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Smwtkdr Meleğin. bu sa.bah evinde aUırdığımız bir resmi 

Bir gazete nin yaptığı feci gaf 

Sanatkar Meleğin 
ölüm haberi 

doğru değild~r 
Verilen haber artistin ailesini 

çok muteessir etti 
Şehir tiyatrosu artistlerinden Me

lek bir müddet evvel rahatsızlanmış 
ve geçen gün "Kral Lir,, temsil edilir. 
ken ağzından kan boşanmıştı: O za. 
mandanberi evinde tedavi altında bu
lunmakta olan genç artistin bu sabah
ki ''Tan" gazetesi öldüğünü yazmıştır. 

Bu feci gaf değerli artistin takdirkar-

hastalık dolayısiyle teessür içinde bu. 

lunan ailesini de büsbütün kederlen_ 
dirıniştir. 

Bu sabah fotoğrafçmuzla bir arka
daşnruz genç ve kıymetli artistimizin 

evine giderek ailesi ve kendisiyle gö
rüşmüşlerdir. 

Melek şimdilik evinde yatmaktadır. 
Doktorlar kendisine uzunca bir istira
hat tavsiye etmişlerdir. Diğer taraf. 
tan belediye de, genç sanatkarımızın 
sıhhatiyle yakından alakadar olmuş 
ve kendi hesabına sanatoryomda bir 
oda tah is ettirmiştir. Melek birkaç 
l>ıu• ı:ıvıUCl oraya 01uc.1o::J\. ıstıranat ede. 
cektir. Şimdilik, tiyatrodaki arkad~
ları her gün kendisini ziyaret etmek
te ve onu yalnız bırakmamaktadırlar. 

Genç sanatkarnı bir an evvel iyi -
leşmesini temenni ederiz. 

Sofya yahudi1erinin 
açlık grevi 

Midelerin isyan hareketi yüzün
den ancak 24 saat sürebildi 
Sofya, 5 - Bulgaristandaki ya.1'udi- ı 

ler, bir açlık grevine başvurmuşlarsa 
da, bu greve yirmi dört saatten faz. 
la tahammül edememişlerdir. 

Evvela, karınlarıru iyice doyurduk. 
ta.n sonra havraya kapanarak, hep bir 
ağızdan Filistin İngiliz fevkalade ko. 
miserini protesto eden Sofya yahudi
leri, bilhassa kendilerinin Filistine. 
hicret etmelerine müsaade verilme -
meeine kızıyorlardı. 

Havrada birçok şif ahl protestolar 

dan sonra telgraflar da tanzim ederek 
Filistin fevkalade komiserliğine "•e 
onun himayesindeki bir yahudi acen
teliğine birer nüsha göndermişlerdir. 

Fakat vakit ilerliyor ve açlık, tesi
rini merhametsizce göstermeye b~h. 
yordu. 

Havrada gittikçe hafifliyen sesler , 
oraya kapanıldığı zamandan 23 saat 
sonra işitilıniyecek bir hale gelmiş ve 
24 Uncil saatte tamamen kesilmiştir. 

(Devamı 6 ıncıda) 

. bed terbiyesi koluna mensup genç kız-
Eeyoğlu Halkevi spor şubesınde en . . . • .. 
1 9 M t nl 'klerine ıştırak edeceklerınden ha'\ia mu-
ar 1 ayıs dman bayro.m.I şe ı . ktad ı o ·· 

sait olduğu zamanlar evin bahçesinde egzersızler yapma ır ar.. gun 
. H lk · binasından Taksıme ka. 

yUzden fazla genç kız spor kıyafetıerıle a evı 'd' 't 
dar yUrüyüp l bideye çelenk koyacaklar, sonra staıiyoma. gı ıp ges;ı res. 

minde bulunacaklardır. 

Türklere zulüm için 
Suriyede tethiş 
bürosu kuruldu 
Bu büro bir nevi '' Ku - Kluks - Klan ,, dır 

isyanlar büyüyor 
DUn !}ehrimlzden geçen Suriye nazırlarının gazetelere verdJğl 

uydurma olmıyan beyanat şundan ibarettir: 

' ' Suriyeye bir an evvel 
dönmek ıazım ! ,, 

Vatanilerden 
nefretin 

sebepleri 
Dün Cenevreden gelip şehrimiz 

den geçen Suriye başvekili Cemil 
Mürdüm ve hariciye nazın Sadullah 
Cabiri Ankaradan geçerek Suriyeye 
gitmişlerdir. 

