrikalan arasında Çek istiklalinin 

taliine bayrak olan ~ne~, Türkiyede 
sevilen bir dosttur. 53 üncü yıldönU. 
mu günü vatandaşlarının duyduğu se. 

vince Küçük Antant ve Balkan An. 
tantI milletlerinin her evladı ve her 

fikir müessesesi gibi Haber de iştirak 
eder. 

Şekip GÜNDÜZ 

Meksikada 
bir facia 

Gece yarısı bir şehri 
su baslı 

Meksiko 28 (A.A.) - Son za
manlarda yağan şiddetli yağmurlar 
yüzünden Meksiko hükumeti dahi· 
linde T alpujahua adındaki kasabada 
bir set, suların tazyikı altında yıkıl
mıştır. Muazzam su kütleleri, halkın 
ekserisini tam uykuda iken yakala
mıştır. 

Ölenlerin miktarı 33 tahmin edil· 
mektedir. Birçok da yar~lı vardır. 

Mısır, top 
alamıyor 

Çekler fırsattan isti
fade is tiyorla 

Morning Post gazetesinde okun
duğuna göre, Mısır, istediği topla· 
rı alamamak vaziyetine düşmüştür. 

lngiliz top fabrikaları İngiltere si-
lahlanma programım tamamlamak 
gayretile fazla meşgul bulunmakta
dır. 

Bununla beraber Mısı r, son ak
dedilen lngiltere Mısır muahedesine 
göre, silahlarım yalnız lngiltereden 
almak tasavvurunda bulunuyor. 

Mısır harbiye nezareti, şimdiki 
halde Mısırdaki İngiliz ordusundan 
iareten sahra topları almıştır. 

Bu çeşit topların yen isi lngiltere· 
den gelinceye kadar vaziyette böyle 
devam edecektir. 

Bununla beraber, bazı Çekos
lovak müesseseleri aynı model sahra 
toplan temin edebileceklerini bildir 
mi~lerdir. Mısır hüku~e~i, Çe~oslo
vak firmalarının teklıfını Ingıltere 
harbiye nezaretine bildirmiştir. 

Kumbaracı yokuşun
da kement cinayeti 

iki katil soçlusunun ağır ceza
da muhakemelerine başlandı 

Üç ay evvel bir gece Go.la~ada 1 
kumbaracı yokuşunda k~·Ren!deri 
inik bir ekmeçi dükkanında Kunr 
çaylr Ömerle Bekir, deniz 11mel-:sin
den hemşerileri Abdullahı boynuna 
kemend atarak öldürmüşl-;rdi. 

Cinayet işlenirken Abdtıllahı:. çı
kardığı boğuk sesleri yold m g~çeıı 
bir Rum kadını ile birkaç :Jenı; işir 
mişler, bekçiyi o da zabıta memur
larını haberdar ederek katilleri tut
turmuşlardı. 

Dün ağır C'!Za mahkemesinde- bu 
cinayetin duruşmasın" baş:anmt~tır. 

İlk sorguya çekilen Ümcı·, J\bdul· 
lahm on sene evvel köyde büyük 
kardeşini öldürdüğünü, 54 gün ha
pisle kurtulduğunu, bununla bera
ber cinayeti bunun için yapmadığını 
söyliyerek şöyle demi~tir: 

- Ben, geçinmek için hem Kum· 
haracı yokuşunda bir apartımanda 
kapıcılık ediyorum, hem de aynı 
yokuşta bir dükkanda ekmek satıcı
lığı .. Bu Abdullah, köyliimüz olmak 
dolayısile hemşeriyiz. diye gelip 
benden para istedi. işsiz, .güçsüz 
dolaşıyordu. Kendisinin ötekini, be
;ikini tehdit ederek para kopara ko
para yaşadığını sonradan duydum. 
Önce haline acıyarak bir miktar pa
ra vermistim. Sonradan korkarnk 
haraca k~sildim ! Beni de tehdide 
koyulmuş, zora çekmeğe başlamıştı! 

Bir akşam, dükkanı kapadım. Be
kir misafireten gelmişti . Onunla ra· 
kı içiyorduk. inik olan kepenk bir
denbire açıldı. Gelen Abdullahtı. 
Bizimle beraber oturdu, Ekmekle 
köfteyi katık ederek, iki 49 luk §İşe 
rakı içtik. Bu 49 luklarr, daha evvel 
içtiklerimiz tiikenince, Abdulla.hm 
teklifil~ T ophaneyl" inPTPlr t... .. n"1: ..... 
alıp getirmiştim. 

içe içe hepimiz sarhoş olduk. Rakı 
en cok Bekire dokunmuştu. O. ma· 
san;n kenarında sızıp kalmıştı. Şim· 
di biz ikimiz konuşuyorduk. Abdul
lah, benden arkadaşımız R ecep va· 
sıtasile bir pusula gönderip en son 
istediği 5 kağıdı neden yollamadığı
mı sordu. Ben ele, "param yoktu da 
ondan ,, der de-mez. derhal Ü7erime 
atıldı, elini belime koydu .. 

- Sonra?. 
- Ondan sonra ne olduğun• bil-

miyorum! 
- Nasıl olur ? 
- Sarho luk bu 1 ip, onun hoy-

mma nasıl geçiyor? Hiç farkrnda 
değilim bunun! 

- İpi ne maksatla orada bulun
duruyordun? 

-- fp hep orada dururdu. Ben bc
k:irıın. Çamaşırımı kendim yıkarım, 
kendim ipe asıp kuruturum. O g\,;n 
de Ciyle yapmıştım. ipe serdiğim ça
maşırlarımı, kuruyunca 'onlm'flış, 
p~kct yapmı;: . ipi;:le çözerek kangal 

Esrarlı şekil 

Ş EKlLDE gördUğllnUz kUçUk dairelere 
{l) den (14) c kadar olan - 14 dahil 

- rakamları o suretle yerleştlrmeliıılnlz ki 
grrek (6) dUz hat: gerek daireler üzerinde 
bulunacak olan ( , l) yahut (5) adcd yekun 
!arı blribirlerlnc mUsavi olsun. • 1 

Bu bulmaca mUkMatııdır. Doğru halleden 
!erden • kişiye muhtelit hediyeler '\'erilecek 
tir. Cevaplar 3 hnzıran tarihine J<adar gazc 
temiz idarehanesine (Arap saçı) kaydile gön 
derilmlş olmalıdır ı lal şcl>llnl de gene bu ta 
rlh\I nUshamızdıı 

0

bulacaksınız. 

h;ı :inde paketin itzerinc mmıl:mış· 
tım! .. ,, 

Bekir de sorguya çekilince şunları 
söylemiştir: 

- Ben, cahil bir adam değilim, 
okumuşumdur! insan, adam öldü
rebilir; lakin. ortada sebep olmalı! 
Halbuki ben Kuruçaydan bundan 
20 sene evvel c ıkmışımdır ! Abdul
lrı.hla hicbir vaz(Tectim, kendisine • t:J • 

karşı hiçbir husumetim yoktur. 
O aksam dükkanın öniinden ge· 

çerken, Ömer beni çağırdı . Birkaç 
tek atmak lizerc, davetini kabul ede
rek, oturdum. Bu aralık Abdullah da 
da ıYelip. lafla fazlaca kaçırmışım . ,., ')Sa 
Sızdım bir kenarda .. Sonra · nra 
havai, meyal bir şeyler gördü":1 ~ibi 
~eliyorsa da pek iyi seçememıstım. 
Gu'" res mi yoksa bouu~ma mı? Bek-

~ ' ..... 
çiler gelmiş. beni kaldırmışlar; sn· 
bahleyin ayılınca üstümii, başımı 
sırsıkİam ve ellerimi bağlı buldum 1 

Davanın ~ahitleri, lbrahim. Ah
met. bekçi Tahir, Hüseyin. Tanaş
tır. Bu safahada duruşmanın deva· 
mı, şahi t dinlenilmek üzere, haziran 
ayına kaldı. 

Haber, okuyucuları arasında bir fıkra 
nıtisabaka.sı açmr§trr. Gönderilecek fıkra 
!arın kısa ve hiç olmazsa az işitilmiş ol· 
ması IAzımdır 

Fıkralar, gllndercnlerln imzaları yahut 
mUstea!' adlarlle n~redilecek ve her ay 
o, ay !~inde çıkacakların en iyilerinden 
beşine muhtelit ve kıymetli hediyeler ve• 
rileccklir. 
~- ı..ıı ..ı ıa-tniz 21i71•J fıllrAlıı rı .,.ı;,.,ı.,.ı 

nlz. 

Çalgıcı kiminle 
evlenir? 

Çalgıcmt:ı bırini evlendirmeye kalk 
mışlar. 

- Bana bir olü yıkayıcı kadın alır. 
sanız evlenırim ... 
Demiş ... 
Sebebin i aornıuşlar : 

- Bu dünya eğlence ve gam auıı. 
yasıdır. Düğün olduğu zama~ .beni! ö; 
lümlerde o:ıu çağırırlar, geçınıp gıde. 

r iz. 
Demiş ... 

/ brahim Kora 

Alim ile akıllı 
Kendisinı beğenen bir adam, bir 

gün şair T.:?ofile: 
- Siz çok akıllısınız ama, dedi, ya. 

zık ki ilim değilsiniz. 
Teofil ce\·ab verdi: 
- Siz de çok ilimsiniz ama. akılh 

değilsiniz. 

Kasımpa§a: Kenan 

22 Mayıs tarihli bilmeccnıizin 
halli 

iki arkadaş 
Ayni t'llnde, ayni anda doğmuş ve gene ay 

nl zamanda l:ilmUş olan iki arkadaştan birisi 

nln, diğeıfodcn fazla yaşayabilmesi şöyle 
mtimkUndUr: 

Bu iki a r kadllfi dcvriı\lenı seyahallııe c;ıl<• 
mışlardır Fakat ikisi de ayrı istikamette bi 

rer yol t~tmuşlar, birisi şarka. birisi G'nrbB 
doğru gitmiştir. 

Şarka yani güneşin doğduğu tarafa giden, 
seyahatinin sonunda tam bir gUn kazanmış, 

garba do~ru giden ise bir gUn kaybctmi§tlr. 
Buna nazaran iki arkadaştan birisinin iki 

gün fazla yaşamış olduğunu kabul etmek il 
zımdır. 

Halled<'nlerdcn muhtelif hediyeler kazanan 
dllrt kl§inln adresleri ııudur: 

ı - Zeki Vera lisesinden 393, 2 - lstan 

bul erkek lisesinden HUıınU Akalın, 3 - Meh 
met Zeki Şehremini lbrahlmçavuı, mahallesi, 

kuyulu sokak 25, • - Kenan Çokşen Kasını 
paııa oı·taokuı. 

28 MAYIS - 1937 ,_ 

dUıvat:a daic - -Sanat ve sefalet 
S EF ALETİN birtakım meziyeL 

leri \'armış, hele sanatkar ol
mak için bire birmiş... Açlığın veca 
doğurduğunu herkes bilir ama tablo 
lar, besteler, şiirelr de doğurduğu an.; 
cak bazı derin görüşıu• kıınsclcr tara. 
fından seçilebiliyor ... 

Gerçi sanat tarihind0 • sıkıntı çek.
miş birçok ~·ilyük adnrplar göstermek 
kabildir: fakat hali vakti yerırrdc, 

hatta zen~in sanatkarlat ı unutmnğa 
ne lüzum rnr? Dünyaya gelmiş şairle. 
rin en büyi.t'i ve en derinlerinden imi 
olan Goethr.:? ne zaman sefalete düş
müş? ... Byron'un mai~ct derdi ile 
kıvrandığım hiç duymadık ? ... 

Fransızlar:ın büyük romancısı Bal· 
zac ömrünün sonuna kadar yakasını 
alacakhlnraı elinden kurtaramamış: 
eserlerinin bir kısmını derhal para 
bulmak içı.1 yazmış. lyi ama dünya. 
da borçlu ~ almz Balzac mı vardı? 

Onun kad.ır, belki ondan da fazla ala. 
cakh kahrı çekmiş olanhr niçin birer 

Comcdic hıwıainc yazamamışlar? Bal
zac sıkıntı çekmeseydi belki da~a az 
yazardı, fakat belki de daha mUkem. 
mel, daha pürüzsüz eserier verirdi de. 
miyeceğim: onu mizacı kendisini öyle 
yazmağa se,·ketrniş ve l:orçlan b!r 
bahane oltm:ı? : borçları olmasaydı baş
ka bir bahane c:ıkardı. L11ınartinc pa
raya ihtiyacı olduğu için, Victor Hu. 
go da alm,'Ölğı için çoY. yazmışlar; 

Sanat kudt"?ti aç adama da gider, tok 
adama da. 

Başka bi!' §ey söylenebilir: "Refah 
içinde doğup büyüyen adam, sefalet 
çekenlerin ı~tır~bını anlıyamaz, demek 
ki insanlığır bir kısmının hali ona 
meçhul kal• ·. 'fok. açın halinden anla .. 
maz derler. H&.lbuki aç. tokun halini 

tasavvur eJcbı iı r; çünkü doymak ih
tiyacı, ref.ı. I~ i!ıtiyacı insanın maya. 
srnda vardır ... Bunu~ <.la doğru olma. 

dığını sanı:\' 'rı:m: çünkü şş.natkar hR
yalı kuvvetı ı C'Jan adam, ıuzzat tccru-

\_ f • 
be.: ~tmedigl hslleri tasa\:vur edeoilen 
adamdır. B t' büyük romana kahra. 
man gibi kork:;ğm da, merhametli gi .. 
bi zalimin :!e hislerini kavrar ve can· 
}andırır; kcr.r !sinin o hisleri bizzat 
duymuş ol..rnsı lfızım ge1mez. O hnl. 
de kendisi tıık. zengin oi::ıa dahi sefa . 
let ~ekenlc . :n rub haletlerini pek ah'l 
sezer ve ka• ' }f rine sezdir~r. 

Fakat bi ı:.riik eserleri,1 sefaletten 
doğduğunu Pi'ylemek insruıa daha ca
zib, daha ktılvy geliyor. Dinliyenler. 

de: "Ne dozrı. ! ne doğru .'' diye hoş 
bulurlar. Mı• ıı C:ramların J . oş bulunma
sı, çabuk anin• ılması gibi ... 

Nurullah AT AÇ 

Nafia Vekili 
Jmtihandan gecirdikten sonra 
Namuslu memurun 
maa~ına zam yaptırdı 

Nafia vekili Ali Çetinkaya bundan 
bir müddet evvel yaptığı bir tren seya
hatinde kendi memurlarından birini §a
yanı dikkat bir imtihan!dan geçirmiş
tir. 

Ali Çetinkaya trene başında bir kas
ketle üçüncü meki bir bilet alarak bin
miş ve bir müddet sonra ikinci mevkie 

geçmiştir. Çctinkaya o sırada gelen 
kotrole bir lira uzatmış ve: 

"- Üçüncü mevkide rahat edeme
dim. Sen şu parayı al da cebine koy bı-
rak burada oturayım, demiştir. 

Memur tanımadığı muhatabının elin-• 
deki lirayı geri itmiş ve : • 

"- Olmaz birader, demiştir. Sen pa
ranı cebine koy da üçüncü mevkie git. 
Başımızda Ali Çetinkaya var ... 

Bir müddet sonra vanlan istasyonda 
toplanan kalabalıktan konuştuğu zatın 
Nafia vekili olduğunu anlayan memur 
korkmağa başlamış, fakat bir müddet 

sonra Ali Çetinkaya kcn!disini aratarak 
buldurmuş ve bu dürüstlüğünden dolayı . 
maaşına on lira .zammetmiştir. 

ZAY1 - Silivri Celiliye ilkokulun· 
dan 1933 - 1934 senesinde almış oldu. 
ğum şehad~tnameyi kaybettim. Yeni. 
sini alacağım. Eskisinin hükmü yok. 
tur. Celal oğlıt Galib (8578) 
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Vazue~ keyafe'lt 
, Mc§hur Cemal paşan!n Üsküdar 
mutasarnfhğı zamanında bir faali
yeti vardı: Entarile kahveye çıkma
ğr yasak etmİ§tİ. Onu takliden bu 
yasak, bütün lstanbula ve derken 
bütün Türkiyeye yayıldı. Şimdi 
bütün millet kelli fellidir. Hatta bo
ram boram ııcağm tüttüğii giinlcrde 
hile. hatta sayfiye yerlerinde bile .. 
Kendimize bir türlü makul bir yaz
lık kıyafet bulamadık. 

lstanbulun pek mahdut sayfiyelc
rinde ancak ıöyle bir adetcik var
dır: Bay, yelekli ceketli giyinir, 
i~e iner. Köprünün asfaltı Üzerinde 
öğle sıcağında bu kılıkta dolaşır, 
Eminönünü, Galatayı burnundan 
ter damlayarak geçer. Ak§am sular 
kararacağına yakın Adaya yahut 
Modaya varır. Artık serinlik gel
mİ§tİr. Mantıkan öğle zamanına kr 
yasla daha sıkı giyinmek lazımdır. 
Fakat termometrenin ragmma ol::ırak 
bn\· s..:ıyunur. Kolları sıvalı, goğı,ü 
ac;ık bir beyaz gömlek ~iyer. Şöyle 
hafit" bir kılıkla gündüzün i, ba~Trıda 
bulunmak bir türlii tearriüllerimiz 
arasına girememİ§tir. 

Fakat Anadoluyu gezdikten son
ra, insanın "hay Allah razı olsun 1s
tanbulun adetine!,. diyeceği geliyor. 

"Efendiden bir adam,, için, Ana· 
dolunun hatta Havze, Bursa gibi 
8U şehirlerinde bile §Öyle mühmel 
kıyafetle gezmek caiz görülmiyor. 
Mevsimi geçinnek yahut tedavi ol
mak üzere buralara gelen bayların 

hepsi, başlarında fötr şapka, yelek
lerinde altın köstek, boyunlarında, 
kravat, ellerinde gümüş saplı bas· 
ton, .r.ğır aksak, fistiki makıvn gezi
yorlar. Maazallah yaka paça dağı
nık dolaşacak olursanız, "zıpırın 
biri!,. diye mimlendiğinizi seziyor 
sun uz. 

Gözler alı§ık olmadığı için, bu kt· 

Irkla bir lokantaya, bir gazinoya gir
seniz garsonların itibarına, "huyu· 
run biimine,, bile nail olamıyorsu
nuz!.. 

Halbuki, su §ehri, sahil şehri, umu 
miyetle çayırh, eğlenceli, kırlı şehir, 
rahat kılığın caiz olduğu yer demek 
değil midir? Avrupalılar böyle yer-
ler için pijamayı bile makul görme
ğe başladılar .. 

Biz ki, falvarile, entarisile, çinar 
eltrrı. -i·, hetsır ile, ·~ıudn'< r.!~ ın<ln ı.ar 
gilesile, rüzgara konmuş testisile 
rahatın, ferahın ne demek olduğu
nu sezmiı babaların evlatlarıyız; 
biz ki ··keyif,, kelim~ini icat ederek 
~ğer milletlere tanıtmış insanlarız, 
yahu, ne oluyor bu sıcak günlerde 
kravatlar, yelekler, ceketler?!.. Acr 
Jın, dökülün, keyfinize bakın, rahj. 
tmızı, ferahınızr arayın be vatanda:ı;-
lar... " 

(Va-Nıl) 

Adli ihtisas 
mahkemeleri 
kaldırıhyor 

Cenupta askeri 
mahkemeler iki yıl 

daha kalacak 
ihtisas mahkemeleri, kaçakçılığın 

azalmasını temin etmiş kanaati ha-
kim bulunduğu ve bu nevi davala
rın artık umumi mahkemelerde rü-
yeti muvafık görüldüğü cihetle adli 
ihtisas mahkelerinin vücuduna bun
dan böyle ihtiyaç kfllmamıştır. An-
cak Suriye hududu üzerinde kurul
rnuı olan askeri ihtisas mahkemele· 

:inin ~~?akçılık suçlarının en çok 1 
l§lcnd:gı bu mıntakada bir miiddet 
dah3 faaliyetlerine devam etmeleri 
lüzurıılu ~örülmektedir. 

Askert ihtisns mahkemelerinin 
1939 yılı mayıs ayının sonun<\ knrltır 
hu mıntakalarda ca1ı~malan muva· 
fık göıiilmüştür. Bu husustaki ![.yi- I 
ha yakında Meclise verilecektir. 