Suriye nazırları beyanat olarak 
Ankara treninden inmeksizin ve 
Fransızca olarak ancak §Unu söyle
ıo:S'1""°" '1i ... ı 

"Suriyeye bir an evvel varmak 
lazrml,, 

Kendilerine atfedilen beyanatın 
asılsız olduğu anlaşılmaktadır. 

Kan şıklıklar 
Suriyede karışıklıklar devam ebı 

mektedir. Vatanilere karşı emniyet
sizliğin artması ve bilhassa Sancak 
meselesinde Vatanilerin muvaffakı
yetsizliği ve Berl.ltta birçok arap 
gençlerinin hala mevkuf bulunması 

(Devamı 6 ıncıda) 

16 yaşında 
hırsız kJz 

llUn bir evi soyarken 
yaka landı 

Fatihte Ortaçeşme sokağında otu
ran 16 yaşında Vecihe Küçükpazarda 
Katipçelebi caddesinde 46 nwnaralı e. 
ve girmiş, eşya çalarken yakalanmış. 
tır. Vecihe sorguya çekilince bu eve 
dört gün evvel yine girdiğini ve çal. 
dığı eşyaları Leman adında bir kıza 
sattığını itiraf etmiştir. 

iki ecn·ebi 
şirket daha 
ıoevDeie ve 

aeDednye y e 
gecç Dyoır 

Elektrik ve Kadıköy 
Su şirketleri alınacak 

İstanbul "elektrik şirketinin deruhte 
ettiği amme hizmetini ifa ederken elde
ki mukavele ve şartnameler hilafına 

olarak bazı yolsuz muameleleri görül
müş, Nafia vekaleti bunları hassasiyet
le takip ederek umumun selametini 
tekeffül edici bir intizama koymak için 
şirket nezdinde devamlı teşebbüslerde 

bulunmuştu. Bütün bunlara rağmen 

faydalı neticeler alınamamış, vekaletçe 
bazı yolsuzluklar meydana çıkarılmış. 

tır. 

Şirketin Belçikadaki merkezinden 
(Devamı $incide) 

Roma, Paris, Brüksel ve Londrada beynelmilel manialı atlama müsa
bakaları yapacak olan süvari zabitlerimizden yüzbaşı Cevat Kula, C~vat 
Gürkan, mülazim Eyüp ve Saim Polatkan dün Helyo vapurıyle 
Yunanistana gitmişlerdir. 

Zabitlerimizin başında süvari müfettişlerinden general Şemsettin ile bi
nicilik mektebi müdürü kaymakam Saim bulunmaK.tadır. Resmimiz dün 
giden subaylamnızdan bir kısmını gösteriyor. 

Bulgar kabinesi 
değişecek mi ? 

Saylav seçimi dolayısile: 
kabinede tadilat 

yapılması bekleniyor 

Bulgari.standa rey Jıakk"'ı kazanan kadınlar 
verirlerken 

belediye seçiminde rey 
(Yazısı ~ incide) 

Asilerin vaziyeti 
gittikçe fenalaşıyor 
Burgos ile Kurtubanın 
muvasaıası kesiliyor 

{Yazısı Z ncldtil 



Hindistanda müfrit milliyetper-· 
verlerin çıkardığı ihtilaf büyüyor 
Hindistanda bir r.!!!::=:!:!!!!!=~~=~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=, 
kanunu esasi buh. 
ranı patlak ver; 
miştir. Hindis -
tan milli kongre. 
si divanı fırka. 

mn ekseriyet ka
zanmış olduğu 

yerlerde hükfı -
met teşkil etme. 
sine karar vermiş ıı=-~~r::-irf.. 

ve valilerin husu. 
si salahiyetlerini 
kullanarak hü -
kılmet teşkiline 

müdahale etme· 
melerini ş a r t 
koşmuştu. 

V 8 lilc.-rin böyle bir 
şs.rta. yanaşma -
n:ı:arı ü z e r i n e 
Hind milli fırkası 
hükumet teşkil et 
mcklcn vazgeç -

' Mil 

BOO 
- ıi . 