I 
Sanıatyanm yegane c!Jbıcc yeri sahi11ıoyuıuf.a.J.,"i ga::inolar<1ır. Ya.: mC1ısiminclc pa:.rır gii•ılcrı buralard/.I yt;r bul. 

malc hcmc:ı Jıcmcıı i1ııflriııı:ıız gil.Jıclir 

istanbul· konuşugo_r ! (Samatya 1) 

Samatyanın başhca derdi karan
hk ve sokaklarının kötülüğüdür. 
Yarını asır çalıştığı bir müesseseden ihtiyarladığı 

için on para ikramiye verilmeden çıkarılan 
ihtiyarın dertleri 

Samalyayı gezerseniz ilk nazarda: 
- Aman buranın ne ı;:üzel sokakları 

var! dersiniz. Fakat aldanmayınız. Sa
matyanm sokakları da bütün İstanbul
ıdaki hemcinslerinden faı kıazdır. Çarpık 
çurpuk kaldırımlarını, yamrı Y~~ru 
caddelerini size biran için güzel goste
ren, yalnız ve yalnız buradaki temizlik-

tir. 
Kaç gündür istanbulda bu ka~.ar .~c-~ 

ı;ezdim. Fakat Saınatya kadar çopçusu 
hamarat bir semt ıdaha görmedim· 

Samatya, evlerinin intizam ve insica
mı itibarile de gösterişli bir muhittir. 

ilk dolaştığımız yer, semtin çarşısı 
oldu. Uçü balıkçı olmak üzere 10-15 
dükkandan ibaret olan çar~ıda hararetli 
bir alış. veriş manzarası göremedik. 

Çarşı caddesinden aşağı inince istas 
,,..,.., lro~c•c•nrl:ot.i hir :vol.a ..,r••l•• :p,. eo. 

kağın başında asıh bir levhada (İç kal· 
pakçı sokağı) yazısı okunuyortlu. Bura
nın yarısı toprak, yarısı harap ta§'tar
dan mürekkep yolunda çok yürümemi
ze meydan kalmadı. Kapısında (23) 
numara olan bir evin penceresinden bak 
ma}<ta olan yaşlıca bir bayanla konuş
mak fırsatını bulduk. bayan: 

- Burasının. diyordu, en büyük der
di karanlıkur. Bakınız koca sokakta tek 
bir lamba göremiyeceksiniz. 

Muhatabımız sözünün burasında ko
lunu pencereden çıkardı. Nihayet par
mağile sokağın başında dikili bir direğe 

göstererek: . 
_ İşte dedi· Bu dırek tam kırk sene· 

dir üzerine lamba asılmak için buraya 
dikilmiş bekliyor. Fakat daha bir here 
olsun üzerine lamba konmamıştır· Ya
ni bu sokak 40 seneden fazladır ışık bek 
Jiyor. ikinci bir der1dimiz de, yağmurlar
da evlerimizin alt katlarına su basma
sıdır. Kaldırımlar biçime konulmadıkça 
buna her sene katlanmamız icap etmek
tedir. Mahallemizd~ bunlardan başka 
dert vok gibidir. • 

A ·ni sokakta gözlüklü bir zatla ve 
dah: iki bayanla konuştum . Hepsi he· 

hemen ayni sözleri söylediler. Esa-
m~ ~ 
sen, Samatyayı baştan başa dolaştıgı-
mız zaman rastgelinen başlıca 'dert hep 

Bllı srıırlik ~mırgınııı muk.alJiıiııclr:, 
kapı cJışan cdikıı ıigob 

vazaırn : Haberci 

8ıınvıtva nnlis kara1.;,o1ıı,ıım örıilııdcld tehlike döııcnıcci. Bura.da tramvay 
rayı :ta§ kö§cclcJ.:i fırıum bir metre yakı1?md.a11 gcçc1·. Burada ka:.al.ar pek 

sık olur 

Smwır yrula bir rııucizc: Dikileli 45 
scııc olduğu lıaldc o .:ınn:ıııdaııbcri 

hala ltimlJcı.sı fakılamılJ'rn ?nc,'Jhur 
-lirak' 

ayni oldu: (Yolların karanlık ve ha·} 
raplığı) .. Yalnız tramvay caddesinde 
bundan da fenasını Samatyanın hakiki 1 
bir tehlike teşkil eden yolunu gördük. 

Nahiye merkezi ile üzerindeki tarih
ten 1863 senesinden kalma bir bina ol
duğn anlagılan bir fırının arasındaki 

mesafe o ka:lar az, ve yol öyle dardır 
ki burası bir gün feci bir kazanın sah
nesi olursa hiç şaşmamamız icap eder. 
Belediyenin ekseri yerinden çift tram
vay hattı geçcmiyccek kadar dar ve gi
rintili çıkıntılı olan Y eclikulc caddesini 
baştan başa düzeltmek imkanını bula
masa bile. hiç olmazsa caddenin ilk ba
kışta ölüm tehlikesi haykıran böyle bir 
kaç yerini olsun ıslah edebilmekten aciz 
olduğunu sanmıyorum·. 

Marmara sahilinin en guzel bit mcv· 
kiin:le bulunan Samatyanın, deniz kena
rı gazinolarına doğru yürüdügümüz za
man, önümüzde arkamızda, ayni istika· 
nıette yürüyen ekserisi genç bayanlar· 
cl;ın müteşekkil bir çok ı::ruplar gör
diik. Bclliki hunlar da gazinolt'lra gidi· 

yoı laı dı. Yolda rastgeldiğimiz bir Sa- l 

matyalıdan, burada, ~eniz kenarında 5 
gazino 2 de kahve bulunduğunu öğren
miştik. Gazino denen yerlerin, karıımı
za birer kır kahvesi olarak çıkacağını 

umuyorduk. Hakikat hiç de öyle olma
dı. Muntazam masaları. rahat iskemlele-
ri ve temiz örtüleri ile Samatya sahille· 
rini süsliyen gazinolar rahat rahat 
oturulabileceği yerler olduğu ilk na
zarda gözüküyordu. 

Fakat gazinoculardan hangi'line sor
sak şöyle 'dert yanıyorlar: 

- Samatyada gazinoculuğun tadı tu
zu eskidendi. istanbulun en büyük zen· 
ginleri hep burada otururlardı. Fakat 
son senelerde cebinde para olan herkese 
bir Beyoğluna taıınmak illeti geldi. 
Birkaç sene içinde Samatyada tek bir 
zengin kalmadı. Şimdi buradaki hant, 
öyle çok fakir değilse de, zor geçinen 
insanlardır. Gazinoculuktan ne çıkar ki 
böyle yerde-.. 

Bu sırada gözüm . ortaya asılı bir 
listeye iligmigti. Şu yazıları gördüm. 
(Kahve 5, Çay 5, Gazoz 5, ve ilh.) 

Gazinocularla konuşurken yanımıza 

palabıyıklı bir adam sokulmuştu. 
- Baylar dedi. Müsaade ederseniz 

sizi buranın en dertli adamının yanına 

götüreyim. Derdini anlatmak için kaç 
gündür sizi bekliyor biçare! .. 

Ayağımıza gelen bu kısmeti memnu
ııiyetle karııladık. Arkası basık· yeme
nilerinden, bol paçasına. ve palabıyık

larmdan kolları sıvalı renkli gömleğine 
kadar her yerinden tam bir balıkçı kılı-

( Devanı ı 4 ilııcfl<l.c) 
HABERCi 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün tikiyet · 
lerinizi, yapılmumı istediğiniz 
şeyleri, canınızı ııkan hadiseleri 
her ıaat, ister mektupla. telefonla 
ve ısterıeniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağınıza kadar gelip M)y. 

lcJ.ik~erinizi inceliyecek, §İkiyel . 
leıınıze veya temennilerinize ga. 
..... P.,.,;7. tr.rdiııum olacaktır. 

. . .. .._. ..... _.........~ 
CUMHURIYET'te: 

Kontenjanın ilgasına do§ru 
Y~.lnız b~~ct değil, bütiın dünyada 

" 0 dunyanm ılcrı \'C büyük memleket. 

terinde normale avdet için gittikçe 
kuvvetlenen bır cereyan vardır. Bu cc. 

reyanın lal\:b ettiği maksadda bir ha
kikat olacağı zamana hazırlanmakh. 

ğımız lazımdır. Günün birinde başka 
memlekeU~r yalnız bazı kayıtlar \'C 

)§artla~. alt..:r.da tam serbest mübadc. 
eye doner:~rsP. ve 0 gün için biz on-

ları o yolda takıbe hazır bulunma~ak 
çok müşkül \;~ziyette kalacağımızdan 
korkulabifü. 

Şükranla göriiyoruz k: hükumeti
miz uyumuyor ve bütün inıkanları gö. 

zönünde buiunılurarak iıer fırsattan 
istifadeyi ar,la ihmal etmiyor. Konten. 
jantman u3-.ılünün kalkması ticaret 

erbabile ali.kadar hükılmet daireleri 
için büyük bir hafifleme teşkil edecek-
tir. Büliln ou tecrübeler içinde milli 

istihsal ve mübadele arnıllerimizde \'a 
tanl bir gayrete rıahib olmakta milli 

hükumetimizin gidişine uyl"lın b" h 
I' k t k .. . o- ır a • 
:ı e cvvunü pek ziyad~ arzu olunur 

bir tckamiil merhalesi t~f:kil edenii. 
Herkeste ti:ar'"t \'e kaz'li'Ç fikirleri. 

nin yanıb~'jmdrı milli ekonomiye fay
dalı olmak P:ıdışclcri yer a.lmalıdtr. 

Yuım.,, Nadi 

KURUN' da: 
YUz yı1 ya,amanın sırrı 

Hokfclleı ın öldüğünü duyduğum za
man ilk halırıma gelen ~ey dünyanın 
bu en zengin tidamının hayat hak. 

kındaki fikrı oldu: Rokfeller, insanla. 
rm tabii ömürleri yüz yirmi sene ol

duğunu, yaşamak usullinll bilen bir 
adamın o yaşa kadar hayatta kalaca. 
ğını söylerd!. Onun için kendi,,si mut. 

laka yüz yrrmı yaşına kadar ya.~ıyaca-
ğını iddia ederdi. Hayatının son yıl
larını hep bu iddia peşinöe geçirdi. 
Fakat dok3an yedi yaşmd=ı.n ilrriyc 
geçemeden öldG ! 

• Halbuki mcfhur Zaro aya, karnını 
istediği gibi doyurabilmekten aciz bir 
hamaldı; hayatının son günlerinde: 
''Et suyu içemiyorum" diye gazeteci. 
lere halinden şikayet ederdi; okuyup 

yazması bile bulunmıyan bir cahil ol. 
duğu için yaş:ur.ak usulU ne oluuğ\fnu 
da bilmezdi; b·ı yolda iddiası da yok

tu. Bununla beraber Zaro ağa yüz elli 
yaşından fpzln yaşadı!. 

llasan Kum~·ayı 
TAN' da 

Azhk yok, yurddaf var. 
Meclis müzı>kerelerinc!ı! temas cdi. 

len meselel..?rd~ı· biri de hu olmuştur. 
Azlıklard mahsus •nekteplerdcn 

bahsedilirken E:ıylavlardan biri azlık 
kelimesine ~arşı isyan (.'fm;şt~r. 

Filhakika, bütün dünyada olduğu 

gibi bizde de bu azlık tabirini artık 
kaldırmak ıazımdır. Azlr'<. elini, dili 
ve milliyeti baska olan unsurlara de 
nilir. Çek'lslovakyada l'lulunan Al: 
manlar azlık 'eşkil ederler. Fakat 

Türkiyed? bulunan YahuJiler, Çerkez
ler, vesaıre azlık sayılamazlar. Bun. 
lara mahsus mektepler ac:;ııana~ma mü 

s~ade edilmemtk gerektil. Ta ki yeJ 
tışcn yeni nesil Türk camias: içinde 

eriyerek h~kiki yurttaş olabilsinler. 
llk okullar çoğaldıkça b:ı ~art kendi. 

liğindcn tahakkuk edecek ve memle. 
k~ttc .. azhk mektebi denilen gayrita
bıı mucssese!crc lüzum k.ı mıyJLaktır. 

Giinii il M C.iOlelcn 

AKŞAM'da: 

Belediye hastahanefer"nda 
Ucret ahnmah mı 1 

Be.tediye hastaııelerinJe u~ret me
sclcsındc bizim münasip görcliiğümüz 
şey, bunu ıhtiyara bırakı.1ak ve mU. 
racaat cde:ı hastalardan sadece bir 

Y!11"dım istemektir. Hal \'P vakti ye
rınde olani:-.r gördükleri te.:lav;ye mu. 

kabil sev~ seve ve kendi kabiliyetleri 

nispetinde hastanelere yard m eder. 

ler. Bıı ha 'de tiç kimse sıkıntıya so

kulmadan yardımcı bir varidat mcn
baı .bulunmuş olur. ( Ak§amcı) 



Yazanı Naclge izzet 
Her bakla abluı Hadiyc'y• &ittir. Kautt kurbaıuı 

-26-
Geceleri geç vakitlere kadar ki· f dulu bUyük heyecan yanaklarını 

tap okuyarak kocasını bekliyordu. pembelettiriyor1 gözlerini parlatıyor 
Bir gün gene bakınız nasıl bir du. Ve onu on misli daha fazla gü

hadise oldu. Ve Neclanın hauas zelleıtiriyordu. 
kadı?, sevgisi buna da nasıl katlandı: Genç adam kendisine çevrilmiş 
Lem. ~.çok defalar sabaha karıı eve mütebessim çehreye gülümsiyerek 
geldıgı zamanlar garip vaziyetler ta· sordu: 
kındı .. Çok defalar keyifli ve ne§eli - Ne var Necla? Ne oldu. 
geli~ord~ . Fakat bu keyif ve nete Necla kocasını kendisine doğru 
tecrubesız kadını dehıete düıürü- eekti. 
yordu. Ya ona karşı fevkalade la§· 

4 

- Biraz daha yanıma sokul.. 
gın sevgi alametleri gösterir ve ya· Sana tatlı aüzel bir müjdem var. 
hut da yrualıyan bir ıiddet takınır- Benim ıevgili, aüzel kocacığım. 
dı .• ~az~ defalar ela çok kabalaııyor- Bu iltifattan göğsü kabaran Lemi 
du ! Kcsık, tutuk bir tive ile konuıu- heyecanla sarsılarak kanaına sokul
~ordu:. Sarho§ bir adam gibi sarsak du: 
J~tlerı vardı ... 

Bir gece Necla: 
-Lem'il dedi. Yoksa ıçiyor mu 

sun? Başka mana veremiyorum. Ah 
rica ederim bana aksini söyle. Senin 
gibi bir adamın sarhoş olacak nokta· 
la~a kadar düttüğünü görmek iste· 
mı yorum. 

Lemi gülmeğe baıladr .. Zavallıyı 
buz gibi donduran kaba ve yavan 
bir gülüı .. 

Ve Neda kocasının sarhot geldi
ği akşamlar olan müellim ıztırabı da 
tanımı§ oldu .. 

Çok kerelerde hiç gelmiyordu. 
Fakat o zaman da yüreğini kemiren 
bir azapla sabahlara kadar bekleme
si çok daha insaf sızca oluyordu .. 

Bütün bu ağır üzüntülere rağ
men genç kadın gittikçe güzellC§i
yordu. Yiizü incelmif, daha zariflet
mış, altın yaldızlı gözleri daha irilC§ 
mi§ti. Kaybettiği birçok §eylere 
mukabil çok derin ve manalı bir gü
z~llik almı§tı. 

Kocası bunu farketmiyor değildi. 
V c bundan çok samimi bir memnu
niyet de duyuyordu. (Necla asil ve 
vakur bir kadın oldu. Öyle kibar ve 
ince bir duruıu var kil) diye düşü
nüyordu. 

Halbuki göateriıçi ve hodbin ço
cuk genç kadının sadece bir nevrar 
teni geçirdiğini ve bunların bir fak
rüddem başlangıcı olduğunu hatırı
na bile getirmiyordu. 

En zayıf ve mecalsiz zamanların· 
da ince yüzdeki iri gözlerin bir kor 
ateşi gibi parladığı anlar onu en çok 
teshir ettiği anlardı. 

O zaman çok merbut ve saf bir 
aşık keailiyor, Neclanın yanından 
hiç ayrılmıyor, dikkatli ve itinak!r 
bir sevgili oluveriyordu. 

· Birkaç gündenberi genç kadın 
bu çocuk gözlerdeki aşk atC§İnin 
alevlendiğini ve eski nC§uini takın
dığını büyük bir saadetle görüyor· 
Ciu. 

Fakat ertesi günü havai koca tek 
rar sıvıfıyordu. Ve iki üç gece orta· 
da gözükmiyordu. 

Lemide hiçbir değişiklik olmak· 
ıızm birkaç gün geçti. Fakat buna 
rağmen Neclimn yüzü saadetle par 
lryordu. Genç kadın hissettiği me
calsizliğin birkaç zamandanberi far 
lalaştığını görüyor ve kendisinde ga
rip bir rahatsızlık duyuyordu. 

Küçük bir ıey onu yoruyor ve 
eski sinir buhranına mukabil ıim· 
di ani göz yaşları buhranına tutu
luyordu. 

Kendini bir doktora göstermeği 
kararlattırdı. 

Bu muayeneden çok memnun 
döndü. O gün tesadüfen evde olan 
kocasını hemen çağırttı. 

Lemi kansını açık soluk mai iptk 
ten yumuşak bir divandaki kürk kır
l~n tler arasında da uzanmı§ buldu. 

- Çabuk gel Lemi. Otur şura· 
ya .. Yanıma iyice yanıma gel!.. 

Genç kadın etrafını saran muhte· 
;:mı çe~e ~tinde, mini mini 
incecik bir bülbülü andırıyordu. 
Bugün hakikaten çok güzel ve ıaya• 
nı arzu idi. Kalbindeki ;izli ıevinci 
Mklamafr aklına getirmeksizin duy 

- Ne var s~vgilim t 
Neda kocasının başını iki elile tu· 

tarak kendisine doğru çekti. Yavaş· 
ca kulağına bir şeyler fısıldadı. Fa
kat sözleri ümidinin haricinde bir 
tesir yapmı~tı. Lemi yerinden sıçra· 
yarak: 

- Ne) Ne söyliyorsun ~ Sahi 
mi) diye bağırdı. 

Bundan fena halde ıatıran Necla 
susuyordu. 

Lemi fırlayarak ayaia kalkmıt 
kanıının önünde dikilmiıti. Birden
bire alnında can ııkıntısmdan derin 
bir çizıi peyda olMuıtu. Tekrar ede· 
rek: 

- Ne ıöyliyorıun NeclA) Nere
den anladın) Bu huıuıta ıenin tec. 
rüben yok ki 1.. 

Necil: 
. - Bundan eminim .. diye kekele

di. Çok ıevineceiini zannetmittim 
de .. 

Lemi müstehzi bir gülüşle omuz
larını silkti. 

Necla tekrar devam ederek: 
- Kendimden şüphelenmiştim. 

İyice emin olmak, bo§ yere sevin
memek için doktora gittim .. Şimdi 
oradan geliyorum. 

Kocası keder ve can sıkıntısından 
adeta acıklı gibi bir ses çıkararak: 

- Eyvah 1 dedi. Şu halde desene 
ki §Üpheye mahal yok.. Demek ki 
baba olacağız ha!.. 

- Evet Lemi .. Bundan büyük 
bir saadet duymuyor musunL Hal· 
buki ben.. Ne kadar çok sevinmi§· 
tim .. Bir çocuğum olacağına .• Sev
gili Lemimin bir çocuğu .. 

Genç kadın hakikaten o kadar 
büyük bir saadet duyuyordu ki ko
casının gösterdiii bu can sıkıntısına 
rağmen bu aaadeti etrafına saçmak
tan kendini alamıyordu. 

Lemı yine devam etti: 
- Bana kalırsa.. Memnun ol· 

dum desem .. Yalan söylemi§ olaca· 
ğım .. Hayır .. Daha çocuk istemiyo
rum! Henüz çok gencim .. ·Sen de 
öyle Necla .. Çok fena .. 

-Ah Lemi nHıl oluyor da böyle 
söyliyorıun} !. 

Lemi bu kadar tabii bir §eye ade
ta kızar gibi bir tavır takındığını gö· 
rerek kendisini gülünç buldu. 

Neclanın yüzünde parlayan se
vinç yavaf yavaf zail olmuş, bütün 
ince hatlar derin bir hüzür:e hürün
müıtü. Yaptığı bu kabaca muamele 
ile kanımı yaraladığını ve ona bü· 
yük bir elem verdiğini ilk defa ola
rak vicdanen teılim etti. 