...... _.._._....,.,.. ~ 
QUTtlN. P'-RTILERC)EN FA2LA • 
fl(Sl!'tt'([T ltAZ"NAN -
l<ONGQ.I! PAQTİSI ... _ 

l<ONG~E AKALllYETi .~ 

m.iştir. Böylece daha başlangıçta Hindistan kanunu esasisi felce uğramış bir 
hald~dir. 

f>:mdi Hindistanda çok nazik bir vaziyet doğmuş bulunmaktadır. Müfrit 
mil:iyctçiler yeni kanunu esasiyi lağvederek Hindistana istiklal verecek başka 
bir ana yasayı kendilerine hedef edinmişlerdir. Mutediller jse iş başına geçe. 
re!t Hir.distaru en yakın bir zamanda tam. muhtariyete kavu5turmak ve lüzu. 
mu takdirinde 1ngiltereden ayrılmak kararını bile verecek bir dominyon hali
ni almak arzusundadır. 

Yeni intihabatta. kongre partisinin ekseriyet kazanmış altı eyalette, eyalet 
parti liderleri hükiımet tC§kilinden imtina. etmişler, bunun üzerine eyalet vali
leri hükiımet teşkili işini münasip gördüğü zatlara vennişlerdir. Bu vilayetler
de şunlardır: Bombay, Madras, Orissa, müttehi~ eyaletler, merkezi eyaletler, 
Bihar ... 

Partinin bu altı vilayette hü.kUmet teşkiline yanaşmaması üzerine doğan 
buhranlı vaziyet neticesinde silahsız mukavemet ve İngilizlere karşı boykotun 
yeniden ihya edileceğinden korkulmaktadır. 

·tngiliz Yalilerin iş başına çağırdıkları h~utnetler mes'ul bulundukları teş. 
rii meclisler karşısında' tutunaımyacaklardır. Bunun üt.erine valiler de salahi. 
retlerini kullanarak altı ay mUdde~e kongreyi dağıtacaklardır. . 

Allahabatta bulunan Ge.ndi buhran ·devam ettiği v~ bir uzla.şı;na ça.resı bu· 
lunamadığı takdirde meş_hur silahsız mukavem~te ve- İngilizlere-k:al'Şı boykota. 
başlıyacağını gösteren hareketlerde bulunmaktadır. . 

Taymis gazetesi, Hind partisi liderlerinin ikfnci plana atılarak, yerlerıne 

i ./HABER - 'Akşam postası> 

Bulgar kabinesi 
değişecek mi ? 

r.1'" Sofyadan gelen haberler, Bul- r deceği belli değildir. Eğer nazırlara 
pristanrn merkezinde yakında bazı dan yalnız bir iki kişi istifa ederse, 
diplomatik müzakereler cereyan e- kabineyi gene bugünkü başvekil 
deceğini bildiriyor. Köse Jvanofun teşkil etmesi ve istifa 

Bunu müteakip, yani mayıs a- eden nazırların da yerlerini alması 
yrnda Bulgar kabinesinde bir değişik muhakkaktır. 
lik yapılması beklenmektedir. Bu Aksi takdirde partilere mensup 
değişiklik saylav seçimi dolayısiyle olduğu halde parti mücadelelerinde 
olacaktır. Ve saylav seçimleri ye- yıpranmamış kimseler kabinede hu-
ni bir kabine tarafından yapılacak- lunacaktır. Bu meyanda Bulgaris-
tır. tanın şimdiki Paris sefiri Batalofun 

Yeni kabineye kimin riyaset e· kabineye gireceği kuvctle umuluyor. 

Ereğli fabrikasına 
dair Başvekilin 

beyanatı 
lngiliz elçisi de Türk işçisinin 

meziyetlerinden _takdirle 
bahsediyor 

Başvekil İsmet İnönü Anadolu ajansı 
run bir muhabirine Ereğli bez fabrika
ıı hakkında şunları söylemiştir. 

"- Ereğli bez fabrikasının resmen 
açılmasını yaptım. On beş gündenberl 
tam işlcmcğe başlamış olan bu fabrika 

Sümer bank dokuma kurumlarının orta 

çapta bir örneğidir. 16.500 iğ ve 300 
dokuma tezgahı vardır. 

Diğer fabrikalardan daha bce kumaş 

dokuyacaktır. Tezgahlarda bulunan- i;;: 

ce bezler ve patiskalar seyircilerin tak
dirini celbetti. 

Fabrikanın boyahaneleri, laboratu-

varları ve diğer kısıml;rı v~drr ve ile. 

ride büyütülmesi imkanı gözönüne a·· 
lınmıştır. 