Bunu tamir etmek için miiphem 
bir arzu duydu. Ve karııından ayrı· 
lırken her zamandan biraz daha ha
raretli bir sevgi ile onu öptü. 

Duyduiu hiddet ve can sıkıntısı
na serbest bir cereyan vermek için 
Yalnız kalmağa ihtiyacı vardı. Daha 
bu ksdar aenç bulundURU bir za
mancla böyle vakitsiz bftba olmak 
öyle canını sıkıyordu ki .. 

(Dcvıımı oor) 

M~vıa-l 
Merhum '::>adruam ve Mareıa.l Ah· 

met ta.etin ruhuna it.haf edilmek ilse. 
re 30 Mayt" 937 paaar ,Unu Kadıkö. 
yünde Osmanaja camiiıerifinde mev
lftdu 1\ebevt ôkunacaktır. 
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Teşekkür 
Sevgili babamız GUmrUk nazırlıfln· 

dan mUtekait Mazlum Alay Beyin ve. 
fatı mUnasebetile cenaze meruimine 
lgtirak eden veya tahriren ve ıifahen 
elemimizi payl~mak IUtfunda bulu. 
nan do!tlarımıza minnet ve eUkranla
nmızın kahulUnU dileriz. 

Ailesi ve evlAtları: Agdh, /clal, Zdkıı, 
Memduh, 8Uhcyld. 

Yahudi çocuklarının 
oyunu 

Balatta Kireçhane sokağında oturan 
yc'di ya§ında ihrPhim ve altı yatında 
Menahim, dokuz yajında Salamon yer-

de buldukları karpiti bir kutuya koya
rak tutuşturmuşlardır. Karpit patlamış, 
Salamon ytlıUnc!cn yaralanmıştır. 

stan ul 
Satınalma 

Ml.iteahhıt nam ve hesabına 300 met
re hortumu ile ~raber ınotörlil yan. 
gm tulumbası 13 temmuz 1937 salı 
günü sa.at 15 de Tophan~de satınalma 
komisyonunda açık eksiltmeyle alı. 

nacaktır'. 

Tahmin bedeli 2400 liradır. İlk te
ınıaat.ı. 180 liradr:·. Şartnauıcsi ıco. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka. 
nuni vesiknlariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (3018) 

MUtcahhit nö.m ve hesabına 300 a
det kıl yem tGrbaaı 14 Haziran 1937 
Pazartesi ıtinu ıaat 14,30 da Topha-

ı 
nede ıatmalma komtsy1i'nunda açık l 
ekılltme ile alınacaktır. 'rahmin bede. 
li 800 liradır. İlk teminatı 22 buçuk 1 
liradır. Şartname ve nUnıuneeı komls. 
yonda glSt·Ulebillr. 1stek11lerin btlli 
ıaatte komiıyona gelmeleri. ( fftO) 

Ordu hutar.eleri için mUte&hhit 
nam ve hesAbına 2000 adet tli'e çorap 
14 ha.ziran ll37 Pazartesi gUnU eaat 
lts,30 da Tophanede eatınalnia komls. 
yonunda açık ekılltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 500 liradır. İlk temlna. 
tı 37 buçuk liradır. Şartname ve nu
munesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin l<aııW)i vceikalarıyle beraber 
belli saatte icomisyona gelmeleri. 

(459) (3016) 

Gedikli erbaıları için mUteahhit 
nam ve hesabına 700 adet yUn f anlliı. 
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lstanbul konuşuyor 
(Baf tarafı 3 flncUde) \ 

fı akan klıvuıumuz bizi tramvay cad· 
deıine çıkardı. Polfı merkezinden Yedi. 
kule iıtikımetin' 15-20 metre yUrUmUJ 
tUlr ki bize : 

- lıte konu11cajını.1 adım buradadır 
diye her tarafı yeni badana edilmiı bir 
dükkan ıöıterdi· 

içeri girmeden evvel, kapının Uze. 
rindeki levhayı biktım. Şöyle yazıyor
du: (Agop Er - kuru kahveci) •. 

Cameklnları ıibi, içi de hemen he· 
ınen bomboş olan bu garip dükkanda, 
duvara dayanmış geniş bir sedir bu~u
nı:yor üzerinde de başına siyah bir tcık
ke reçirmiı, ihtiyar bir adam uyku kes
tirh·ordu. 

Etrafa blt saniye bakmak ihtiyarın 
1-ıırada zaten uyumaktan başka bir işi 
ı ıJ;urtıyacağını derhal anlatıyordu. nuk
Unda bütUn ıermiye, 4-~ küçUlt çiknJa. 
ta, Uraz sakız leblebisi. kabak çek'r,'e· 
~i. v~ iki tane de büyük damacana ı:u
C:ı n ibaretti. 

ihtiyarın gözlerini açıp hemen yer in
:1: n hlkarak biıi katşılamuı 2" san;ye 
"; :~ l·Ürmedı. ' 

Rengi kaçmış dudakları aralandı. 

Tek bir diş görünen ağzını güçlükle a
çarak: 

- Safa ıeldiniz, buyurun dedi. 
Kendimizi tanıtmamıza lüzum kalma. 

dın, klavuıumuz vaziyeti ihtiyara an-
lattı. 

ihtiyar: 
- Oh iyiki geldiniz, diye söze batla

ıdı. Sizi kaç gündür bekliyordum· Beni 
aörmcden aidenlniz diye korktum. Ben 
buranın en dertli, en zavallı adamıyım. 
Yazınız biçare halimi de bUtün dUnya 
öğrensin.. 

Burada bir uniye sustu. Sonra artık 
feri kaçnuı gö.ılerile gözlerimizin içine 
bakarak anlatmaya baıladı: 

- Ben ıimdi 7 5-76 yaıındayım. 52 
senedir Yd:iikule iplik fabrikasında ça
lışıyordum. Eh yarım asır çalışma ni
hayet beni ihtiyarlattı, yıprattı. Son 
aünlerde artık çahıamaı oldum. Bunun 
üzerine bütün hayatımı tükettif.im bu 
yerden beni kolumôın tuttukları gibi 

attılar· Ben onlara bütün ömrümü ver· 
dim. Onlar bana be§ kuruı ikramiye 
vermeği bile düşünmediler. ihtiyarım, 
bir ayağım çukurda ama insan yaıadık· 
ça yemek ,içmek istiyor. Geçinmek için 
bu dükkAnı açtım. Fakat görüyorsunuz 
sermayesiz1ikten ekmek parasını bile 
kazanamıyorum. Vaktile bir doktor of· 
lum var.'.iı benim, büyük harpte askere 
gitti ve bir daha ne olduğu hiç öğrenile
medi. Karım çocuğunun kahrıtıdan göç
tU gitti. Ben ~yle kimaesiz ortada kal 
dım. Kim inrdad::na yetişecek bllmem ! 

Son kelimeler ihtiyarın ağzından hıç
kırıklarla çıkmıı. birdenbire suamuş· 
tu. Ya söyliyccek . batkı bir şeyi yoktu, 
yahud da tcessürtlnden konu~amıyor-
du artık.· 

ihtiyarın yanından aynldığımıı za. 
man; bir insanı yarım asır çalııurıp 

srrtından kimbilir ne kadar para kazan
dıktan sonra, ona hayatının ıon birkaç 
gününü rahat geçirebilecek be§ on para 
cık vermeği kıskanan bir müessesenin, 
insaf ve izansızlık yolunda bir dekor tc§ 
kil eden bu hareketinden. insanlık na-
mına ben utanıyorum. HABERCl 

lf kazası 
Anadoluhiurında Rıfaun Kireç oca· 

~ında Rizeli Ali liğıın patlatırken sıçra 
yan taş parçalarile yüzürıiden ehemmi
yetli ııurette yaralanmıı, hastaneye 
kaldırılmı!tır. 

OörUnUr görUnmez kaza 
Sultanhamamda çıkınu sokakta bir 

terzinin yanında çırak l 2 yatında İs
mail dUn pencere önünde duran su §lıe
sinl sokağa dü~ürmilttUr. Şişe o eanada 
yoldan geçen Hafize isminde bir kızın 

baıına düşerek yaralanuıtır. Yaralı ç•l· 
rılan sıhhi imdat otomobili ile haıtıne
ye kal~rulmııtır. 

DUkklnı boyarken 
Yeşil köyde istasyonda 62 numaralı 

dükkanın sahibi 40 yaşında Simon dün 
akşam dükkanı boyarken üzerine ~ıktı
ğı merdivenden düşmüş, baıından tehli 
keli ıı.urrtt ... v;ıralanrr11• 
dı rılmıştır. 

ıstanb.uı Bel.ediyesi ilanıa~ı 

Hepsinin muhammen 
bedeli 

1lk 
tcmiııalJ 

14 haziran 937 pazartesi gtlnU saat Belediye temizlik kamyonlarına demir 
15 de Tophanede satınalma komisyo. saç, cıvata ve saire 707,01 53,09 
nunda açık eksiltme He alınacaktır. Belediye tem!z!ik kamyonlarına köşe 

Tahmin bedelı 1382 Ura 35 kuruetur. bent çıralı tahta ve saire 659,98 49,50 
İlk teminatı 103 lira 69 kuruetur. Belediye temizlik kamyonlnrına alınacak muhtelif iki Uirlii malzeme ayrı 
Şartname ve nilmune!i komisyonda ayrı açık ektiiltmeye konulmuetur. Listesile §artnameleri levazım mUdUrlUğUn. 
görUlebilir. lateklilerin kanuni vesika. de görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı "'-&ika ve hfza:arında göı;te
lariyle beraber bc111 saatte komisyona rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29.5.937 cumartesi gilnU ea-
gelmeleri. (462) (3019) at 11 de dair1i encümende bulunmahdı!'lar. (B.) (2774) 

---~--------~--·---~~---

1 Ç E R J D f. : \ • Benzin ve petrol kanunu ıa.ythaaı mecıı 1 astaıt olarak döşP.necek ve bu ıehlr lı,:lnde 
H verllmtıtır. ilk as!all uzun cadrle olacaktır 

"° bmlr ve İltanbu:ım~teaıd: dol&ııdı- .Y. İlk reaınl kadın tayyareclmlz Sabiha Hemr,ıerisl KAzımı tabanc~ ile öldUreıı 
r11ıcılıklar yapanklfvedeil' Ahi n t 1 Rbuf ltadıUnt. Gokçene bugün Ttirklwşu tarafından mera• G!lllıar tevkifhanede karlınlar kovu§unda c:ı 

r gelmez tev e en me ı a 
Sultanahmet birinci ecza mahkemesine ıev almle muruıa madalye verUecckUr. kan bir arbMMe Ana§ lıılmll bir kadını c:akı 
kedllml§ ve tevki! olunmu§lur. 1 • Türk _ Yuıoalav turizm klUbU namı ile yaralamaktan suçlu olarak dUn Sultanllh 

.y. 2.000 OOô sermayeli umumt mag-azalar alllllda te}ırlml.ıde yeni bir kJUp kurulmakta met sulh birinci ceaa mahkemeaıne verilmiş 
Türk anonim §lrkcllnln esa.ıı mukaveleııl yUk dır. tir. Fakal Ano§ mahkemeye gelmediğinden 
ek U k k U duruıma geri bıralulmııtır. 

ıı anonim ıirke nln esıuı mu avelem yU • .y. Türk _ Jaron ticaret a.nla~maııı m z3. 
sek tasdiktan geçmiştir. tkliııat vckAleU baJ kereler! bltmııtır. Bugün harıclye vekAl~tln· • Mezbah& ile mezat yeti, koMervatuvar 
mUfetuıııerinden Fahri, tlrk\"l mUdUrlUfüne de ımaaıaaac&ktıt. ''e şehir Uyatroauıırlan kuanG verrtaı alınmı 
tayin ı t yacaklır. 

o unmuş ur. • A.khltard& .. ı .. ıe dört rUndenberl fıuııla 
~ 12 temmuzdan 12 ağuatoıa kadar devam ıarıa devam etmektedir. Mekteplerin duval"" 

etmek Uzere muallimler fc;ln beı kura açıla• 
ıan, r.,. camunın duvarlan c:auaauıtır. cak ve tarih ve coğrafya, serbest mevzular, 

okuma tekniği, rt&lm ve eliti ve mü2lk Uzt' 
rinde ç&Iııılacaktır, 

it- J{apalıçartıdakf eski Bedeıten m~e ha 
llne konulacaktır. 

* Belediyenin but.aneler t&llmatnameeı ve 
kllete gönderllmlıur 

• Göçmen nakııyati haziranın ilk hatta• 
ıında bafhyacaktır. 

"' Dlln vil!yette toplanan kaymakamlar 
meyhanelerin ıehrln nerelerinde açılabUtct
flnl tetkik elmlııtrdir 

• Sahtek!rlık ıuı;;uyla zan altında bulunan 

sabık Tıbbı adli ba§kltlbi ftefet bulunama· 
maktadır. 

• Tl<iAret odası patatelı taıtmalnlfnetiı.\l 
dünden itibaren tatbik& baeıamııtır. 

:r. Hukuk fakUlteıılndt hnUhanlara tıugUn 

bafl&nacakt.ır. 

ıt. Konya O\'&sını sulayacak olan Seydl ,t. 
hir kanalının aı,:ılmasına dUn mtrulmle baş 
ıanmıotır 

• Kıldıkl'ly kazuıMakl hini\ tahriri tlltmıı 
Ur. 

.Y. Tratı&oıı rUmrUk bumUdU.rlUIU bUiran 
da lltvedllecektır. 

• TUntlden Takılme kadar laUklAI r.11.ddul 

de(:&N 8ElQ: 8tlOtJ'M q oı.on' 

J'lllatınd& Arap çetelerı:e ln:ıııı kuvvetleri 
çarpıftıl&I'. 

DIŞARIDAı 
.Y. Amerlltada Uc; büyUk çillk fabrıkasmın 

&0.000 lfc;ılt ıre\• yapmr§lır. 

'1- Alman lktlaat ııuırı doktor Şaht tıugUıı 
Fransız bqvektılle ğ'örU§eCckllr. 

• Orlpteu aıır surette rahatauı ola.n Ro
manya kralı Karol lylletınektedlr. 

.Y. San Franllako ııehrlnde Alman bayraJı
nın komUnlatler tarafından yırtıünaaından 

dolayı Alman matbuatı tl<HeUI neırlyat )·ar
makta. \'B Amettkadan tanıyı ıatetımtktedlr, 

41- Londra ot.obUı srevl dUn aabah bltml1Ur. 
* Bulgarlıtanda ıtddotıı yl.#mur ve dolu 

yagmı§ ve kırk senedir glSrillmemlı !eyezan 
tar oltnıı§lur. F!Ofyada 270 e''i BU bumıftn'. 
Umuml urar 40 mııyon ıevadır. 

l/o lr&n parl!mentoıu hariciye tncumenl 
TUrl< - lran anıaımaıarmı telklk etmııur, 

"' MUlevef!a mllyarder Rol~feller dUn g8 
muım~tllr. 

"' Çekosloval( cumhuttelııl BeMaln buıüıı 
53 Uncu yıldönUmU kuUulanACakttr. 

11o 'Macarlatanıa küçük tuıll aruında ıt),.. 
si arı'atma ıhtımallerl çoğalmaktadır. 

• 8eynelrnllel uyyarc Aergtııı '.8rttkaelde 
18 mllı~tın ltllraklle ve bUyQk meruımı• 
aı,:ıımıttır 
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Z eytin yağlı 
göz salatası!! 

M~hur Fransız muharr~ri Guy de ı 
Maupassant'ın bir hikayeni var: Aç 

etmiyormuş gibi duı.'1yor, fakı.. t peh. 
livanlarm hareketindeki h.çbiı tefer
rüatı kaçırmıyordu. Billıaı:ısa b<'llibaş. 
lı vazifesi, elinde bir mendil bulun
durmaktı. Yağa bulanmı~ olaı. deli. 

bir adam bir vagon kompıırtımanında 
ıstırap çeken bir sütnineye raslar. 

Sütninenin memeleri ::;ütlt> -lolmuştur 
Adam bunu emerek hem Jtadını aza. 
hından kurtarır; hem de kendi karnı
nı doyurur. 

Ona benzer bir hikaye dt:wlum. 
~ ~ ~ 

Bir köy düğünündeydik. D:ıvul zur. 
na çalıyor. Yeşil bir orma:un yama. 
cmda kadınlar, çarşaflarına bürünerek 
tek gözleriyle bakıyorlar. Erkekler. 
meydanda. bir halka teşkil Ptnıiş. İşte, 
güreş bu meydanda oluyor. • 

En dikkati cnlib pehlivanl2r değil. 
Zira, bunlar, ne Kara Ali, ne de Dinar
lı yahut Mülayim ... Civar köylerin giir 

büz delikanlıları... "BaşaltI., için on, 
"baş'' için de on beş lira konulmuş. 

Bunu aralarında haketmek kin didi. 
niyorlar. Hayır! Daha ziy:ıd~ çarpış
maları şeref için!.,. Zira hangi Türk 
köyünde pehlivanlıkta galebe çalmış 
bir deliklnJmın yüksek mP.vkii yok. 
tur? ... 

Buna rağmen, pehlh·anlardan faz
la, onların reisi mesabesinde olan ak 
sakallı dinç bir ihtiyar göıüme çarpı. 
yor. O, elinde bir değnek, adeta ha. 
kemlik ediyor. Halka pehlivanları 

takdim eden odur. 

Evvela meydan boşken haykırıyor: 
-- Hey! Pehlivanlar! pehlivanlar: .. 

Var mı baş için güreşecek? 
Güreşecekler ortaya çıktyor. 
İhtiyar, bu şer~fli çarpışma ıçın 

namzetliğini koyanları halka mera
simle tanıtıyor. Sonra yağlanma fas. 
lı başlıyor. cnç er, meydan!n orta-
sında bır kenara konulmuş bir kazan. 

dan zeytinyağım avuç avuç alarak 
vücutlarına, kisbctl~rine sürüyorlar. 
İhtiyarın an'ane,·i r.utku işte o zaman 
başlıyor: 

- Bahar oldu açtı güfür, ötmeye 
başladı bülbüller, pehlivaıuı1, istiyor 
gönüller... Bursalı Rıza pehlivanını 

güneştir. Bakışları ateştir. F?.kat Ke
maliyeli Mehmet pehlivanı sorarsanız 
o da Rıza pehlivana eştir. 

Elindeki dcğncki iki !1ehlivanın 
birden sırtına ufki surette l~oymuştur. 
Şairane başlayıp kahrama:ılığı t~vik 

eden bazan beliğ, bazan nükteii teker. 
lemeleri böyle irticalen devam edip du 
ruyor .. 

İşte, alaturka yağlı güreş oyunun. 
da böyle hakemlik vazifesini gören a
dama cazgır diyorlar. 1st"?rseniz ca. 
hilliğime verin: 1stanbu!d-ı cu tabiri 
işitmemiştim. Bursa taraflarında dııy
dum. Rumelinde de kullanıldıi!ıru o 

Bursadaki Bulgaryııh muhacirlerden 
öğrendim. Lakin "cazgır,, m nasıl te. 
şekkül etmiş bir kelime olduğuna da
ir hala akıl erdiremedim. Zannederim 
ki, yağlı güreş ve cazgır'm tekerleme. 
li sözleri, Şamanilik zamanından Türk 
lere yadigar kalmış adetlerdendir. 

Pek bati surette cereyan eden gü. 
rcşlerden ziyade cazgırı gözlet imle ta
kip ediyordum. 0 1 hiçbir Ş~ye dikkat 

HABER 
AKSAM POST A S I 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
"! Poata kutuau : lstanbul 214 
Telgraf adresı . ıstanbul HABE:R 

Yazı ısıerı telefonu 2:1R72 
idare ve ııan •. 2437_0 

ABONE ŞARTLAR! 

S•n•llk 
6 aylık 

3 avlık 
• aylık 

Tur!ı11• El'l•rbı ••oo t<r 2700 Kr. 
730 1450 .. 
400 •• 800 .. 
1$0 .. 300 .. 