Bu kıymetl~ eser için üç buçuk mil. 
yon lira sarfedilmiştir. Ereğli bez t:ab... 
rikasınm az zamanda her aileye kendi· 

ni sevdirecek çok önemli bir millet fab-

rikası olduğunu emniyetle söyliyebili. 
rim.,. 

lng iliz elçisinin beyanatı 
İsmet İQönünün misafiri olarak, Ka

rabük fabrikasının temel atma merasi
minde bulunarak dönüşte Kayseri ve 
Ereğli fabrikalarını da gezen İngiliz 
büyük el~isi ekselans Perry Lorraine 

Ankaraya döndüğü zaman gazetecilere 
yaptığı seyahatten ve fabrikalardaki 
tetkiklerinden memnun olduğunu bil. 

dirmiştir. Ekselans Türkiyenin tabii 
manzaralarının güzelliğini işe ret ede· 
rek . turizm memleketi olmaya layık 
bulunduğunu söyledikten sonra fabri

kalardaki tetkiklerinden bahsetmiş ve 
bu arada Türk işçileri hakkmdrı şu cüm 
leyi kullanmıştxr : . 

"Türk işçisinin ~esai "esnasında gös. 
'('-u.ııı;ı J uı.,. .... ı.. t:?.l-:-. -.1U\.U)' ca • c ı..cı-

biliyeti de memnuniyetle göı düm ve 
t akdir ettim.,, 

müslümanlann getirileceğini yazarak diyor ki: A Al • 9 tı• 
"Binaenaleyh Hind partisi reisleri, ana yasayı baltalamak mı, yoksa yasa- Si erın vazı ye 

nm tatbikrna mı çalı~mak daha doğru olacağını düşünmelidir . ., 

iki ecnebi 
şirket 

,,,, (Ba.J tarafı 1 incide) 
murahhas aza sıfatilc Sperial ile refa-
katinde birkaç zat Ankaraya gitmi§tir. 
Şirketin satın alınması etrafında müza
Jtereler başlayacaktır. 

Kadıköy Su şirketi 
Şehir Meclisi dün saat on beşte t op. 

lanmış, bazı münakaleler yapıldıktan 

sonra makamın müstacel kaydile gön
derdiği bir tezkere okunmuştur. 

Bunda, K.adıköy su §irketinin satın 

alınması hakkında Nafia vekaletile .ala
kadarlar arasında cereyan eden müza. 
kerenin son safhaya geldiği, yalnız mu
k avelenin imzası için tesbit dilen an
la§malar arasında belediyenin §İrket~en 
alacağı olan 26000 liranın da ibrasına 
dair bir kayıt olduğu, bu hususta bir 
karar verildiği takdirde satın ;ılma mu.. 
kavelesinin imza edileceği bildiriliyor
'clu. Belediye reisi Muhiddin Üstündağ 
bu hususta izahat verdi. Neticeıle 26000 
liranın ibrasına karar verildi. 

Belediye sular idaresi müdürü Ziya 
lda mukavelenin imzasında buluna"'ak
tır. 

Iran Şeblnşahının 
seyahati 

Tahran, 6 (A. A.) - ŞehiruJah .ile 
VeliaJıd, b ir aydanberi garb ve cenub 
eyaletlerinde yapmakta oldukları se. 
yahatten avdet etmişlerdir. 

Sarhoş karı koca 
Kumkapıda oturan seyyar !atıcı İs. 

tavri dün biraz fazla kazanmış, bunun 
keyfile karısı Ojeni ile birlikte evde ka
fayı tütsülemişlerdir, 

Saat sekize doğru karı ko;:a sokağa 
çıkmışlar, bağmp çağırmaya başlamış

lardır. Gürültüye zabıta memurları ye. 
tişmiş, kan kocayı yakabyarak karako
la götürmU§lerdir, 

Hamidiye . . gittikçe fenalaşıyo~ 
mektep gem 1 Si .Valensiya 6 (A.A.) - Havas ajansı . bildirildiğine göre, İngiliz De~on~hı:e 

muhabirinin temin ettiğine göre, Kur. ~kruvazörü, bu sabah Tan gere gıtmıştır. 