Sulııbı w N~~rıyol MütJü,ü: 

H asan Rasim U s 
Basıldıiı 'I~' (VAKiT) matbaası --

kanlılar aralarında dala~ırken, zey. 
' tinyağı gözlerine de kaçıyor. cazgır 

mola veriyor, onların yüzünü siliyor
du. Bu hareket ayni müsabaka içinde 

belki kırk elli defa tekerrür ettı. Hay. 
di bu neyse. Fakat daha garip bir ha
reket yapılıyordu: uıhir m111jp zeytin. 
yağı yahıız kirpikleri ıslat:n'lkla kal
mıyor, göz kapaklarının içıne kad.tr 
geçiyordu. Bunun üzerine, .·ıı~grr, me. 
meden süt emen bir çocuk gibi. pehli. 
vanrn gözünü dudakları atnsma ala-

rak emiyor, emiyordu. Bu 1a yag!ı 
güreşin bir adetiymiş meğ~r. Yeni öğ 
rcndiğim için beni iffedin. 

Frengiyi ve sair hastalı~iarın sir.ı. 
yetini düşünerek, eski peh1ıvana, gıi-
reşten sonra: 

- Yahu, baba ... - dedin" • Bu gc.iz 
emnı<'k öldürücü bir şeydi~. 

- Öldürücü mü? • diye giihfü. - Bi-

lakiıS, yaşatıcı ... lhya edici. 
Gö1leri daldı: 
- Gıda, gıda .• dedi. · Bi!•ı hayatt-

mı buna medyunum! 
Ve anlattı: 

,,. ,,. lf. 

"Bıiyük harp seneleriydi .. A;hkta.1 
iman.m gevriyordu. Yalnn \'e;.:ııka ek. 
meği yiyordum: tava ekme:;; ~en be· 
niın pehlivanlığıma. dinç 1:ii :uduı:,a 

bakma, bay .. Balkan harbinJt. alil ol. 
duğuın için, urrıunıi harpte ;:~here a. 
lmın::mıştıın. Zira para el•11~ycccğimi 

anlamışlardı. Hulasa ~eçinc·n:~ordunı 
'l.u ı .... _ 8~ ... ••:ı.·i ho~•·;:cın.ıl)" ",ıw..u bo 

yinı .. . 

(Va-Nô) 

amca r&OfnW,fiTARIH/llJJI 
FaUcu ---

Yazan : Niyazı Anmet 

! 5! 2 sene eo~I bugiln 

Tarihin tesbit ettiÖi nkğü~eŞ 
tutulma hadisesi oldu 

Aynı gün, beş senedir harbeden ihi oıdu 
karanlık dakikalardan sonıa ' 

kardeşçe barıştılar 

Hadise milattan 585 yıl önce ve 

mayısın 28 inci günü vaki oldu. Ya
ni tam 2522 sene evvel bugün. 

Bu satırları okuyanlar, belki mi 
lattan önce vuku bulan bu hadisenin 
hem de günü ile tcsbitinin imkanı 

olmadığım söyliyeceklerdir. Böyle 
bir suale verebileceğim cevap §U· 

dur: 

- Bu meraka haklı olarak diıtc
bilir ve sorabilirsiniz. Tarih ve gu
nün nasıl tcsbit edildiğini izah et· 

miyen bir kozmografya bu güne§ 
tutulma 'hadisesini f(>yle kaydeder: 
"güneş tutulma hakkında eski Yunan 

ve Roma tarihcilerin in eserlerinde 
bazı malumata tesadüf olunmakta-

dır. Bu malumat, bazı mühim vaka· 
larm tarifi sırasında münasebet ge· 
tirilerek verilmiştir. Şimdilik gayet 
sahih bir ~urette tertip ve tanzim e
dilen güneş ve ay tutulma cetvelle
rinin yardımiyle hadisenin ne vakit 
vaki olduğu \'e olacağı sıhhatle ta
yin olunabilir. Herodot'un söyledı
ğine göre eski Yunan alimlerinden 

Miletli T ales bir güneş tutulmasını 
vuku undan evci keşif ve ihbar etmış 
tir. Cetvele göre bu güne! tutulma· 
nm milattan önce 585 yılı mayısın 
28 inci günü vuku bulduğu anlaşıl
mıştır.,, 

mandanlar azim ve sebat t , . .. .d. . k a\ sıye e· 
umı mı uvvetlcndı·r· .. ek · · il . . • "' ıçın e e· 
rınden gelenı yapıyorlardı. 
~ Tam hu :sna~a kızgın güneş ışı· 
gmı azaltmaga, goz kamaştırıcı man
zaralar kararmağa başladı. Jki la 
raf neye .~ğradı~larını anlıyamıyor 
lardı. Guneş gok yüzünd "tt.k k bol . . e gı ı çe 
_ ayb uyor, yerını sonsuz karanlı 
ga ırakryordu. 

Hırs ve intikamla kızaran .. 
1 · d. k k goz 
er şım ı or u ve dehşetle etrafa 
bakıyordu. Harp muz ff . • a erıyet 
çoktan unutulmuştu. 

GünC§ tekrar ne., ·· . . . 
ı :ıC ve umıt verıcı 

ışık annı etrafa sacmaa.:.. ha l d _ k · k...- ~ ... ~ Ş a ı~ı 
va ıt U9 senedir çarpışan ordularda 
harp edecek kuv\'et kaim ·k· f da amıştı ve 
ı ı tara artık harp t k . . 

d 
e me ıstemı· 

yor u. 

T arihre malum ol b ·ık .. an u 1 gu-
ncş kutulma had· · · . h. ISC81 ışte gene tarı· 

ınd. en .m~hur harbini sulh ile sona 
er ırmış oldu. 

Devren satılık -.eya larahk dükkin 
. l.şlek bir yerde tiıtün, pul, tayya· 

bılctı ve saire satmağa elverişli bir 
tarafı ~ya salonu, ortadan bölmeli, 
G~~~lık do~a?'ısiyle acele satılıktır. 
oruşmek ıçın adliye karşısında Kı· 

kn~cıyan han yanında kunduracı dük 
anma mi.iracaat. (V. P. 1436) 

: .......................................................... . 
İşte görüyorsunuz ki ilim adam· : : . . 

!arının yorulmal<. öilmiyen çalr§ma· ! ! 
lan neticesinde milattan önce vuku :.~:.: A ç L 1 K ::i, 

bulan güneş tutulmayı gününe ka-
dar tesbit etmek mümkün olmak- • . 
tadır. ! : : : 

Tarihin tesbit ettiği bu ilk güneş : R o m a n : 
tutulma hadisesinin çok meraklı ve ! i 
enteresan bir ciheti daha vardır. ! Yazan: ! 

Onu da anlatalım: ~ Refik Ahmed ~ 
Lidya hükümdarı Alyati kendı i SEVENGIL ! 

memleketine iltica eden Skityalıları : ! 
Midya hükümdarı Riahsar'a teslim ı· Yenı· Çlkll ,·~: 
etmediğinden dolayı iki hi.ikümdar 
arasında şiddetli bir harp <;;ıkmıştı. .: Da- . V 1. 
!\ h b 

gıtma yerı AKIT Ku··tu··pan-·ı· 
fo are e muhtelif famlalarla lPm i ~ i 

beş sene sürdü. W ! Fiab 50 kW'Uf 1 . . 
Altıncı senesiydi. Kiahsar: i ! . . 
-=:- Bu y~l düşmanımı mağlup c· : ...................... - ........ - ......... ...... _ •••••• .! 

decegım ... dıye ahaetmiş bulunu-
yordu. , ........ ml!IPJ!!IP.~~ ........ . 

F k Al 
DOltTOK 

a ·at yati de bütün kuvvetim 
't')oıamış bulunuyordu. iki taraf ar- Kemal özsan 
tık ya tamamiyle mahvolmak ve ya- Oroloğ • Operatör 

hut tam manasiyle muzaffer olmak &evliye mutehaaaısı 
azmiyle sahaya çıkmıı bulunuyor- Karakoy - Ekselsıyor mağazası 
lardı. yanında. Her gün öğleden sonra 

işte bu iki ordu da milattan 585 2 den 8 e kadar: 1 ~I: 41235 
sene evvel 28 mayıs günü, 2522 se· 

ne evvel bugün karıı karııya gclmit
lerdi. 

Kan ırmak gibi durmadan akacak, 
hançerler vücutları parçalryarak ke
mikleri vatırdatacaklardı. lki taraf 
yaklaş~~ordu. Gözler korkunçlaşmı§, 
e!lcr sılahlarda kenetlenmişti. Ku
dıyor, muhakkak bir muzafferiyet 

17:: Hekimi 1 1 Dr. Şilkrü Ertan 
Cataıotlu Nurut'9manrye cad. Nl• , 

(Cafaloğlu Ecz:tne"sı vanın<b' 
r,ı,ton. 22566 

f'J~0f1C.\ fl.\HOE SiR ı>fMiR 
T\J,.ı.J'"Y'OR ••. ARKA TARA.F-
1A· EtiNVf IASANCA. ~\R 
Ç\NL\ G\ ı. t.cNMi~t>i ••· 
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Almanyanın Bask Azledilen ~ PuısWıaı 

k . hd d. belediye reisi 1 1 b ld k. 1 HÜ Q m eti n i t e i 1 Sabık .komilnist, Jabık faşist s a n u a en ar 1 
Doryo Fransız • d • '.J Cenevre 28 (A.A.) - Milletler cemi 

yeti konseyi, bugün saat 17 de Delvayo 
nun nutkunu dinliyecektir. İspanyol 

murahhas heyeti mahfellerinde Valensi 
ya h ükCımetinin İspanyada ve bilhassa 
Biskayedeki Alman müdahalesine tah
sis edilmek üzere "Beyaz kağıd,.a bir 
zeyl hazırlamakta olduğu söylenmekte· 
dir. 

ispanyanın ittihamnamesi 
Cenevre: 27 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

ispanya murahhas heyeti bu sabah, 
İtalyan tecavüzü hakkında bir beyaz ki
tap neşretmiştir: Bu beyaz kitapta: 

1 - İspanyol topraklarının efradı, 
kumanda heyeti, irtibat hizmetleri ve 
malzemesi İtalyan olan tam mürettebat 
1r kıtaat mevcut olduğundan, 

2 - İalyan kıtaatının kendilerine tah 
11is edilmiş olan bazı mıntakalarda işgal 
kuvvetleri gibi hareket ettiklerinlden. 

3 - İtalyan hükumetinin İspanyol 
topraklannda kendi askeri kıtaatı için 
bizzat hususi hizmetler teşkil tertip 
ettiğinden, 

4 - İtalyan dirijanlannın İspanya
dan İtalyan kuvetlerinin faaliyetine e
hemmiyetle iştirak ve bunları sevk ve i· 
dare ettiklerinden: 

5 - İtalyan kıtaatının hattı hareket 
ve kuvvei maneviyelerinden. bahsedil
mektedir. 

Müteakiben, beyaz kitap Romanın bu 
'kuvvetlerinin techizatiyle doğrudan ldoğ 
ruya iştigal ettiğini bildirmekte ve İtal
yan gönüllülerine Guadalajara muhare
besinin arifesinde gönderilmiş olan tel
grafın metnini de ihtiva etmektedir· 

İspanyol heyeti azasından biri bu ki
tabın mündericatını matbuata hülasa 
ederek bu mudahalenin İspanyanın İ· 

talya tarafından işgaline muadil olduğu 
nu ilave ve İtalyanın bu hareketiyle 
beynelmilel kanun ve bilhassa konseyin 

bir yabancı memlekette her türlü müda
licileyi meneden 12 kanunuevvel 1936 
tarihli kararım ihlal ettiğini ve hza bu 

hattı hareketin ağustos 1936 tarihli a
demi müdahale anlaşmalarile paktın o- 1 
nuncu maddesini de ağır bir surette 1 
nakzettiğini kaydetmiştir. 

Cephelerde Yftziyet 
Bilbao, 28 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Biskaye cephesinde Munguja mınta

kası şimalinde asileri mevzilerinden çı
kardık. 

Avala cephesinde: Arduna mıntaka-

sında mukabil taarruza geçtik ve düı
manın taarruzunu felce uğrattık. 

Endülüs cephesi, 28 (A.A.) - Ha-
vas ajansı muhabirinden: , 

Asilerin Villaharta mmtakasında yap 
mış oldukları §İddetli bir taarruz, aka
mete uğramı§tır. Asiler, bir çok mak
tul bırakmışlardır. 

ltalyayı şiddetle itham eden I spanya 
Hariciye Nazırı D~ı Vayo 

Alman hariciyesinin tehdidi 
Bilbaoda, Ba&k hükfımetinin elinde 

bulunup idsuna mahkum edilmiş olan 

iki Alman tayyarecisinin kurşuna di. 
zilmelerinin tehir edildiği malümdur. 

Sunday Referee gazetcsıne Alman 

hariciyesi adına konuşan biri demiş
tir ki: 

"- Eğer bu iki Alman idam ~dilir

!e, d~ğrusu Bı1baoda bulunmak iste. 

mem... Dü~Unlın, onların arkac1aşları 

bu idamların intikamını almak için 

kimbilir ne yapacaklardır. Bask htiku. 

metinin bu iki Almanı ıdama. kalk. 
ı 

ması deliliktir. Esirleri kurşuna diz-

mek, sadece mukabeleibilmisillere 

meydan verir ve umumiyetle hissiyatı 

galeyana getirir. İşte o kadar .... , 

"Karadeniz,, bugiln geliyor 
1.:-pıı.,ıyada Türk sefaretine iltica 

eden 730 nıülteciyi alan ve Siçilya a
dasına çıkaran Karadeniz vapuru 
yalnız sekiz mülteciyi hamil olarak 
bu akşam şehrimize gelecektir. 

Bizde ·işçiler neden 
fabrikaları bırakıyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
Vazifeleri fabrikalarım!zı organize veya 
rasyonalizc etmek ve bize kendi bildik
leri iyi şeyleri söylemektir. Nazarı dik
katlerini ilk celbeden ve bize söyledik· 
leri şey bizim amelemizin çok zeki ol· 
duğu ve teknik işleri, makine işlerini 

derhal kavradığıdır. Bundan daima sita
yişle bahsetmektedirler. Hatta bizim 
memleketimizdeki amelenin kenldi ame- I 
lelerinden zeka ve kavrayış itibarile 
daha yüksek olduğunda ısrar edenlere 
de rastladım. 

Amele meselesinin sanayi hayatının 

ne kadar mühim bir meselesi olduğunu 
herkes takdir eder. Amelemiz hakktn
klaki takdirkar sözlere iştirak etmekle 
beraber ilave edeceğim cihetler de var
dır: Biz de amele vazifesine henüz sıkı 
bir surette bağlanmamıştır· Bu endüstri 
için büyük bir tehlike olabilir. Amele 
geliyor evvela çırak olarak fabrikaları· 
mızda ücret vererek okutuyoruz. Fabri 
kaya geçiyor, orada iki üç ay mükem
mel çalışıyor, bir sabah bakıyorsunuz 

tezgah boş.·. 
işlerini bu suretle grup halinde terk 

ve köye dönenler de vardır. Bilhassa 
Zonguldak kömür havzasının randıma· 
nmm ldüşük olmasının sebeblcrinden 
birisi de amelenin daimi olarak havzada 
kalıp çalışmaması keyfiyetidir. 

Bunun için tedbirlerimiz vardır. Fab 
rikalarımızrn civarında sıhhi ve mem· 
- ··-'yet'e ~1acakian ikametgilhtar vü-,,uıu i na • 

da t. mek sıhhi bir surette kendı-cu ge ır , 
l . . t altında bulundurmak, 
erını nezare 

hülasa, köyde aradığını fa~rika ~ivarına 
nakletmek .. Bu bizim malıyet fıyatımız 
üzerinde de ayrıca bir yük teıkil ede-

c Maliyet elemanım yükseltecektir. 
Fakat bunların o kadar içtimai fayda
lan vardır. 

Fabrikalarımıza kalifye amele jene 
rasyonu (nesli) yetiştirmek o kadar 
faydalıdır ki, her halde bu m~s 
rafı, külfeti seve seve iktiham etmelı
yiz. Bunu yapmak kararındayız ve o 
istikamete doğru gidiyoruz. 

Sümerbanl<m heyeti umumiycsinde 
bu mesele mevzuu bahsolurken ame. 
lenin gösterdiği zeka ve kabiliyet gö. 
zümüzün önüne geldi. "Biz bir gün sa
dece milli marşe (pazar) için değil, 
dış memleket marşeleri (pazarları) i. 
çin de mal ima! edecek bir memleket 
haline gelmeliyiz ve gleceğiz.,, dmiş
tim. Bu ba'•umdan da amele vaziyeti. 

le ciddi sure~te meşgul olmalıyız. Fil
hakika memleketimiz çeşitli istihsa 
latı ve bilhassa sınai iptidai madde 
istihsalatı iie ve en büyük sanayi mm. 
takasına malik için lüzumlu her nevi 
elemanları ile en büyük sanayi mem
leketlerinde!l ve en büyük mamulatı 
ihraç eden memleketlerden birisi ol. 
mıya nam22ttir ve mutlaka olacaktır . ., 

Mecliste biltçc 
milzakerele rl 

Büyük mıllet meclisinin dünkü top. 
lantısmda evkaf umum müdürlüğü, 
tahlisiye, hudut sahiller sıhhat, pos
ta telgraf, telefon umum müdürlükle. 
ri blitçeleri müzakere ve kabul edil. 
miştir. 

İktısat vekaleti bütçesinin müzake
resi esnasında vekil Celal Bayar, mil. 
taleala.ra cevap verm.i11tır. 

Dahiliye Nazırlle 1 Ş ne 1 r ı 

P•d•. ~~:~~-e!!~liy• """' Cevabım, bu iş sahiplerinden 
Dormoy ile Fransız halk partiııi lideri bı•rı·nı•n agv zından dı·n ıeyı•nı•z Doriot, parlamentonun koridorlarında 

Jiddetli bir münakaşada bulunmuıtar- yazan: A. Faik Gllnerl 
drı. Bunun sebebi, Saint - Denis beledi 
ye reisi bulunan Doriot'nun azledilme
ııidir. 

Dormoy, bu husustaki kararına siya
si değil, yalnız idari bazı sebeblerin amil 
olduğunu teyit etmiş ve Doriot'yu bazı 
auiistimatlere göz yumduğu için azlet
miş olduğunu söylemiştir. 

Nazır, Doriot'nun Saint - Denis'de 
tertip ettiği içtimaın serbestçe aktedile
bileceğini de ilave etmiştir • 

Doriot, Saint • Denis belediyesinin 
tarzı idaresini tetkike memur eksperle
rin raporlarını bizzat neşredeceğini söy
lemiştir. 

Baldvin istifa 
etti 

Yeni kabineyi kurmı
ya Çemberlayio 
memur edildi 

Londra, 28 (A. A.) - Baldvin, Bu. 
kingham sarayına giderek krala isti
fasını vermiştir. 

Kral, bu istifayı kabul ettikten 
sonra B:ıldvir.in tavsiyesi üzerine 
Chamberlain'ı çağırtarak kendisini 
kabineyı teşkilt> memur etmiştir. 

Türkiyeye 
gösterilen 

sempati 
~·- · (Bel§ tarafı 1 incide) 
··- Turklye del~gesı ekselans 

Rüştü Aras, 46 rey almıştır. Binaen· 
aleyh ve dahili nizamname mucibin 
ce, Türkiye delege heyeti reisi ekse· 
lans B. Rüştü Arasın asamble baş· 
kam seçildiğini bildiririm. 

Asamble, müttefikan veyahut 
hemen hemen ittifakla verdiği ka· 
rarla, başkanlığa siyasi hayatı ile te· 
rnayüz etmiş yüksek meziyetleri ve 
tecrübesi hayranlıkla takdir edilmiş 
ve Milletler Cemiyetine ilk geldiği 
gündenberi herkesin sempatisini te· 
mine muvaffak olan nezaketile se
vilmiş bir adamı başkanlığa getir' 
miştir. Asamble, Rüştü Arası seç· 
mekle, Milletler Cemiyetinin iyi bir 
hadimi olan bu devlet adamına ve 
aynı zamanda onun temsil ettiği 
memlekete karşı hissiyatını göster· 
mek istemi§tir. 

Filhakika asamble, Türkiyenin 
kendisile münasebeti uzak tarihlere 
kadar nkan bir devleti kabul edecek 
olan içtima devresinin mes"'.isini ida· 
re etmek üzere Dış bakanının şah· 
sında bu reislik sandalyasını işgal 
için hususi vas:fları haiz olduğunu 
hissetmiştir. Bu suretle asamble, bir 
adam için vaki olan büyük sempati 
tezahüratında, iki memlekete, yani 
reisliği işgal eden me"lleketle ara
mıza girmesi beklenen memlekete, 
kar§I se~patisini bir kere daha teyit 
etmek istemiştir.,. 

Ekselans Rüştü Arası başkanlık 
sandalyasmı işgale davet ediyo· 
rum.,, 

Sancak meselesi 
Cenevre 28 (Hususi) - Millet· 

ler Cemiyeti Konseyi bir ihtimale 
göre bugün Sancak meselesini mü
zakere edecektir. 
Hariciye Vekilimizin nutkunu 

dinletmiyen bir istasyon 
Cenevrede bulunan Hariciye ve· 

kilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras dün 
gece saat 12 de lsviçrenin Radio Na
tional adındaki radyosunda bir nu
tuk irat etmi§tİr. Nakil suretile Is· 
tanbul ve Ankara radyolarından da 
alman bu nutuk Türkiye yakınların· 
da bulunan yabancı bir istasyonun 
müctahalesi yüzünden anlaşılama
mıştn. Hariciye vekilimİ7.in nutku 
bitince, garip bir tesadüfle meçhul 
istasyonun parazitleri de keailmiıtir. 

"Şu memleketin en çok kar getiren 
işi nedir?.,, diye sorsam, bilmem doğru 
cevap verebilir misiniz? Hepiniz merak 
ediyorsunuz değil mi? Öyle ya, şu 
karlı iş neyse hep beraber yapalım. Fa. 
kat acele etmeyin, bu işi yapabilmek 
için evvela şöyle birkaç bin lirası o
lanlar bir tarafa ayrılsın, ondan sonra 
görüşelim J Durun, daha bitmedi.. Bu 
çok karlı iii yapabilmek için imtiyazlı 
olmak ta lazım 1 

Hayret mi ettiniz Evet, imtiyazsız 
ve sınıfsız bir memlekette bu karlı işi 

yapabilmek için imtiyazlı olmak, yahut 
sıra beklemek lazım! Maliım ya iJ 
karlı. 

Şimdi bir çoklarmız, bulmuş gibi: 
"- Evet, diyeceksiniz. İııtanbulda 

tramvay işletmek ... ., 
Hayır, İstanbulda tramvay işletmek 

vakia bir imtiyaz işidir. Bu memleke • 
tin değil, belki dünyanın en karlı işi 

dir. Lakin mevzuumuz şirketlere değil, 
fertlere taalluk ediyor. 

"- Şu memleketin en çok kar geti • 
ren işi nedir? 

Bir arkadaşım bu suali sorduğu za • 
man bizde sizin gibi düşündük, durduk. 
Fakat o insaflı idi. Bizi çok üzmeıien 
ııöyle:ii: 

"- Otobüs işletmek dedi, hani şu 
basit gördüğümüz caddelerde hoplıya 
zıplıya ve her tarafı sarsıla sarsıla gi • 
den otobüsleri işletmek... Bilmezsinh 
o ne karlı bir iştir?. 

O gündenberi bana merak o!dtt 
Acaba arkadaşım mı ya:ılış hesap etmiş 
ti, yoksa hakikaten öyle de biz mi far. 
ı. ... J .. ..ı ... gıı.ıa. ~ .. ı..-,·-·· "'1..,t.:.u., r •• 

desi kopuk, karoserisi yamrıyumru 

otobüsler dehşetli bir kar vasıtası ola. 
bilir mi? Öyle ise herkes niçin otobils 
işletmiyor?. 

Kendi kendime şöyle bir hesap yap· 
trm: Bir otobüs kaç kişi alır; ekseriya 
18 kiıi... Mesela Eyüp otobüslerini ele 
alalım; boş kaldıkları vaki değil... Ke • 
reatecHerden kalkan bir otobüsün b 1!

tün yolcuları Eyübe gitse 180 kuruş e. 
der amma bir kısmı Balata, bir krıımı 
Fenere gider. Onlar için elli kuru§ dü
şersek 130 kuruş diyelim .. Dönüşü de 
böyle kabul edersek bir sefer 260 ku. 
ru§tur. Bir otobüs günde en az 12 se
fer yapıyor. 

Biz bu asgari haddi ele alsak 26 1i • 
ra... Bunun on lirasını g-:.inlük masraf 
ve amortisman olarak kabul edersek 
16 liralık safi kar var demektir. 

Fena değil ı Ayda 480 - 500 lira 
demektir. E, bunları düşündükten son • 
ra bir otobüsçüden fırsat düşürüp sor -
maktan kendimi alamadım doğrusu .. 
Konuıtuğum patron (Bu zevata itti· 

fakla patron diyorlar. Müsaadenizle 
ben de ayni ismi kullanayım.) müphem 
bir cevap verdi: 

- Öyle diyorlar .. 
Dikkat ediyor musunuz? Pek te in

kar etmem~ti. Kazanç, benim üstün • 
körü yaptığım hesapla çıkardığım ka. 
dar değilse bile ona yakın olmalıyd. 
Ben de bu noktaya bir mim koydum: 

- Fena değil öyle ise, dedim. Hani 
elimizde olsa da biz de bir otobüs iş • 
letsek ... 

Muhatabım, bu sefer cevabını kat'i 
verdi. Gülerek: 

- Yok, orası öyle değil, işte, dedi.. 
Bir otobüsün, beı otobüsün, on otobL • 
sün olsa yine birisini şu hatta çalıştıra. 
mazsın .. 

- Niçin bu?. 
- Niçini yok, böyle ... Belediye m•:.i • 

saade etmez de ondan.. Bak şu Eyüp 
hattına 40 otobüstü, 14 e indi. Daha da 
iner .. Fakat yukarı çıkmaz.. Geçen se
nedenberi bir çok otobüslerin plakala. 
rı belediye tarafından söküldU. Hem 
de ne "sudan sebep,. terle bilseniz: 
Bir yolcu fazla binmiş, biletlerin nu -
maralarr biribirini takip etmemiş gibi. 
Nakti ceza alınmıya kalkışılsa beş lira 
bile alınmıya değmez .. Halbuki şimdi 
en azı elli bin liralık otobüs çürüyor. 

Her gün:in akşamını naııl ettiğimizi 
bir de bize sorun .. Belediye memurlan 
köşe başlannda bekliyor. Emir kat'idir. 
En ufak ceza plakayı ıöküp ıeferdcn 

menetmek... Öyle doğru hareket et -
mek mecburiyetindeyiz ki Beyazıt ku • 
lesi bizim yanımızda yine eğri kalır! .• 

- Fakat, dedim, halk buna r&jlf\~n 
sizden şikayetçi? 

- Halk kolay kolay memnun edile • 
miyor kil 

Otobüs Eyüpten Unkapamna kadar 
gelir. Orada lastiği patlar. Anadoluda 
olsa halk bunu cana minnet bilir. Müt
teriler sessiz sadasır yolun kıyısına i· 
ner. Orada hele gölge bir •taç altı da 
buldular mı, değme keyfine ... Yerler, 
içerler ve bir de mükemmel uyku çe • 
kerler. Arıza tamir edilince yola çda • 
lır. Halbuki bizde öyle değil .. Herktaiı 
işi çabuk.. Çaresiz aldıtın paraları ec
ri verirsin, bilet zararını da ı:neye çe
kersin. Buna rağmen ınüıteri yine 
memnun değildir; söver sayar • 

Şimdi, bu lastiği ben mi patlattım? •• 
Hayır, değil mi? Belki de bir alay 
mahalle çocuğunun yola döktükleri çi· 
vilerden lastiğin nasıl patladılını ıö. 
tüp kahkaha savura savura kaçtığmı 
hepsi görmüşlerdir. Bunu görürler ... 
Fakat kabahati yine otobüıçliye bulur • 
lar • 

Yollar bozuk .. Muhiddin Pap mer. 
bumun Eyüp caddesini yapbrmaıın • 
uanberi, yani 30 senedir, ıoyıe tvp y.;. 

kün elden geçmemiş. Ara ııra Uç ame. 
le ile bir kısmı yapılıyor, diler kıımı 
öyle kalıyor. Tabii otobüı aar'an~tıı • 
, ... , ... u 9 uıı .LdVdlU uaata gıoı smırt • 
yor. Hoplıyor, zıplıyor. Bund&J\ .Wara1r 
gören herşeyden evvel benim malım • 
dır. İçim sızlıyor. Tam o aırada kula • 
ğıma çalınıyor: 

- Gözü kör olsun otobüıçlilerin .... 
- Yolu tamir ettirmek benim vari • 

fem midir? Bu da hayır deiil mi? Ba
zı biletçi oluyor ki üç kuruı irtikap et. 
meği kar sayıyor. Parayı alıyor, bileti 
vermiyor. Kabahat kimin? Hem bele • 
diye, hem halk ittifakla karar veriyor: 

- Otob:isçünün ... 

Bunu biletçlye ben mi öirettim der
siniz? Bin kere hayır.. Çünkü muka • 
bilinde belediye otobüsümü 1eferden 
menedecektir. Bu neticeyi bilirken böy 
le bir şeye razı olabilir mi insan?. 

Muhatabım buraya gelince ellerini 
dizleri üstüne kavuıturdu. ve dertli 
dertli ba~ını sallıyarak söylendi: 
_- İşte böyle karlı bir İf bizimki •• 

Habeşistan 
meselesi 

(Baş tarafı 1 'ncide) 
miz, dünya yüzünde bir yara bırak. · 
makta kalmamış, ayni zamanda, bizim 
elde etmeye çalıştığımız ıulh ve niza. 
mın g· dişini derin surette zayıflat
nuştır.,, 

liabeşistanı:ı Milletler Cemiyeti a. 
zalığından ~ıkarılması aleyhinde ha. 
rekete geçmek üzere İngiltere ve do. 
minyonları B~vekilleri neminde te
şebbüsatta buianmak u~re umumen 
karar verılmiştir. 

(/ııgü:zca Niyıu Krcmikl gazete. 
s:n<lcn). 

VaJnış bir haber 
Eylulün ilk haftalannda Dolma. 

bah: e sarayında .. Eski Türk eserle
ri,, sergisi açılacakbr. Bu ıergi ha• 
zırlıklarile mes(Yul olmak üzere kül
tür bakanlığı ~~şriyat direktörü Fa• 
ik Reşidin başkanlığı altında bir he
yet teşekkül etmiştir. 

Bugün çıkan Tan gazeteai heye
tin dün Dolbahçe saraymc!a ilk top
lantısını Faik Reşidin yanında yap• 
tığını yazmıştır. 

Bu işle alakadar olan Faik Reşit 
Ankaradrın bu sabah gelmif olc?u. 
ğuna göre verilen havadis doiru de
ğildir~ 
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SJP)©ır ve ~<eli'ilçDnk lb)a~ıramn 

Gazilı.ntepte 19 Mayıs Spor ve; Gençlik bayramı çok parlak ve muntazam 

olmuştur. . b 
Resimlcrimı~: Genç sporcular arasında yapılmış olan atlctiz:n rn'1sa a-
kal'.ı.rına i§firak cdenlerdLJn bir grup ile, bu karşılaşrrwıarı takıp edrn se

yirciclrdeıı bir kısmı görıllrrıektedir. 

Almanya Fransa ile 
anlaşıyor mu ? 
(Baş tarafı 1 incide) 

kıs.men halledilebileceğini söylemiş ve 

Fransa ile Almanya arasında yeni mü. 
badele esaslan bulmak hususunda son 

haftalar zarfında Fransız ve Alman ti -
caret heyetlerinin sarfettikleri gayret
lerden memnuniyetle bahsetmi ştir. 

Dr. Schacht, bu hususta demiştir ki: 

"- Biz Fransaya kendisinde çok 

mi~tar<la bulunan iptidai maddeler mu. 

kab:linde kömür satmağa hazırız. Ümit 
ederim ki Fransxz - Alman görüşme • 

l:ri Alman endüstrisine Fransxz müs
temlekelerinde bulunan zengin stoklar-

dan istifade etmek hrsatmı verecek • 
tir . ., 

Fransız ticaret nazırının nutku 
Faris, 28 (A.A.) - Alman Ticaret 

Odasmm ziyafetinde Dr. Schacbt'a ce. 

vap veren Spinasse, Schachtı beynelmi

lel mesai birliğinin müesseriyetini ka -

bul ve teslim etmiş olmasından dotayx 
tebrik etmitşir. 

Hatip, Alman nazxrına Fransarun Al. 

manyaya karşr beslemekte olduğu b:.is. 

nüniyet ve sempati hakkında teminat 

vermiş ve Almanyanın iç:inde bulundu -

ğu iktxsadi müşkülatx bütün memleket~ 

lerin derece derece hissetmekte olduk • 

larını, ve bu bapta yegane hal suretinin 

Avrupa milltleri arasın<la hakiki bir 

iktisat camiası vücude getirmek olaca • 

ğrm söylemiştir . 

Spinasse, böyle bir mesai birliğinin 

tahakkuk ettirileceği 0:.imidini izhar ey
lemştir. 

30 milyonluk kazanç 
Paris, 28 (A.A.) - Yeni Fransxz -

Alman ticaret muahedesinin muvaffa -

kzyeti bilhassa Young ve Daves istik. 
razları faizlerinin azaltxlmasma bağlı 

il 

bulunduğu söylenmektedir. Çünkü di -
ğer b:.itün noktalar halledilmiştir . 

Zannedildiğine göre, Dr. Schacht, 
Daves istikrazı faizinin yüzde 7 den 

yüzde 5 e ve Young istikrazı faizinin 
de yüzde 4,5 a indirilmesini istemekte-

dir ki bu sayede Almanya takriben 30 

milyon franklık bir tasarruİ temin et -
ıniş olacaktır . 

Bu mesele, dün öğleden sonra 

Schacht ile Auriol arasında görüşü! • 
müştür . 

Bu hususta bugün Blurn ile Schacht 
arasında vukubulacak m\ilakattan son • 
ra kat'i bir karar veriJmesi beklenmek -

tedir . 

Şikayetler temenniler: 

Tiirk bayrağına 
saygı lazım! 

Beşiktaşlı okuyucularımızdan terzi 
Zeki Titiz bize gönderdiği bir mektup

ta diyor ki: 
"Geçen pazar günü üç arkadaş Hür

riyet tepesine doğru bir gezintiye çxk. 
mıştxk. Yolumuz Bulgar hastanesi sem 
tine düştü. Burada bizi tnüteessir eden 
bir manzara ile karşılaştık: 

Hastanenin cephesinde iki bayrak 
direği vardı. Bunla~daa birine Türk, 
diğerine de Bulgar bayrağı çekilmişti. 
Fakat Bulgar bayrağx, Türk bayrağına 
nisbetle çok büyük ve daha yeni idi. 

Halbuki Türk bayrağı hem daha kil 
çük, hem de eski, rengi solmuş, ay yıl. 
dm kırmızılaşmış, adi bezden olduğu 
için buruşmuştu .. Tür~. milleti uğruna 
herşeyi feda edebılecegı bayrağının bu 
tarzda, ihmalkarlık ntimunesi halinde 
çekilmesine asla müsamaha edemez. 
Bilhassa yurdumuzda kurulmuş olan 
bir sağlık müessesesinde böyle bir ih • 
mal ile karşılaşmak bize bir kat daha a. 

cı verir. 
Her yerde ve herkesten bayrağmıza 

devletin kabul ettiği şekilde asmasını 
ve böylece ona layık olduğu saygıyı 

östermesini istemek hakkımzdır. Has
;ane idaresinin nazarı dikkatini celbet

menizi rica ederim. ,, 
Okuyucumuzun mektubuna fazla bir 

şey ilavesine lüzum görmü~oruz. H~~t~ 
ne idaresinin bu vaziyeti düzeltecegını 

umuyoruz. 

Güneş - Fener 
Maçı hakkında ajanhğm tebliği 

İstanbul Futbol Ajanlığından: 
1 -Milli küme maçlarından olan 

F enerbahçe • Güneş karşılaş~.ası 30 
mayıs 937 pazar günü Kaclıkoy sta-
dında yapılacaktır. z _Maç saat 16 da başlayacak· 

tır. . S d. K 3 _ Maçın hakemı a ı arsan 
Yan hakemleri Feridun Kılıç, Sa
mim T aludur. 

4 - Fiyatlar: Tribün 50, duhu-
liye 25 kuruştur. 
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Voleybol Bulgar i.~tanın kuvvetli /11tboi ı allımiaı uuta 

Şampiyonluk maçları 
T. S. K. lstanbul Bölgesi Voley

bol Ajanlığından: 

Vladislavya 
29-5.93 7 cumartesi günü Alem· 

dar caddesindeki (Y. M. C. A.) sa· 
lonunda voleybol müsabakaları : 

Hilal • Anadolu saat 1 5 hakem 
Hüseyin Tara. 

Hilal - Eyüp saat 15,30 hakem 
Hüseyin Tara 

Galatasaray - f stanbulspor saat 16 
hakem Mekin 

lstanbul atle
tizm bayramı 
Pazbr günü KoJej 

sahasında yapılacak 

günü de 

İstanbul atletizm bayramının se· 
kizinci müsabakaları pazar günü Be
bekte Kolej sahasında yapılacaktır. 
19 mayısta Ankarada yapılan üç 
şehir müsabakasında muvaffakiyet 
gösteren Ankara ve İzmir atletleri
nin de iştirak edecekleri bu müsaba
kalarda mevsimin en iyi dereceleri
nin elde edilmesi kuvvetle ümit edil
mektedir. 

Şi§li klübii. biri nci futbol takımı 

lstanbul atletizm bayramı saat iki 
buçukta başlayacak, müsabakalar 
muayyen vakitlerde değil, birbirini 
takip eder şekilde hiç durmadan ya· 
pılacaktır. 

Program l 00, 200, 400, 800, 
1000, 1500 metre yürüyüş, 11 O met 
re mania, gülle, disk, cirid, uzun, 

yüksek, üç adım, sırık atlama ile ka· 
rışık takımlar arasında bir tur bay
rak yarışından ibarettir. 

lstigoruz ! 
Atletizm hakem

lerinin lisansı 
ne oldu? 

Bundan bir buçuk iki sene evvel 
atletizm Federasyonu reisi Burhan 
Felek ve İstanbul ajanı Ömer Besim 
Koşalayın idaresi altında Beyoğlu 
Halkevindeki lstanbul mıntakası 
merkez binasında atletizm hakem 
kursu her hafta içtimalar akdedilmiş 
idi. 

Bunun nihayetinde bu kursa de
vam edenler bir imtihandan geçiril
di ve muvaffak olanlara atletizm fe. 
derasyonu tarafından resmi hakem 
lisansı verilecek idi, fakat bugüne 
kadar lisanslar bu hakemlere veril· 
memiştir. 

Acaba imtihana giren (50) kişi· 
den fazla olan hakem namzetleriden 
hangisi kazandı veyahut da hiçbiri 
muvaffak olamadılar mı ki daha Ii
san.slan kendilerine verilmemiştir. 

Şimdiki atletizm federasyonu re· 
isimiz Vildan Aşirin bizi tenvir et
mesini istiyoruz!.. 

Önümüztdeki cumartesi ve pazar gün
leri memleketimizin en çok ve en mü
him spor karşı!aşmalarile doludur. 

Ankarada Galatasaray - Ankara
gücü, Galat,,asaray - Gençlerbirliği 

maçları, 1zmirde Doğanspor ve Üçok 
karşılaşması, Kadıköy stadında Fe
nerbahçe - Güneş klüpleri arasındaki 
milli küme müsabakaları; Şeref sahasın 
da sekiz klüp turnuvası finali, cumarte
si gecesi Taksim stadında Amerikalı ve 
Bulgar pehlivanlarile güreşçilerimizin 

tutuşmaları yapılacaktır. 
Bu kadar bol müsabakalar arasında, 

gayrifeıdere klüplerin en kuvvetlilerin 
den Pera ve Şişli birinci futbol takımla 
n da Bulgaristanm Vladislavya klübile 
çarpışacaklardır. 

Baş pehlivanlık 
müsabakalarında 

Dördüncü 
kimdir? 

Bu haftanın en mühim hadisesi, hiç 
şüphe yoktur ki yarın yapılacak olan 
büyük serbest güreş müsabakalarıdır· 

Bu müsabakalarla yalnız mahdut bir 
sporcu kütlesi değil, şehrimizin ve hat
ta memleketimizin geniş halk tabakala 'ı 
rı da yakından alakadar olmaktadırlar. 