Dost memleket ~uba cephesinde cumhuriyetçiler sürat · 7 nisanda tekrar Cel:ıelüttarrka dönecek 

rmanJ&rJDI ziyarete le ilerliyere~ .Pozoblanco,yu hatlan~ tir. 
1 oldukça gerısınde bırakmış olduklarr ı- , Cumhur iyetçilerin mukabelesi 

,.ıkıyor çin artık Pozoblanco mmtakasından 
~ Valansiya: 5 (A.A.) - Cumhuriyet· Hükfunetimiz bu seneden itibaren· bahsetmeğe mahal yoktur. 

den.ii. harp mekteplerin.lıı son sınıfına Muharebe ~imdi Penarroyanın etra. çiler Andujaz bölgesinde Blazke ve 
gelen talebeleri tatbikat gemilerile fında inkişaf' etmektedir. Blaskez kasa- Esparragosa köylerini işgal etmi~ler. 
dışarı memleket limanlarını ziyarete basrnrn zaptı neticesinde cumhuriyetçi- dir. Blazke köyü Penarroyamn doğu 
yollamağa karar vermiştir. Bu müna. ler şimali şarki istikametinde Penarro. ~imalindedir. 

sebetle Ha.midiye Mayıs ayında dost yaya 10 kilometrelik bir mesafeye ka- Madrit müdafünin beyanatı 
memleket limanlarını ziyarete çıka. ıdar ilerlemişlerdir. ''d 
caktır. Cumhuriyetsiler şimdi Kurtuba ve İspanya hükumet merkezinin mu a-

Badajoz eyaletlerinin hudutlarına ka- fii general Miaja şu beyanatta bulun· Birinci ziyaret Yunanistana olacak 

sonra oradan Yugoslav limanlarına 

geçilecektir. Bu ziyaretler, her sene 
tekrarlanacaktır. 

Fransız faşist fırkası 
erkdnı mahkemeye 

,~eril diler 
Paris, 6 (A. A.) - Fransız sosyal 

(Fransız faşistlerinin fırkası) fırkası-

nın icra komitesinin aşağıda isimleri 
yazılı azası, ceza mahkem~sine sevke
dilmişlerdir. 

Sebebi, feshedilmiş olan birlikleri 
yeniden ihdas etmektir. 

Larok, Harneg-aray, Vallin, Ri~c, 

Ottaveif, Vcrdiye. 

Teşekkür 
KrdeşU:1iz Fethinin ziyaı elimi do. 

layı.siyle cenazesinde bulunan, mektup 

veya telgrafla keder ve elemimize iş

tirak eden dost, al~raba ve ahbapları

mızın göşterdikleri alaka. ve IUtfu ne

zakete karşı duyduğumuz derin şük. 

ran hislerimizin arzına sayın gazete • 

nlzin tavassutunu rica ·ederiz. 
Fahri Kadri 

dar ilerlemiş bulunmaktadırlar. muııtur : 

Bu kollar, kara ve demir yollarının "- Düşmamn zaferden bu kadar e. 
mühim bir düğüm noktası olan Belane· mih bulunduğu Guadalajara mmtaka· 

zi tehdit etmekte ve Penarroya etrafm- sındaki muvaffakiyetlerimizden sonra, 
daki çenberi cenuptan kapamağa başla. Madrit, bütün cephelerinden, ıraptedil-
maktadırlar. Fakat bu mıntakadaki ha 

reketlcr~ günden güne 
mukavemeti kar§xsında 
dır. 

mez bir hale gelmiştir. 
artan asilerin · 

Fasistlerden alınan harp ganaiminın 
ağırlaşmakta- ~ d R 

miktarını tesbit etmek imkansız ır. a. 

Zannedildiğine göre cumhuriyetçiler 
Penarroya ve Pucnlouneva maden mın
takasrnı muhasara ettikleri zaman bu 
mukavemet şiddetli bir şekil dacaktır. 

Diğer muvaffnkiyetler 
Mdrit. 6 (A.A.) - Carab::ınchel ? 

Bajo mmtak2.sında cumhuriyrtçiler iki 
ı;ündenberi 220 ev işgal ederek takri· 
ben 1500 metre k:dar ile:lemişlerdir. 

Zaptcdilcn mevziler, Carabanchel • 
Bajoyu hemen kamilen kurtarmakta ve 
ı 7 binadan ibaret olan askeri hastaneyi 

doğrudan doğruya tehdit etmektedir. 
B:.ıra::;:, ;:.siler isin mühi:n bir mevzi. 

dir. 
Asilerin Burgos ile Kurtuba askeri 

merkezi arasındaki ~ose ve şimendifer 
rabıtaları kesilmek tehlikesindedir. 

Tancaya giden Ingiliz zırhlısı 
Londra: 5 (A.A.) - Cebelüttarıktan 

kam ilk günlerdeki tahminimizin çok 

fevkindedir, halihazırda meşgul oldu· 

ğumuz sayım işi bit ince bu rakamları 

bildireceğiz. 

Faşistlerin şa§ktn kararları hakkında 

bir fikir verebilmek için şunu ı;öyliyelim 

ki, motörleri işliyen kamyonlar ele ge· 
çirdik !.. 

Halihazırda bütün dünyanın takdiri

ni kazanacak olan bir ordu teşkil et· 

mekteyiz. Harbin atisi gayet aşikardır: 
Kazanacağız., .. 

Bir sinema artisti yaralandı 
Londra 6 (A.A.) - Meşhur sinema 

aktörlerinde!! yıldız Lili Damitanın 

kocası Orrol Flynn, İspanyada yaralan
mıştır. 

Si.vil harp hakkında bir makale silsi. 

lesi yazmak arzusunda olan Flynn, ma· 

6 NİSAN -1937 

Camide 
bir ölüm 

-
Ne m&z kılarken kalp 

sektesinden 6Idü 
Dün akşam s~_ki.z buçukta Zeyrek 

te Pirlzade camıının son cemaat ye
rinde namaz kılan yaşlı bir adam an
sızın ölmü.ştü~-. Ölüm .vakası zabıtaya 
haber vcrılmış, cesedın ÜZerinde elli 
liralık bir banknot, bir lira kadar u.. 
fak para. DG. ~ane de "Ahmet Aksu,, 
yazılı kart \'lzıt .bulunmuştur. Beledi. 
ye doktoru cesedı muayene etm · k 1 .. 1d .. v.. ış, a p 
sektes:ndcn o ugu anl0.§ılrnıştır. 

" Beni karım 
yaraladı,, 

Bir karı koca 
kavgasın ın sonu 
Samatyada Hopyar ,.,.,ah lI . , . k ~ d ••• a esın· 

de Camı soH·agkrkn ? 11 numaralı ev• 
de oturan a x ısminde b" d .... d ıra am 
evinin kamsı onun e başınd 
rah olduiu halde bulunmuş anh yta· 

ıd 1 , as a
haneye ka m mıştır. 

Hakkı nasıl yaralandı;;. 
~·nı soran 

memurlara: 
_"Beni karım Zeliha" I dı 

. y l t hk J ara a " 
(:fomiştır. apı. anlk a ikat sonunda 
Hakkının karısıy e avga etti'"· ... gı s:ııo 

rada yaralandıgı ve doktora gitmek 
üzere kapıdan çıkınca Yere d"· t" ..... 

uş ugu 
anlaşılmıştır. 

- KamutaYda 
Numan Meneınenct
oğlunun mazbat881 

tas tik edildi 
Ankara 5 (A.A.) - Bugün Fikr 

Sılayın başkanlığı.nda yapılan Kanıut:; 
toplantısında Gazıantep saylavlığına. in. 
tihap edilen Numan Menemenci oğlu. 
nun intihap mazbatası kabul edilıni§ Ye 
Menemcncioğlu ant içmiştir. 

Bunclan sonra Jandarma kanununun 
ı 8 inci maddesinin tefsiri hakkın_d~ 
mazbatan.ın ~ki!1ri mii 7.:ıkrrP<:.İ ........ 1~--ı. 
tasvip edılmı§.!:ır. 

Kamutay ~arşamba günü toplanacak-

tır. 

Numan Menemenci vazifeye 
başladı 

Ankara 5 (A.A.) - HariciY,e Ve
kaleti siyasi müşteşarlığına, Gaziantep 
mebusluğuna intihap edilmiş olan rnez. 
kOr vekalet katibi umumisi Numan Me

nemencioğlunun tayini yüksek tasdika 
iktiran etmiş ve kendisi bugün yeni va. 
:ıifesine ba§lamıştır. 

_ Hü-kumetçilcriıı bi.:::deıı bu k<u:l.ar 
ç-0k top iğtinam etrııclerinüı sebebi ~ 
biliyor musım1 

' -···· 
_ Çiinlcil toplar bfoinı gibi koşamı. 

yarlar! 
_ Barselonada. ı;:ıkan "Dilu"•io,, dan-

JQmat toplamak için İspanyaya gitmiş
ti. 

Barselona, 6 ÇA·!"·) - Sinema arlis. 
ti Errol Flynn. sag ve s;:ılbı buraya 
gelmiştir. A~tör, t~yyare ile Toulouse 
ve Parise muteveccıhcn hareket etmiı 

tir. 