Şehrimize Amerikalt ve Bulgar peh
livanlar gelmiştir. Bunlarla uzun müla
katlar yapddı. Birçok resimleri çeki1di, 
haklarında sütun sütun yazılar yazıldı, 
halk harıl harıl bu yazıları okuyarak 
yapdacak güreşlerin mahiyetini öğren
meğe çalışıyor. 

Fakat öğreniyor ve anhyor mu? .. 
Buna evet cevabx veremiyeceğiz. 
Çünkü sık sık olduğu gibi bu defa da, 

spordan ve güreşten anlamıyan bazı 

muharrirler bu defa da kaleme sarılmış
lar yarım yamalak bir şeyler yaz1p du
ruyorlar. 

Spor ve bilhassa spor muharrirliği de 
bir bilgi işidir. Ve bunun bir bilgi işi 
olduğu lda inkar edilemiyecek bir haki
kattir. İspat ve delil ister misiniz? 

işte, bugünkü akşam gazetelerinin 
birisinde gördi.:ğümüz yazıdan birkaç 
satır ki spora yabancı bir muharrir tara
fından yazıldığı gün gibi aşikar. 

"Bugün Türkiyenin yağlı ve serbest 

Ankaradaki 
Galatasaraylılar 

Futbolcular şeı ef ine zigaf et verdiler 
Ankara 27 (A.A.) - Gençler

birliği ve Ankaragücü takımları ile 
milli küme için iki maç yapmak 
üzere şehrimize gelmiş o1an Gata
latasaray takımı şerefine Ankarada 
bulunan Galatasaraylılar tarafından 
Karpiç lokantasında bir gece ziya· 
feti verilmiştir. San ve kırmızı renk
ler ve çiçeklerle bezenmiş olan Kar-
piç lokalı 200 - 300 kadar Galatasa
raylı ile dolmuş ve gece geç vakle 
kadar memleketimizin en eski ve 
yüksek bir irfan müessesi olan Ga· 

latasaraym tatlr menakibi nutuklarla 
yaşatılmak suretile çok güzel bir 
vakit geçirilmiştir. 

Ziyafette eski bir Galatasaraylı o
lan Dahiliye vekili Şükrü Kayadan 
başka, F enerbahc,:enin birinci reisi ve 
Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu, umu· 
mi katibi Muvaffak Menemencioğ
lu da hazır bulunmuşlardır. Galata
saray takrmr şerefine ilk söz alarak 
kadeh kaldıran Saraçoğlu olmuş ve 
Şükrü Kaya da kısa fakat rok güzel 
bir söylevle genç Galatasaraylıları 
alkışlamışlardır. 

Memleketimize ilk defa gelen 
Bulgar futbol timi 3 defa Bulgarista 
şampiyonu olmuş, 24, 34, 35 ve 36 ıe 
neleri kral kupasmı kazanmış kuvvetl 
bir takmıdır. 

Bulgar milli takınuna dört oyunc 
veren Vladislava klübü; Fransa da Stra 
burg Rasing ile 2-2 berabere kalmı§ 
Sofya muhteliti 1-0, Leviskiyi 2-
mağlUp etmiştir. Evvdce Yunaniııtana 
gitmiş olan Bulgarlar Arisle 1-1 bera• 
bere kalmıştır, Selanikte İraklis takı 

mile yaptığı müsabakayı da 3-2 kazan 
mıştır. 

Bulgar Vladislava klübü şehrimii.de
ki ilk müsabakasını yarı Pera, pazar 
günü de Şişli ile Taksim stadında yapa 
caktır. 

BDsDkDeit yaıroşo 
Balkanlarda yapılacak 

müsabakalara lstanbuldan 
beş amatör ış:irak ediyor 

Yunan otomobil klübü tarafın· 
dan tertip edilen Balkanlar arası 
Relli otomobil yarışma maruf spor· 
cularımızdan ·Azize Krep, Valinin 
kardeşi ismet Üstündağ, İsviçre se· 
fareti katiplerinden Bloch ve henüz 
isimlerini bildirmiyen iki Rum va· 
tandaşımtz iştirak edecektir. 

Yarışın şeraiti çok çetindir. Yarı§• 
c;ılar şehrimizden gece yarısı hare· 
ketle lstanbul - Atina arasındaki 
1 565 kilometrelik mesafeyi çok bo· 
zuk ve işaret onktaları olmayan yol
lar üzerinde iki gece sıra ile hiç uyu: 
madan ve dinlenmeden katedecek
lerdir. 

Yarışçılar şehrimizden 1 1 haziran 
gecesi hareket edeceklerdir. Müsa
baka T uring Klüp tarafından idare 
olunmaktadır. 

güreşte resmen şampiyonu Tekirdağlı 
Hüseyindir· MüJayim ikinci, yarım dün 
ya Süleyman üyüncü ve o müsabakalara 
iştirak etmediği için de, Dinarlı Meh
met dördüncü sayılmaktadır . ., 

Bu da ne?!.. 
Türkiye başpehlivanlık müsabakala

rına altı güreşçi iştirak etmiştir. Din.arlı 

Mehmet iştirak etmediğine göre olsa ol

sa, nihayet yedinci sayılabilir. (sayıla

maz ya! .. ) Şu halde onun dördüncülüğü 
nereden çıkıyor? .. Cevabx gayet basit: 
Muharririn bu müsabakalar hakkındaki 
bilgisizliğinden .. 

Yazıyı sonuna kadar okuyunca, daha 
birçok gülünç nazariyelere rastladık, 
bunların hepsini zikreıdecek değiliz· An
cak muharrir, maddeler şeklinde numa
ralar koyarak sıraladığı bir sürü teklif 
ve tahminlerde bulunuyor. 

Biz sadece bir temennide bulunaca
ğ;z: 

Halkm sporla fazla meşgul olduğu 
hu sırala!'da, spordan anlamıyan mu
h-.rrirler, yaz:'.iaki maharetlerini başka 
s:ıhalarda göstersinler ve halkın spora 
';.:uşr gittikçe artan alakasını yarım ya
nıa 'ak ve yanlış malumatla farkında ol
mıyarak başka istikametlere sürüki.cmo
sinler. 
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barut Müslüman kadınları meşaleleri ya km ı ?, 
fıçılarına yaklaşmışlardı: " Hıristiyan erkeklere 

nasip olmıyacağız. Bir adım daha atarsanız 
ateşleriz!,, diye haykırdllar 

Geçenlasımlarmhülasası şöyle bir manzarayla karşııaştılar: } - Ben kendimi denize atıyorum ... 
Hıyaııetıer, ihanetler, fel{ik"!tler ne. Kapının önünde dizi dizi fıçılar var. Siz de öyle yapın ... 
ticesi, esil' dü§tük. Akdenizde kor. dı. Hepsi de barutla dolu ... Müslüman Ve, koştu .. Anbardan çıkarak, gü. 
3anZarın hücumu.na 1ığru.dık. Ni§an. kadmlar, büyük meşaleleri ellerinde vertede, ok gibi seğirtti .. Kendini de-
Zımı, nişanlımın oğlu. kHçülc Osma- tutuyorlardı. nize attı. 
nı ve beni vaftiz ettil.er. Re~ınen hı- - Bize bir adım atacak olursanız.. Arkasından bir korsan da atıldı: 
ristiyaıı yaptılar. Faklat, bununla da birdenbire ateş vereceğiz. Ne siz ka-
1ocılmtyorlar. Geminin aııbarlarında lacaksımz, ne biz, ne gemi... Ona göre 
müsZü.maıı ve Türk kı::?arı mahpus- davranın. 
tur. Korsanlar, Toaptanlarımn arzıı- Asiler, bu tehdit üzerine geri çekil. 
su hiı.tifına olarak, bu an(ıarlara hü~ mek mecburiyetinde kaldı1ar. Bir 
cı.ım ederek müs1üma>ı kızlarına ta. müddet aralarında konuştular ve ter. 
amız 00.iyorlar. tibat aldılar. Benim vaziyelim müı:ait 

• :f. :t- olduğu için aldıkları tertibatı görü-

Artık1 hepsinin gözleri dönmüştü: yordum: 
- Yaşa Hanri, yaşa! ..• !yi söyiedin, Yangın söndürmeye mahsus tulum. 

iyi bildin. o kızlar bizimdir. Hücum! balarr, kadınların görmiyec<'ği bir ye
.. diye bağırıyorlardı. re koydular. Tulumbayı işkttiler. Ev. 

Yarrm dudaklı korsan, eline bir vela suyu denize doğru sık~ılar ve hor 
balta geçirdi. tumd:ın suyun adam akılı boşandığı 

- Yürüyün! _ diye haykırdL na kanaat getirir getirmez, l:ıortuınun 
Bağırdılar: ağzını kadınlara çevirdiler. 
_Hepimiz arkandayız... Bu beklenilmiyen hücum üzer!r.e ne 
Amiral emir verdi: meşale kaldı, ne barut fıçısı. .. 

-...rA-: ı Kadınlar tarafında müthiş bir çığ_ 
- .ı.UdJ..U o un ... 
Zabitler, asilerin önüne 

genç asilzade: 
geçti; bir Iık koptu: 

- Mahvolduk ... 

- Sakın bu kötü fikrinizi !n1vveden 
fiile çıkarmayın ... Yoksa., cPzımz çok 
büyük olacaktır. 

Asilerin reisi baltasını salladı: 
- Çekil önümüzden... Emelimize 

vasıl olmaktan bizi kim menederse 
başını ezeriz. 

Amiral yalvarmağa :Oaşlaftı: 
- Yeniden bir sahile bas:un veri. 

riz ... Oradan da müslüma.'l kızlarını 

aşırırız, işte söz veriyorum ... Hepinıze 
onlardan bir ta.ne tedarik ederim ... Fa
kat bunları bırakın. 

- Bunlar saray kadınlarıdır. En 
güzel, en seçme kadınlar. Onları iste. 
meyiz ... Bunları, bunları !nl iyoruz ... 
Bin türlü dalavereyle onları bizden a_ 
lamazsınız ... Savulun ... 

- Cezanız büyük olacaktır 
- Hala söyleniyorsun ... 
Zabit, asilerin önünden çekilmemiş. 

ti. Dudağı yarık adam onun &.lrunın 

ortasına bir balta indirdi. A~1mca~ız 

gık bile demeden devrildi. Başının 

bir karpuz gibi yarıldığını. kıpkızıl 

ve korkunç bir manzara to:ıkil ettiği

ni gördük. 
Asiler: 
- Yaşa .... diye bağırdr:ar ... 

- Hıristiyan erkeklerine nasip ol
maktansa ölmeyi tercih ederiz! ... 

B\r kız, ıslak elbiseleri vücuduna 
yapışmış bir halde fırladı: 

Kartahn kaptığı 
çocuk 

Bu kan, onlarm kızıl hi~sini tahrik "" 
etmişti. 

- önUmüze geçecek başka !uri var 
mı? 

Kumandanın gözü yıldı. ÇJtal sa. 
kalını titrek parmaklan ile ı:;ıvazlıya

rak: 
- Yiğitler ... Ne isterseniz y&.pmız, 

hak~ınımır ... Haydi... 
- Şimdi böyle söylüyorsım ama, 

karaya çıktığımız zaman bize ne ya. 
pacaksın bakalım ... 
Yarık dudaklı adam, kanlı baltası 

ile kaptanın önüne dikildi. Artık is. 
yan bambaşka bir safha al1yordu. 

Kaptan: 
- İşte söyledim: her şey hakkınız

dır. Mademki galip geldiniz, istediği. 
nizi yapın ... 

- Demin öyle söylemiyor<lun ama. 
- Şimdi söylüyorum işte .. 
- Yemin et: bu kadınların ve bu 

Bir kartalın bir çocuğu kaparak hava 
vaya kaldırabileceğinden şüpheleni
yorsanız, bu resimlere bakın ve an
latılan hikayelere inanın. 

Holivut size bunu çekilmiş fo. 
toğraflarla ispat etmektedir. 

Sahne drektörlerinden Rişar Lö 
Streynç bu rol için kendi çocuğu Jil
li ortaya koymuştur. 

Çocuğu yerde gören bir kartal 
dağlardan süzülerek aşağıya gelmiş, 
yavruyu kapmıştır. 

- Ben, onu gözüme kestirmiştim ... 
Kadınların en güzeli oydu ... Ya ona 
nail olacağım, yahut ben de boğulaca. 
ğım ... Allaha ısmarladık, arkadaşlar ... 

O da atıldı. 
Bu kadını takip edecek müslüman 

kızlarının cesareti böylece kmhy0r
du. Güvertenin ortasına kadar gel. 
mişlerken, denize atılmanın faydasız 
lığını görerek bir an tereddüt göstn. 
diler. Azgın korsanlar da bundan isti
fade ederek, kadınlara hücum etti. 

Fakat bütün esirler biz:m gemirb 
değildi. Sünbül ağanın ve Bursalı 
Mehmet efendinin odalıkları başka 
gemilere de dağılmıı:;lardı. Onun için 
asilerden herbirine bir tek kadın dil'?. 
müyordu. 

Beher kadının etrafında .Jeş ·on az
gın korsan birden belirmişti. 

- Benim olacak: ... 
- Hayır, benim ... Benim hakk:m. 

dır! .... diye biri birlerini paralıyorlar. 
dı. 

( Deva1m var) 

Hediler gibi 

Herkes 
' 

gerinmelidir ! 
Şişmanlamamak Jç i n 

çare bu imiş ı 

Margarit Agniel 20 yaşında i· 
ken yarı malul bir kızdı ve hayatının 
en büyük kısmını yatakta geçirdi. 
Ailenin kedisini gözden kaçrrmıyan 
bu zavallr kızcağız kendi kendine: 

- Ni~in insanlar hayvanlardan 
daha çok hastalanır? 
Diye düşünüp dururdu. 

Bu düşünce ile yatakta iken ke
dinin gerinmesini taklit etmeğe baş· 
ladı ve bu işe başladıktan sonra da
ha iyi uyumağa ve kendini daha iyi 
his etmeğe başladı. 

Sonra hayvanların hareketleri
ni daha yakından tetkike koyuldu ve 
bu hareketlere istinat ederek bir ta· 
kını dans ve hareket sistemi icat et· 

eç;e\?D ıreını 
fa. 

-4-
Alay etmek sırası bu sefer İlkaya gel 

mişti. Kocasını taklit ederek: 
- Rica ederim siz de aklınızdan çı • 

karmayınız onu! Öyle ya ... İş hayatım -
zm zevcesi değil m-i?. 

Dedi ve kocasına doğru eğilerek, bo 
ğuk bir sesle ilave etti: 

- Eğer o bir sekreterden başka bir 
şey değilse, sen de aptal bir adamdan. 
başka bir şey değilsin. Çünkü, o senin 
için her türlü fedakarlığa razı, elinin 
bir işaretine bakıyor. 

Cim Bleyk, önündeki masadaki ça • 
nak, çömleği kırmamak için müthiş bir 
gayret sarfetti, sinirlerine hakim oldu, 
~:ikünetlc : 

- Zanneders·em, de<li, Eri Marşal-

dan bahsediyorduk. 

- Ya, öyle mi? Mevzuu değiştirmek 
istiyorsunuz .. Çünkü işinize gelmiyor. 

Her halde Şarlot sizin benden ayrıl -
manızı bekliyor olacak ... O zaman sizin
le evlenebilecek .. 

Cim bir an sustu. Sonra vakur bir ses 
le: 

- İlka, dedi, boşanmak ister misiniz? 

- Bosanmak mı? Boşanmak ha!... 
Ne cesa;etle ban bundan bahsediyorsu. 
nuzL. 

Dişi bir kaplan gibi kökremişti. Son. 
ra ,durdu, inlemeğe ba~ladı. Birdenbire 

yerinden fırladı. İlk kata çıkan merdi • 
venlerden dörder dörder çıkarak odası-

na girdi. Cim, bir kapının şiddetle ka -
pandığını duydu. Hemen akabinde bir 
tabnaca sesi işidildi. 

Sonra, çığlıklar çıkaran oda hizmet. 
çisinin sesi duyuldu. 

Bleyk bir hamlede merdivenleri çık
tı. Kapıyı dayandı. Kapı duvardı. Bü -

tün kuvvetiyle kapıya yüklendi. Hiç l 
Kapı yerinden bile kıpırdamıyordu. O 

zaman düşündü. Kendi odasından, pen • 

cereden, karısının odasına girmeğe ka. 
rar verdi. Gitti. Pencereden çıktı. Yere 

düşüp parçalanmak tehlikesini göze a -

!arak, kansının odasının penceresine 

vardı. İçeri girdi. 

İlka, yatağının ~zerine uzanmış, ha

reketsiz duruyordu. Karyolanın ayak u. 

cunda, küçük bir tabanca görünüyor ... 

İlka bu tabancayı daima yanmda taşır. 
dr. Kaç kereler kocasına : 

- Kendimi öldüreceğim 1 
Demiş, ona, bu vasıta ile istedikleri-zabitin hesabını bizden sormıyacağı

na, sordurmıyacağma yemin et! 
Kaptan haç çıkardı. 

Fakat pek fazla havalanarak ga
yip olmasına meydan verilmemiştir. 

· Jill 18 aylık bir kız çoc.uğudur. - b ı~k t tesi m uhabiriyle yaptığı ir IDUlii a 
- Yemin ediyorum!. dedi. A l.tİıanga ve lastik ta demiştir ki: 
Yarık dudak: A LMANYA ham lastik ithalatı- ti. Şimdi kırk yaşına yaklaşmış olma ' - Bütün eksersislerim hayvan 
- Papasın ve yeni eski bütün hıris. nm f 00 kilosuna f 20 mark it. sına rağmen hala Amerikanın en larm tabit hareketleri üzerine kurul-

tiyanlarm önünde yemin etti... !şiti- halat rüsumu koymuştur. Bu rüsum güzel vücutlu kadınıdır ve heykel- muştur bunlar yorucu hareketler de. 
yor musunuz, arkada!'.)lar... Artik e. ham lastik fiyatlarının tahavvülüne traşlar onu model yapmak için bir- ğildir ve adaleleri inkişaf ettirmez 
melimiroe muvaffak ~j~ık... Yolu- göre değiştirilebilecektir. biriyle adeta kavga etmektedirler. fakat vücudu güzelleştirerek sıhhat 
muz açıktır ... Yürüyün... Yeni ithalat rüsumu Almanya- Margarit bir çok eserlerin ve bin verır. 

Elli altmış tayfa birde11: geminin da sun'i lastik imalatmı teşvik ede- lerce makalenin muhariridir; Herkes kedilerin yaptığı gibi ye-

ni yaptırmıştı. Demek bu sefer, ayrılık 
ihtimali üzerine kat'1 kararını vermiş 

ve ... Fakat hayır!. İlka ken<lini vur • 
mamıştı. Cim Bleyk bir an içinde, ka • 
rısına karşı eski muhabbetinin bütün 
şiddetile doğduğunu hissetti. Onu ku _ 
cağına aldı. 

"Yavrum . ., diyerek İlkanın güzel yü
zünü alev rengi saçlarını, çocuk kirpik -
lerine benzer kirpiklerini, yan arahk 
dudaklarına hayran hayran baktı. Bi -
raz sonra İlka gözlerini arala<lı. Mırıl. 
dandı: 

- Kendimi öldürmek istiyordum. Ga
liba yapamadım ... Yoksa vuruldum mu? 
Cim .. Cim ölecek miyim? .. Beni kolla • 

nnın arasına al, sık! Daha kuvvetli! .. 
Beni bırakma .. 

Cim artık her şeyi unutmu~tu Tekrar 
İlkanm sihrine kapılmıştı. Ona aklına 
ne geldi ise söyKiyor, bir taraftan da, 
kucağında, bir çocuk gibi sallıyordu. 11. 
ka onun boynuna sanlmrş, af diliyor, bir 
kedi gibi başını, vücudunu dikerek ok. 

şatmak istiyordu. Evet, bu çılgınlrğa 

teşebbüs etmişti. Zira, Cimden ayrı ya -

şarnak ihtimalini tasavvur edemiyordu. 
Ve hakikat bu idi. İlka kat'iyyen ye<li 
milyon dolardan ayn yaşamak ihtima ',. 
lini kabul etmiyordu. 

Barış sahnesi bittikten sonra Cim o. 
danın kapısını açtı. Oda hizmetçisi, 

kapıda, şaşkın bir halde bekliyordu. Cim 
ona izahat vereceği sırada, ilerden, ko
ridordan bir kapı açıldı, Eri Marşal, ne. 

fis ve çiçekli bir pijema ile ve bembeyaz 
bir yüzle göründü. Bir an. tereddüt e • 

der gibi oldu. Sonra ilerledi ve kekele • 
di: 

- Ne oldu? 
Cim kısaca: 

- Hiç, gidin, yatın 1 
Diyerek ilerledi, yanından geçti, mcr. 

divene doğru yürüdü. Koridorun niha .. 
yetinde muazzam bir ayna vardı .. Cim 

aynadan, Mar~al'in oda hizmetçisine 
dönüp "ne var?,, der gibi bir işaret yap-

tığını gördü. Hizmetçi, başiyle Cimi işa. 

ret ederk yüzünü buruşturdu. "Ena. 

yi.. Aptal,, der gibi bir hareketle te
nis şampiyonunu temin etti. 

Bu sessiz mükaleme Cimin kafi ola • 

rak gözlerini açmıt§ı. Her şeyi anlamx~ 
tı. 

Demek bir kere daha, onun temiz ve 
iyi kalbini aldatmışlardı. Bir an içinde 
Cim oynadığı, daha doğrusu ona oyna • 

tılan "Aptal koca,, rolünü kavradı .. 
Himayesine aldığı şampiyon ile karısı -
nın münasebet dereceleri hakkında ona 

bir fikir verdi. Ayna, Cime acı bir ha • 
kikati aksettirmişti. Alelümum "yalan • 
er,, denilen ayna, bu sefer ona doğruyu 
göstermişti. 

Cim, kıpırdamadı. Aynanın ona if§.:ı 
ettiklerini kimseye h issettirmeden mcr .. 
divenleri indi. Yorgun, pek yorgundu. 
Hayatından bıkmr: tı. Herşeydcn bıkmış 

tı. İşinden, servetinden, bir muvaffa -
kıyetten ötekine koşm:ıktan, sun'i zevk· 
lerden, İlkadan bıkmıştı. 

Bütün bu baktığı şeylerin ağırlığı 

da onun omuzlarında idi. Vaktiyle ken. 

dini bu ağırlığın altından kurtaramazs~ 
ezilip gidecekti. 

( Devaınt var) 

SEZEN 
:-ııo E.RZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip m:.ıdeller, mevsimllk metin 

ve şık kumaşlar. anbarlarına hücum etti. Burası, daha cek ve alınacak para da memleket Nevyorkta bir de güzellik akade- mekten sonra gerinmelidir. Bir kedi 
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f 52 PARDAYANINOCI U 

Mükemmel bir istihkarla ilave et-
ti: 
· - Fakat ümit ederim ki, bu hakkımı 

hiçbir zaman talep etmiyeceğime inan
mak lutfunda bulunursunuz. Rişe1yö ı 

verir madam .. Asla satmaz . 
Leonora yavaşça başnu salladı ve: 
- Size tecavüz etmek, aklımdan da

hi geçmez, dedi. Bu alicenablrğmm in
kar etmek olur. Fakat, mösyö madem
ki, sizce, bu milyonlar krala aittir, ni
çin bu evrakr mütemadiyen her yerde 
para arayan mösyö dö Rosniye götürmü 
yorsunuz? 

Rişelyö da onun gözleri içine baktı ve 
müessir bir tavırla: 

- Bu milyonlar biraz lda bana aittir, 
madam, dedi. Bu kağıdı yırtmak elim
deydi ve hiç kimse definenin yerini bu
lamazdı. Kral kraldır, hatta şunu da ila
ve edeceğim ki büyük bir kraldır. Onun 
için kanımı son damlasına kaldar veri
rim· Kuvvetim, servetim, Tanrının ba
na vermek hltfunda bulunduğu bir par
!;a zeka, bütün bunlar ona aittir. Bu, 
aadık bir tebeanm vazifesidir. 

Bir müddet sustu, sesi daha fazla 
ıertlcşti, yüzü daha ciddi bir hal aldı ve 
tekrar devam etti: 

- Fakat kral büyük bir kral olmak
la beraber ayni zamanlda bir zevctir de, 
halbuki, hakikat şunu söylemeği icap 
ettirir ki, kral çok fena bir zevctir · 'V_ e 
siz bunu herkesten daha iyi bilirsinız 
madam. Siz ki bedbaht kraliçemizin (bu 
tada sesi müteessir ve müheyyiç bir 
hal aldı) dostu ve sırdaşısmız ve lakayt 
olmadığı halde uğradığı hakaratlere şa· 
hitsiniz. Sizin kalbiniz bu yüzden par
çalanmıyor mu? Bu memlekette herke
sin hürmd ve prestişini celbetrnesi la
zımgelen kraliçenin, sırf kral metresle
rine avuç avuç para saçsın diye, her şey 
den mahrum bırakılması, yüz kızartıcı 

bir vazıyet ·degil midir? Söyleyin ma
dam, kraliçenin bir kenarda bırakıla
rak, kralın d(vJet işlerine bile metresle
rini karrştırması alçaklık. değil midir? 

Rişelyö teessür içinde boğuluyormuş 
gibi biran durdu sonra hazin bir sesle 
devam etti: 

- Benim kalbim bu acı temaşa kat
şısında parçalanıyor. Bunun ıçın size 
şunu söyliyeyim: Kral için, asilzade ve 
sadrk tcbeamn yapınası icap elden bütün 
vazifelerimi yapacağım. Fakat, bütün 
hürmet! sevgi ve derin sadakatimin, ta
mamile kraJiçeye ait olmasından bic bir 
kuvvet beni menedemez. 

Leonora, ciddiyetle: 

- Mösyö dö Lüson, dedi, emin ola
bilirsiniz ki, kraliçe sizin sadakatinizi 
ve size şeref veren hassasiyetinizi ögrc· 
necek ve takdir edecektir. 

Rişelyö tduymamış gibi devam cttı: 
- Bunun içindir ki, bu kağıdı krala 

değil fakat kraliçeye getirdim. i~tedim 
ki, ona vermek imkanında bulunmadı
ğım saadet yerine, hiç olmazsa, servet 
verebileyim. Şimdi madam, eğer, onun 
namına bu serveti reddedecckseniz söy· 
leyin, size yemin eıdiyorum ki, bu ka~ı
dı derhal gözünüzün önünde yakaca· 
ğım· .. Bu servetten ancak kraliçe istifa

de edecektir .. Böyle karar verdim. 
- Hayır, mösyö .. Ama yaptınız ha! 

Ben kendi hesabıma, bu kadar büyük 
bir alicenablıkla verdiğiniz şeyi redde
demem. Bu kağıdı. bizzat Majesteye ve
receğim. Bunu kimden aldığımı söyli
yecck ve sizin bana söylediğiniz asilane 
sözleri ona tekrar edeceğim. Kraliçenin, 
itimat edebileceği sarsılmaz sadakatli 

taraftarlarını bilmesi lazımdır. Emin 
olabilirsiniz ki, majestelerinin sizi ehem 

miyctsiz bir delikanlı gibi değil fakat 
hakikatte olduğunuz şekilde zeki ve li-

-
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bi olabilseydim! .. Diger mc• kileri temin 
etmek gayet kolay olurdu 1 

Peder Jozef ona doğru eğildi ve göz. 
lcri içine bakarak temin edici bir sesle: 

. - Rişelyö, dedi. istediğiniz mevkii j 
&ıze getiriyorum. 

Rişelyö uzun mıiddct, bir tek kelime 
söylemeden onun yüzüne baktı, sonra 
birdenbire sordu: 

- Ne yapmak lazım? ? 

XXIII 

'Ertesi sabah, saat on buçuğa doğru, 
monsenyör Lüson peskoposu, tam Kon
çini Luvra gittiı;i bir sırada, onun evine 
gel<li. 

Ev sahibinin bulunmaması onun fe
na halde canını sıkmış gibiydi· Onunla 
mühim bir mesele hakkında görüşmesi 
icap· ettiğini ve kendisi bulunmadığına 
nazaran zevcesine arzı tazimatte bulun· 
mak istediğini söyledi. 

Rişelyo Konçininin dostu değildi. Ma 
amaC:h saıavda biribirlerinc tesadüf et
mişlerdi. Sarayda mühim bir me\ ki te
min etmek istiyen peskopos zaten 'Kon-

çini ve Leonora Galigaya göz koymuştu· 
Onların sarayda ne büyük birer kuvvet 
olduklarını pekala biliyordu. 

Fakat küçük bir tahkikattan sonra 
anlaı'nrştı ki, Konçini ancak icra eden 
bir vasıtaydı. Asıl kuvvet ve zeka zev
cesi Leonoraydı. 

Binaenaleyh, genç peskopos, daha 
ilk andan itibaren, Konçiniye aldırma
mış ve ancak Leonoranın vasıtasile iş 

yapmayı aklına yerleştirmişti. Bunun 

için de fırsat buldukça sarayda onunla 

meşgul oluyor, gözüne girmeğe çalışı

yordu. Çünkü, saraydaki entrikaları ve 
bu entrikaların tevlit ettiği, biribirlcri

ne muhalif, grupları pekala biliyor ve 

bunlardan hiçbirisine duşman veya ta
raftar görünmek istemiyordu. B.ıştan
başa entrikalar içinde dönen ve birçok 
casusların bulunduğ.ı sarayda bitaraf 
görünmek hayli güç bir meseleydi· Fa
kat Rişelyö zekası sayes·nde bunda 
muvaffak olmuştu . Öyle ki, kralın pek 
yakmda öleceği şayiaları çıkıp da Kon
çininin vaziyeti mükemmel bir istikh.ıl 
vaadedince, Leonora güvenebileceği in· 
sanların listesini yaparken Rişelyö hr k
kında, kendi kendine şu karan vermiş. 
ti.: "Bu adam benim taraftarım değil. 
Fakat ne zaman İı;tersem benim ola
cak!,, 

tşte böylece, Rişelyö, Konçininin evi
ne mükemmel bir zamanda geliyordu ve 
muhakkak ki, onun, Konçininin dışarıya 
çıktığı bir sırada evine gelmesi bir te
sadüf eseri -değildi. Herhalde Leonoray
la başbaşa görüşmeği tercih ediyordu. 

Peskopos derhal Galigayın nezdin-: 
ka bul edildi. Üzerindeki elbisesi, bun
dan bir gün evvel peder Jozefle görüş
tüğü sırada giymiş olduğu şık ve zarif 
elbiseydi. Cklden .yakışıklı bir hali var
dı ve kendisini seri ve müdekkik bir na
zarla tetkik etmiş olan Leonoramn ü
zerinde iyi bir tesir bırakmıştı. 

Rişelyö kadının üzerinde yaptığı te
sirin farkındaydı. 

Etiketin icap ettirdiği uzun iltifat 
cümleleri bittikten sonra, Rişelyö, asıl 

maksadı olan mevzua temas etti ve tatlı 
bir sesle 

- Madam, dodi, sizden, hususi bir 
görüşme istirham etmiş olmama sebep, 
söyliyeceğim şeylerin ve yapacağım if. 
şaatın bilhassa Majeste kraliçeyi alaka
dar etmesidir. 

Leonora gÜ1.el bir tavırla cevap ver
di: 

- Mösyö peskopos, eğer sizin kıy-
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mette birisilc konu}mak zevkini takdir 
etmemi§ gibi görünmekten korkmasay
dım, size ıöyle bir sual sorardım: "Ma· 

dcmki, söyliyeceğiniz §eyler bilhuaa 
kraliçeyi alakadar ediyor, bana niçin 
müracaat ediyorsunuz?,, 

Riıelyö teıekkür makamında eiildi 
ve biraz; hU:ı;ünlü bir tebenilmlc fakat 
hiçbir esef duymadan 

- Çünkü, dedi, sizin llicenıblığınr
zın bende görmek istediği kıymet, her .. 
kesin naıarrnda bu kadar fazla değildir. 

Kraliçe de, beni ancık ehemmiyetsiz bir 
delikanlı telakki edenlerdendir, madam· 

Rişclyö derin bir nefes aldı ve yUzU· 

· niin gençliğile hiç uymayan bir ciddi
yetle devam etti: 

- Hükümdarıma kar§ı aöz ıöyltmem 
Tanrıya hoı görünmez madam. Ben 
daima onun ~tiz ve sadık tebaa11ydırn, 
gene de öyledir ve her ıaman öyle ola
caktır. Esasen &izin nez\:liniıde yıptı
~rm te~cbbils bu sadakatin bariz bir de. 
lilidir. Mıamafih, tanıdığıF. en ıüıel ve 
en yüksek bir ı:eki olan size şunu ıöy-

liyeyim ki, ılıin ıöleydiğiniz veçhile, 
kıymetli bir adam olup olmadıiımı bil

miyorum fakat bildiğim bir ıey vıraı, o 
da, hiç kimseninkilere benıenıiyen fikir 
ve hislere malik oluşumdur. Ve bUtün 
bunlara rağmen, bir kenarda bırakıl· 
mam, istihkar edilmem bana çok afrr 
geliyor. 

Leonora büyük bir dikkatle ldinliyor 
ve genç peskoposun neye vınnık iıte

diğini kendi kendine soruyordu. Ayni 
zamanda onun izahat vermesini beldiye 
rek, hiç bir §ey a8ylemiyordu. 

Ri§elyö bunu anladı. Zaten bazı ihti
rııslar beslediğini ve kraliçeye kırıı sa· 

dakatte biraz da menfaat bulunduğunu, 
ima etmi~ti. Fakat ısrar etmek bir nevi 

puarlık olurdu ki, bunldan hiç de hoı· 
!anmazdı. 

Binaenaleyh yüzünde bir tebeaaüm ve 
lakayt bir sesle devam etti: 

- Benim gibi bir kilise adımının, 
kendisini bekletmekle ıUnah iılcdif ini 
düıUnüyorsunuz. Binaenaleyh affınızı 
rica ederim. madam· Size §unu söyle
mek istedim ki, doğrudan !doğruya kra• 
liçeye müracaat cdemedifirn ve sizin 
ona ne kadar bağlı olduğunuzu bildiğim 
için size müracaat ettim. 

Leonora gene anlamamazlıktan geldi: 
- Fakat, dedi, kraliçeye bağlı ve sa

dık olan yalnzz biz deiiliı: .. Çok gükür 
~üz:el kraliçemizin ctrafmlda bizim ka.· 
dar sadık tebea eksik olmıyor. 

Ri~elyö ciddi bir tavırla cevap verdi: 
- Doğru madam, diğerleri de belki 

silin kadar sadıktırlar ... Fakat bunların 
içinde, sizin kadar takdir ettiğim hiç 
kimse yok. 

Leonora başile yaptıfı bir iıaret ve 
bir hareketle. maC"liıp o)duğunu izhar 
etti ve gülerek: 

- Pekali! .. öyle olsun, dedi. Sizi din
liyorum, mösyö. 

Ritelyö biran düJündü ve birdenbire 
sordu: 

- Bundan takriben, yirmi küsur se
ne evvel, prenses Fausta adında, hir 
İtalyan prensesi tarafından gömuten bir 
defineıden bahsedildiğini hiç duydunuz; 

mu? . 
Define kelimesini duyunca Leonora 

can kulağiyle dinlemeğe ba§ladı. Fakat 
yüzünden hiçbir §ey belli etmedi. Ri~cl
yöyü dinlerken gülümsüyordu; bu defa 
samlıni bir kahkaha attı e: 

- Naaıl, mösyö dö Lüson, siz de mi 
böyle masallara ehemmiyet veriyonu
nu:ı;? diye aortiu. 

RiıeJyö hemen, mukavemet edilmi• 
yccek bir vaziyet ve emniyetle ı 
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- Madam, dedi, bu define h&kikatte 
mevcuttur! .. Bende bunun delilleri var· 
rdır. 

Leonora likayt bir tavırla: 
- Farzedelim ki, öyle!.. Fakat bu 

deline, timdi bir hayli uzakta olmalı. 
- Hayır madam! Bu define ~imdi de, 

ıılıibesi tarafından konulan yerde bu· 
tunmaktadır. 

- Bunu da kabul edelim. Fakat· .• 
Haydi bakalım gelin ıde onu bulun ... 
Kimbilir Padsin veya Pariı civarının 
hanı:i k6fe&indedir .. Bunu bulmak ko· 
]ay bir i§ ml? .. 

- Madam, bu definenin nerede sak· 
1ı oldu~unu bitiyorum. 

Bu defa Leonora artık istihza etmeği 
aklından bile geçirmedi. Hayretler için· 
de kaldı ve bu hayretini ziı:liycmeıı:U. 

- Siz mi, mösyö? diye bağırdı· 

RiJelyö sakin bir tavırla cevap verdi: 
- Ben madam. Elimde, bu hususta 

ı:ayet aarih malumat ve evrak vardır. 
Binaenaleyh, definenin aranacağı yer 
Cilyet mahdut ve bellidir. Kraliçeye ver 
meniz için size, itte bu malumatı getiri· 
yorum. 

RişeQ'Ö bunları ıöyliyerck ona, dörde 
bilkülmıiş bir k~ğıt uzattı ve Leonora' 
nın hayreti o ka•dar büyül<til ki, bunu 
bir scvkitıbiiyle aldı. t 

Fakat' zevki kadın heyecan ve hayre
tini, ula uzun müddet izhar ctmc:ı;di. 

Derhal kendisini topladı ve hiç acele 
etmeden klğıdı açarak, dikkatle oku
du. 

Bu kağıt, peder Jozcfin Arkuavivay-
1.ı Partc Ciuların önünde okudufu kaiı
dın fransız:ca tercümesiydi. 

Leonora hem okuyor, heın dii§Üııü. 

yorclu. Bu neyi ifade ediyordu? Bu , 
kağıt peııkoposun eline nasıl geçti? Bu· 'ı 
nu niçin baJka birisine değil, !akat bil-

hassa ona veriyordu? Acaba buna mu· 
kabil ne istiyecekti? lşte bir sürü sual 
ki cevaplarının alınması lazımdı. 

Sakin ve ciddi bir !Ckitde: 
- Filhakika malümat gayet urih, 

dedi. Bu kağıdın size nereden ~eldiğini 
sorabilir miyim? 

Ri§elyö Jikayt, bir tavırla omuzları
nı ı;ilkerek cevap verdi: 

- Canım, madam, bunun ne ehe~ 
miyeti var!·, Malumat arih ve vazih· 
tir. bunu size veriyorum. Sizin için C• 

sas olan bu değil mi? .. 

- PekA!.i ! .. Öyle olıun ı .. Fakat dü
§Üniiyorum da, bu define bize ait de· 
ğil. Bunu ne hakla kendimize maledcce
siz? Bu bir nevi hır ızlık olmaz: mı? 

Bunları söylerken, genç peskoposun 
gözleri içine bakıyordu. 

Rişelyö btiyük bir ve karla: 
- Madam, dedi, si:ı;e, bir din adami 

olduğumu ve binaenaleyh fena b!r tav
siyede buhınamıyacağımı söyliycbilir· 
dim. Fakat şunu söylemcği tercih ede· 

rim: Ben bir a&ih:a:dcyim. bunun ıçın 
çirkin bir harekette bulunmama imkan 
yoktur· Hayır nıadam bu define, timdi 
krala aittir. Yirmi küıur sene var ki, 
bu define kralın topraklarındadır. Prcn. 
ses Fausta ölmü~tUr .. Vcyahud da orta• 
dan kaybolmuıtur .. Esasen akıl ve haya 

le sığmayacak kadar zengin oVıh\ğu için, 
ter\cettiği bu milyonlara aldırmıyor, 
Bunları ofluna bırakmıştı fakat o da -
ya kaybolmuş. kaçırılmı§. çalınmı§, ya• 
but da ölmüştür - bc§iğinden beri or

tada mevcut değil. Binaenaleyh bu de• 
finc gayet haklı olarak krala aittir. Ve 
bunun saklı olduğu yeri gösteren ben 

rle, payımı talep etmek hakkına mali· 
kim·. Bu gayet meşru bir haktır. . ma.· 
dam .. 
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M E y V A . T U Z U defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

RADYO 
lSTAllı'BUL: 

18,30 plakla dans musikisi, 19 radyo fonik 
ltomedi (Kadm isterse), 20 Türk musiki he 
yeti, 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söy 
lev, 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk şarkılar, saat a• 
yarı, 21,15 orkestra, 22,15 ajans ve borsa 
haberleri, ve ertesi gUnUn pdogramı, 22,30 
plAkia sololar, opera ve operet parçaları, 23 
son 
BERLlN: 

18,05 gramofonla. musiki, 19,05 orkestra 
konseri, 20,05 eğlenceli musiki, 20,45 günUn 
akisleri, haberler, 21,15 orkestra konseri, 22, 
05 operet parçaları, 23,05 hava, haberler, 
spor, 23,35 orkestra konseri, (en kısa dalga 
1le). 
PEŞTE: 

18,05 orkestra. konseri, spor, 19,15 amele 
yayını, 19,45 keman konseri, 20,25 konferans 
20,55 gramofon, 21,45 haberler, 22,05 Macar 
orkestrası, 23,20 çingene orkestrası, 24,05 in 
gillzce haberler, 24,10 cazband takımı, 1,10 
son haberler. 