Madritte bir şebeke 

Madrit: 5 (A.A.) - Polis hiikurnete 
karşı suikast hazırlıyan mühim Lir te§

kilatın elebaşılarını tevkif etmi§tir. Tev 

kif edilenlerin hemen hepsi bahk borsa. 

eı idaresine mensupturlar ve şehriıı tter 
kezinde bir otelde toplanmakta idiler. 

Teşkilat milliyetperver ordular Madri

te girdikleri zaman bunlar~ yardım 

etmeği düşünüyordu. Silahlı mukave
metin merkezi bu otelde balık borsası 
olacaktı. 

Keza binadan mühim bir silah -ve 

mühimmat deposu keşfedilmiştir. Polis 

araştırmalarına devam et:nektcdir. Pek 

yakında başka kimselerin_ ~e tcv~i 
beklenmektedir. ı' 
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anır harvat 
m l\JıcadceDesn 

n<aıtıı ıraman n 1fD n n 
öOOIMlÜJ 

Eski devrin tiyatro müellifleri, 
eserlerinde yalnız kra1ları ve asilleri 
birer kahraman olarak canlandınr • 
Iamıı§. Şimdiki. devrin gazetecileri 
de ona yakın hır §ey yapıyorlar: 
Mealekta§larıma göre, ölümleri 
sütun sütun mevzubahia edilmeğe 
layik §ahsiyetler, yalnn siyasilerdir, 
kumandanlardır, vesan'atadamlan _ 

dır. Yahut da, pek zengin kimseler ... 
Lakin bu sonuncular §ayet son nefes· 
]erini verdikleri zaman sermayele
rini kaybetmemi§lerse ağıza alınma· 
ğa değerler. Umumiyetle halk için, 
matbuat sütunlarını matemile İ§gal 
etmenin bir tek yolu vardır: Maazal
lah f cci bir cinayte yahut kazaya 
kurban gitmek l 

• • • 
Halbuki, cemiyetlerde geniş bir iş 

bölümü olduğuna nazaran, şerefin 
yalnız siyaset ve sanat adamlanna 
mahsus olmaması Ia:ron geldiğini 
hepimiz biliriz:. 

Öyleyse niçin bir maden ame
lesinin, bir esnafın, bir köylünün 
parlak surette kapanan hayat kitabı 
sayfalan dikkatle anılmağa değm~ 
sin) 

Ben size bir tüccardan bahse -
Cieceğim: ••Kibar Ali mahdumları,, 
fimıaeiyle sigara kağıdı piyasa8mm 
vaktiyle kralı olan, sonra bütün va
rını yoğunu kaybeden fazıl kibarın, 
son günlerde öldüğünü elbette işit
mİ§sinizdir. On küsur sene evvel 
lstanbulun en zengin ve en zevkper
ver simalan arasında göze çarpan 
bu zatın hayatını, ben eskiden, U· 

zaktan uzağa takip ederdim. tflası • 
na yakın kendisiyle tanıştım. Haya
tmm en kara günlerinde kendisiyle 
dost oldum. 

Yırtık pantalonunu yamattığını 
bize gülümsiyerek anlatırdı. iyilik 

a. •es• 1 - - · 1 .1 ı .ı ı 

yüz çevirdi. Fakat Fazılın a~;;nd~~ 
bir gün bile hiç biri aleyhinde tek 
söz işitmedik. Dervişane felsefeler 
yürütürdü. Elli ya§mı geçmişti. Bir 
daha belini doğrultması şöyle dur
sun, hatta intihar edeceğini her gün 
umuyorduk. Zira, hayatının teferrü
atmı biitiin incelikleriyle bi1iyorduk. 
Bizim hc~aplarımıza ve telakkileri· 
mize göre. onun için hiç bir kurtuluş 
çaresi yoktu. Günden güne daha pe
rİ§anla,acaktr. 

"Bu adam yediği sillelerin tesi· 
riyle doğrulamaz!., diye düşünüyor· 
duk. Yarı teselli, yan nasihat yollu 
sözlerle yaşaması için teşcie uğraş• 
tığımız sırada, gülümsedi: 

- Kendimi vuracağmıı mı sanı
yorsunuz? Vallahi vurmam, yahu! 
İnanın bana! 