Bl.ı'KltEŞ : 
18,05 orkestra konseri, 20,05 konfer~, 

20,25 opera yayını, 22,,,35 hava, haberler, 
spor, 22,50 gece konseri, 23,50 son haberler. 
LONDRA: 

17,05 orkestra konseri, 18,0:J çocukların 

zamanı, 19,05 orkestra konser!, 19,45 dint 
musiki, haberler, hava, 20,35 hafif musiki, 
21,05 spor konuşması, :n,20 konser, 23,15 ha 
berler, spor, konuşma vesaire, 23,45 dans 
orkestrası, 24,35 haberler, bava vesaire, 24, 
35 haberler hava, vesaire, 24,45 gramofon. 

Sıra 

No. 
1 

SiNEMALAR 2 

SARAY 
TtiRK 
~IELEK 

lPEK 

SAKARYA 

YILDIZ 
SÖl\IER 

ALKAZAB 
TAN 

ŞIK 

ŞARK 

A.SKJ 

BEYOCLU 
: ölilm evi. Mavi Valslar 

Palyaço 
Ave Marie.. Karısı ve 

daktilosu. 
öJdilren zehir. Lorel Hal"' 
dl çocuk hırsızları 

ı9 mayıs filmJ: lngilte 
re ta.cmm incileri. Altıncı 
corcun tac giyme töreni 

: şanghay. Saınson 

Tara.sbulba. Kırmızı deri· 
uıer çetesi 
Programmı blldirmemı~t1r 

Gangsterler arasında. 4 
uncu aşk 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 Linç kanunu. Mayerling 
Singapur postası. Altın 
toplayan kızlar. 1936 A u. 11 
na Balkan ollmpiyatıarı 

1 tlA.hlar eğleniyor. Çin ba 12 
tak.haneleri 

13 
SANCAK şeytanlar d~manı, Er· 
(Eski ~1ttory11) kek hala Kahraman kağı 14 
ZAFER Yılınaz tayyareci. Kahra 15 

(Eski cumuriyet) man haydut 16 
1 S T AN BUL 17 

FERAll 1 serseriler kralı 1ş arıyor 18 
(TUrkçe sözlü) ve Stüdyo 

19 
çılgmtıldarı 
Romeo ve Ju.!yet. Rln. 20 
tin • tln 21 

: Patronum kocam ve Dra. 22 
gula (2 birinci Viziyon 23 
filmi) 24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 

1
32 
33 Neden 

_Aspirin ? ~~ 
34 

39 

Çü-;,kü • ASPİRiN seneler
den beri her iürlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
fesiri şaşmaz .bir iliç olduğunu 

isbat etmiJtir. 

40 
41 
42 
43 
44 

45 

46 
47 
48 

49 
50 

51 
A S P i R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EİY 
sına dikkat ediniz. 

mırka;_, 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 
59 

60 
61 

62 
63 
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· · · ·ht' acı 27.5-937 gününden 11-6. 165 ı - Konya Cezacvınm hır yıllık ekmek ı ıy 
6

5 

937 .. .. 1 d 15 .. "dd tl k 1 zarf usulile münakasaya konulmuş. gunune ,a ar gun mu e e apa I 67 

tur. ' .. .. t 14 d :Konyı-ı 68 
2 - İhale gilnij olan 11.6-937 t;iinüne mU1ı1aı.U! cur~~ gunu saa e 69 

C. Mtidd!)iumumiliğ! dairftl!ıinde ihıı.leJi fer~ kılına~ıı ır. . t· üş bu 70 
3 -Talipier tekllfnamel~rint o gUne kadar kamısyon rıyase u.c vern • 71 

lunacaklardır. b d 
1
. h mmeninin 72 

. d h k talipler e e ı mu a 
4- Ekmek yerlı unun an as olaca ve . kk t 1 ini teklifna- 73 

yüzde yedi 'G;.ıçuğu olan 1997 lira 28 kuruş temınatı muva a e er 74 
melerile birlikte komisyona verecektir. . t' 

1 
. Konya Cezaevı 7 5 

. · görmek .s ıyen erın 5 - Fazla ızabat almak ve şartnameyı 
3006

) 75 
Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 77 

1 ş 78 Türkiye C. Merkez Bankası Istenbu 0 • 19 

80 

besinden : . za havale edilmiş veya edi· 81 
"Ecnebi memleketlerden kliring yolıyle Bankamı tma.ksızm ve ticaret 82 

1 •v• d B kamız tavassutu o 
ecek mcbalıgın, lehdarlar tarafın an an l'k' şeklinde yapılacak 83 

Veya borçlar kanununundaki matlubun devri v~y.a telmlı ~darlardan matllıpla- S4 
, d'l 'o::tir Bu ıtıbar a e 

olan devirler bizce tamamen men e 1 mı:s · . 
1 

b hususta ne <::ekilde 
. 1 B k rza müracaata u :s rını ahara devretmek ısteyen er an am . 

1
• 

v. h kk da mukte.ıı ma umatı ınuamele yapılmak Iazımgelecegı a m 
eheınmiyetle ilan olunur. 

almaları 

(3020J 

lüzumu 85 

lstanbul Defterdarlığından : 
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1 S Mİ 
Mecit ve Hüseyin 

İdris 

Haydar 

Mecdi 

Hasan Hüseyin 

Halil 

Hü11ameddin O. Halil 

!brahim Rahmi 

Kerim 

Tevfik 

Mehmet 

Fatma 
Kadri 
Ali 
Abdullah 
Osman O. Mehmed 

Rifat 
Ahmet 

Ahmet 
Yako 
Artin 
Cahid 
Sinan 
Hüseyin Avni 

Mehmed 
Mih~l 

Salih 
Şükrü Abdullah 
Apoıtol 

Kir kor 
Kirkor 
Mümtaz 
Mehmed 
Mahmure 
Mehmed Muharrem 
Osman 
Makaş 

İsmail 

Yako Oğ. Nesim 
Hasan 
İsmet 

Muammer 
Jstirati 
Ağuş Oğ. İsmail 
Mehmed Oğ. Yaşar. 
Misl kızı Teof. 

Musk 
Vasi! 
Karabet 
Fili pos 

Sabri oğ. Mehmed 

Refik 
Osman 
İhsan 
Süleyman 

Yııvakim Oğ. Todori 
Ali 
Teforil 
Kamil Kaptan 

Panar 
Panar 

Manol 

Panayot Oğ. Sokrat 
Mustafa 
Hristi Nikoli 
Ahmet Oğ. Bayram 
Osman Oğ. Aziz 
Ali Oğ. Ali 

Halil Oğ. T. Ali 
İbiş Oğ. Fahri. 
Yorgi Oğ. Todori 
Koço Oğ. Nikoli 
Manol kızı lspiro 
Kadı Oğ. Musa 
Ahmet Oğ. Şekip 
Osman Oğ. Ahmed 
Suadi 
Lutfü 
Halil 
Kirkor 
Bilal 

lbrah:m 
Mehmed 

Artin Pavlas 

Burhaneddin 

SANA'l'l 
Kahveci 

Berber 

Kahveci 

Tuhafiyeci 

Eskici 

Piyaz" 

Berber 

Kahveci 
Aşçr 

Kahveci 

Lostracı 

Terzi 
Kömürcü 
Kahveci 
Berber 
Berber 

Fotoğrafsı 
Kahveci 

Helvacı 
Berber 
Kunduracı 

Manav 
Helvacı 

Kasap 
Bakkal 
Manav 
Koltukçu 
Sütçü 
Kalaycı 

Sobac,,ı 

Aktar . 
Sobacı 

Bakkal 
Kahveci 

,, 

Oduncu çırağı 
Kahveci çrrağı 

Kahveci çırağı 

Helvacı iırai;ı 
Kunduracı çırağı 

" Benzinci çırağı 

Doğramacı 

Doğramacı çırağı 

Berl:ier kalfası 
MakMa amelesi 
Bakkal çırağı 
Kalaycı çırağı 

Berber kalfası 
Kahveci çırağı 
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Mahallebici 
M'>biJyeci 
Kahvehane 

.. 
Ki\sap 

Ekmek bayii 

.. ve pastacı 
Manav 

Gazinocu 

İhbar-

ADRlj':Sİ 

Sinan Paşa 

caddesi 49 47 

Sjnan Paşa 

caddesi 76 

Senesi 
B~iktaş 

name 
No. 

1/ 1 
933 

Beşik ta~ 

Sinan Paşa Be~iKtaş 

caddesi 84 86 
Sinan Paşa B~iktaş 

caddesi Hasfınn 15 

Sinan Paşa B~iktaş 

caddesi Hasfmn 17/ 1 
Sinan Pll§a B~ikta~ 
caddesi Hasfırın 23 

Sinan Paşa Be~iktaş 
caddesi Hasfmn 35 
vapur iskelesi 31 

Sinan Paşa Mahkeme 
çıkmazı 3 
Sinan Paşa Beşiktaş 
Cad. 72 

Sinan Paşa Beşiktaş 
Cad. 39 

1/ 4 
,, 

1; 5 .. 
1/ 7 .. 
1/ 8 

" 
1 9 

,, 
1/ 11 

,. 
" 1/ 17 

1/ 19 .. 
1/ 20 

,, 
1/ 21 

Türk Ali Karakol 10 ,, 1 / 25 
Yeni Mahalle Nar 21 ., 1 / 27 
Ekmekçi Başı Dibek 94/ 96 ., 1/ 31 
Şenlikdede Bakkal 8 ., 1 / 33 
K. İbrahim Dolmabahçe 29 ,, 1/ 39 
K. İbrahim Dolmabahço 73 ,, 1 / 42 

K. İbrahim Köprübaşı 1? 1 ,, 1 / •6 
Köyiçi İmam zade ~6/ 1 ,, 1/ 50 
Ortaköy Divanyolu 34 ,, 2 28 

" ,, 45 " 1/ 85 
" ,, 70 .. 2 / 33 
,, ,, 74 ,, 2 / 34 

" Uncu 19 ,, 2/ 35 
.. .. 27 " 2 / 37 
" Kayıkçı 7 ,, 2 / 40 

,. Bahçe 54 ,. 2/ 41 
,. Aktar 17 ,, 2 / 43 
,, Der~ ., 2 4f 
,, Dorc 5 ,, 2 f 

., Dere 45 l ., 2- ~~ 

,, Dere 47 ,, 2 / 50 

.. Bayır 32 ,, 2/ 51 
,, Vapur iskele 38 ,. 2 69 

,, Vapur iskele 20 ,, 2 6 7 
,, Divanyolu 61 ,, ı 88 

Ortaköy iskele ,. 3 / l 
Ortaköy iskele ,, 2 

,, Köprü 30 ,, 3 

.. Tramv~ C. 74 4ı 

•• .. 90 " 5 .. 
h 

" .. 
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" 

90 

14 
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İmamlar 27 

,, 6 

" 7 

•• 8 
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Zcrafet 10 ., 

Tramvay C. 102 .. 

Pi~mişoğlu 100 ,. 13 

1 1 
12 

.. Meşrubat 35 .. 14 
nı 14 
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Bebek Mezarlık kar~ısı 
Beyoğlu Hamalba§r 
Bebek Alibey 1 
Yusufbey Yalısı 24 

Bebek Karabaş 1 ı 1 
Bebek Vah Cad. 49 

Bebek Danimarkalı 
Bebek Narlıyan apartıma • 
nı ı 

Bebek Tcrkuvaz 1 
Osmanlı Bankası 

Levazım müclirü 1 

Ortaköy Postahane 8 
Ortaköy postahane 1 
Anadoluhisar 1 
Arnavutköy Lutfiye 25 

Bebek, Küçük Bebek 1 
Bebek dere 12 

Bebek K. Bebek 1 
Rumeli Hisar 12 
Arnavutköy Aya!ma l 

Arnavutköy Büyük Ayaz 8 
Bebek Büyük Ayazma 
Bebek dere 16 

Küç:ik Bebek K. Bebek 40 
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Bebek Bebek 30 ~'1 ., 
Küçük Bebek. K. Bebek 40 40 .. 
Caferağa Muvakkithane 22 
Caferağa Muvakkithane 70 

Caf•nağa Muvakkithane 72 
Caferağa Mühürdar 7 
Caferağa Moda 147 
Caferağa Moda ı 71 . 
Cafer ağa Moda 171 

Caferağa Muvakkithane 1. 
2, 3. 
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,. 7R 1 n 

" fl.1 1 11) 

.. P.1 lf) 

., Ri / 1 O 

,, 8;"; / JO 

.. 88 1 10 

Lira Ku. 
57 00 

ıs 30 

13 81 

30 80 

g 45 

7 11 

1 57 

5 04 

15 75 

11 61 

23 63 

4 17 
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22 00 
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.'i 87 

19 25 
12 fiO 
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6 75 

1\ llO 
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.., :q 

18 90 
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6 30 K. 
6 30 K. 
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o 30 K. 
6 30 K, 

9 00 K. 
.t .50 K. 
4 50 K, 
9 00 K; 
fı 75 K. 

4 50 K. 
o OOK. 
6 30 K. 

10 20 K. 
1 t 20 K. 
10 20 K. 
M 20 K. 

1 O 20 K. 
10 20 K. 
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10 20 K. 
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Caferağa Belediye ,, q1 110 lrli 00 K. 

(Sayfayı çcvirinfa) 
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Büyük yenilik ve müstesnalık/arla 29 Mayıs 997 akşamı 1 

ıı 

AÇILIVOR 

M U A L L A Yı dinleyeceksiniz Pek yakında Bayan 

1 
il 
1 

ÇAGLIY AN gazinosunun memlekette çok şöhret kazanmıı artistlerini hep bir arada dinliyeceksiniz. 

! i .. A v R o <C A 'I 1 

1
' 1 S. A T ·ı L L A 1111 ! revüsünün yeni fevkalidelilderini mutlaka görünüz. ı ı 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
•.mm~mmı~ Ds'\tanlb>IYID HaıDlko~aı ~tYıylYı~ Sd'Jıırpırnz -.. ~mmmmr• 

==== T KS.M B HÇEs· m~ :::: ı ı :::: 
m~ · m~ 

!il! d·KüV'üeClrSalr;:ş ~~; ;;u~;~~: ;ç~:;~;, l~l 
im Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında büyük tafsilat im 
::: : :: : : : :: :: : : : : : : : : : : : :: :: : :: : : : : : : :: : : ::: : : :: : ::: :: : ::: ::: : :;::::: :: : : : : :: : :: : :: : ::: :: : : :: ::: : :: ::: :: :: :: : :: : :: : :: : ::: ::: :: :: : : : : : : : :: : : ::: : : :: : : : :: :: : ::: : : : : :::::: :: : ::: : : : : : : : ............................................................................................................................................... 1: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADEM i i K Ti O AR~-• 
ve BE il.. G 1E V/ Ş re: IK lb ft G D .INJ IE 

R • 
1 

·- Tabletleri • Her eczanede aray1nız. ı Posta t:utuau 1255 Hormobln J -· 

............... _............................ ·- . 
T A K S İ M O E K İ Dünyada birinciliği kazanan 

86 
87 
88 
89 

• 90 

p 
BAHÇESi 

Saz Heyeti: Kemani Cevdet, kemençe Sotiri, piyano Fevzi, udi 
Mısırlı İbrahim, kanun Ahmed, klernet Ramazan, ney Emin, 
ARTİSTLER: Radife. Faide, Şükran, Birsen, K. Safiye, Muazzez. 
OKUYUCULAR: Hamid, Artaki, solist Mustafa 

Pek yakında hakiki sürprizler 

saatleridir. 

Her yerde arayınız 
I 155 birinci mükafat. I 

.. 

.. 
,, 
" 

• 
ıreo : 411 coes 

KASADA 
SAKLAOIÖINIZ 

DAD-A 
KUQU 
sı~ 

ç~ŞM[ 
VAZİ Y [TİN OE:Oİl2 

• 
ONU rAIZlıE: 

QAN IGA YA-VEQI NJZ 

~ususi S'ARTLARIMIZJ 
SORUNUZ 

J(A~Al(ÖY PALA ç - Al Al EM C İ 

Növbar 
Osman 
Muharrem 
Mehmed Cemal 
Ali Fehmi 

Bisiklet tamircisi 
Köfteci 
Kasap 
Bakkal 
Aşçı 

'fasblb 
15.5.937 tarıhli nüshamızın on be. 

şinci sayfa. sor. sütununda. İstanbul 
Dördüncü terasından verilen 934/ 2811 
dosya numaralı ilanda sehven bir sa. 
tır unutulmu~ olduğundan aşağıdaki 

şekilde tashih ve ilan olunur: 
(Bir tarcı.fı Muhtar mağazası, bir 

tarafı Kahnı.man odası bir tarafı Şe. 
rif hanı avl!.lsu ile mahdut). 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahta~ akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

:::::::::::::::::·············· .. ··--· ...................... . 

1 O p e ~·~t·Ö·~···lJ~~-İ~·Q··İİ 
ı· 

Doktor ;i 
r: Süreyya At:amal U :.: .. 
f! r: • •nğlu İstiklal caddesi ParmakkapıH 
:: Tramvay durağı No. 121 birinci H 

i
!I kattaki H 
• =· 'ıİ Mu~.yenc hanesinde hastalannı her· i~ 

1
1 gun saat 16-20 arasında kabul ~i 
il eder. :: 
=:::::-=::::::::rm:::ı:±s .:asmıımımmı=* 

Caferağa Bademaltr 7 
Caferağa İskele 30/ 1 
Caferağa İskele 50 

Cafer ağa İskele 52 
Osmanağa Söğütlü 

,, 96/ 10 

.. 71/ 10 
,, 72/ 10 

" 73/ 10 
3/ 18 

7 35 K. 
9 57 K. 

48 40 K. 
9 24 K. 

13 00 K. 
çeşme 182 ,, 

91 Üs~:idar Hidayet Ebe İh · H 7 / sanıye amam .. 128 25 27 90 K. 
.. Emin Sinemacı Karadavut Topta§ı C. 9 ., 1 /15 11) 83 K. 92 

Yukrda adr, işi ve eski adresleri ve mensup olduğu şubesi yazılı mükelleflerin yeni adreslerini bildirmemiş ve 
yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen sene~re ait kazanç ve zamlarmr havi 
ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliği mümkUn olmamıştır. Hukuk Usulü muhakemeleri kanununun 141, 142 inci 
maddesi hükm:ine tevfikan, tebliğ yerine geçmek Uzere keyfiyet ilan olunur. (2991) 

1 

28 MAYIS - 1931 

HEREKE ve FESHANE 

KUMAŞLARI 

NEFASET ve DAYANIKULlalN TİMSALiDİR 

YAZLIK KUMAŞLARINIZI UCUZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENiZ BU FABRIKALARIN MAMULATINI 

TERCİH 

Topdan 
EDiNiZ 

Perakende 
PAZARLARI YERLİ MALLAR 

l Erkekler dahi .•• 

Güıel ve sa~lam dişlere malık oımalıdırbr. 
ÇiJnki . midclerinın selameti, dışlerinın multem• 
meliyetine tabidir. Mukemmcl ve c;af(lam dış
lcre malik olmak içın mutlaka Denlol diş ı.uyu 
ve macunu kullanın11 .. Puteur ' un tcdltıkı fenni· 
yec;i dairesinde istih1ar edılen Denlol dil 'IUyu 
ve macunu gııyel antiseptılt ve nefıs kokulu 
olmakla tülün ıçenlcre ~ayanı lavsiyedır. rur 

OENTOL di~ c;uy11 ve macunu, diş ellerini 
kuvvetlendırir Ndcc;ı tasfiye ve dıslcri hüc;· 
nu muhala1a ctlı~ı gibi dışlc:re parlak bır 
beyazlık verır. Denlol biıtun purfumorı· 
lerle eczanelerde satılır. 

Her yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle parfümörilerde aablır. 

AILü 
Tecrübe ediniz 

Baş ve Diş 
a~ırooaıro 

Romatizma, 
Grip, Nezleyi 

Derhal 
geçirir 

Eczanelerden 

1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını arayınız. 