Biz, bunu bir ··zehr hand,. sanır" 
dık. "Ne büyiik bir deruni harabisi ol 
duğunu bize bile göstermek istemi· 
yor!,. derdik. Fakat meğerse, mesele 
öyle de~ilmi~ ... · 

Fazıl kibar, o ellisini gc,..kin a· 
dam, o müreffeh hayatın şahikasın• 
dan o yoksuiluğun uçurumuna yu· 
varlamm adam, bir kere bile of de-

medi, §i~ayet etmedi, cesaretini kay
betmed1, fınnlarda tezgahtarlık etti 
m~tbaalarm izbe odalannda katiplik 
ettı: fakirleşmeği ayıp s~ymadı ce· 
miyetin her tabakasında hayat kav· 
gası yapmağı mümkün buldu. Didin 

~i ve yaşadı. Y ~niden bir aile kurdu, 
BYatını çok kımselere gıpta etti· 

rccck d~reccde yeniden düzeltti. Ve 
~onra hır giin birdenbire anlattr: 

- Hani, bir akşam falanca lo· 
k~ntaya beni Yemeğe davet ettiniz:,. 
di ya, kırk scki:z aaattenberi hıyar, 
tuz, ekmekle karnrmı d r .... uyuruyo -
dum. EJ.:megın bayatr, hıyarın işpor· 
talardakı yamn Yomrusu ucu oldu
ğu için onlardan almr~tım. z 

"' .... 
. ~ost~m Fazıl Kıbarm umulma· 
dık hır gunde ansızın geliveren ölü. 
münü elemle dütünürken, onu ya. 
km tanıdığım bütün insanları~ ha
yat mÜcl'ldelesinde en ceımru, en 
yılmazı, en imtisale §ayanı olarak 

Liselerin ders 
programları 

Şimdiki şeklin tyl 
netice vermediği 

anlaşıldı 
Maarif vekaleti liıcle~e yap~rdı~ 

f. 'k kimya. rıvazı· 
teftişlerden ıonra ı.ıı • . . . 

d b
. t deraleri tcdnsatında ıyı 

ye ve e c ıya 1 b . 
bir netice alınamadığını. ~e ta e ~ 

d·ıd·y• derecede ıyı malGmat ile 
arzu e ı ıgı .. 1 d'·" ti 
mücehhez olarak ycti§tırı me ıgı ne • 

ccsine varmı§tır. . .. 
L

. 
1 

d yeti!ectk gençlerın, yük-
ıse er en ki ed b'l k 

sek tahsili kolaylıkla ta ~ • • ~ 1 
ece 

d d b
.
1 

. ·ıe yetitmesını ıstıyen ve-
crecc e ı gı ı . . . 

katet bir komisyon teşkil etmıştir. Ko. 
. kteP müfredat program

mısyon ortanıe . 
l il ul otmuc bet ıcnedenben 
ar e ıne!g ~· 

f b·ı . . _, altında toplu fakat 11-
en ı gısı na.... . . 

n k 
. edilerek okutulan fızik, 

nı ara ta aım . . 
k

. h nat nebatat, teşnh, [ızyo. 
ımya., ayva • . • b' • 

1 
.. • t t drisatında ıyı ır netıee 

OJJ, arzıya e 
1 clıv neticesine vanlmııtır. 

a mama gı • • • 

K 
. bu denlerın gene . esmı 

omıayon • 
'b' rı fakat ıstılahlann türkçe 

gı ı ayrt ay ' • • 
olarak okutulmasına karar vcrmıım. 

Bir zehirlenme 
Galatada Karabaş nı~haUeslnde i1alz 

sokağında oturan fb.yrıye diln zehirlen 
· hastaneye kaldrnlınt§trr. Hayriye 

mı~ h. l 
nin yediği yemekten ze ır endiği anla· 

ıılmı~tır. 

Dök mecllerde 
yangın 

Dökmecilerde Arda.şm 104 numara.. 
n dükkanından dün gece ya.ngm çık· 
DUŞ, yanındaki bir dükk!n& da sirayet 
etmiş, her iki d\ikkan kıamen yanını§ 
tır. 

Yangının ocaktan çıkan kıvılcmılar· 
dan çıktığı anlaşılmrştrr. 

tasnif ediyorum. O, cidden kendi 
~ubesinde bir kahramandı. 

.. istikbalde herhangi bir çıkmaza 
d~şc~ek olursam, F azılm yılgınlık 
~ılmıyen hatırasmdan kuvvet alaca• 
gmı. O, bana şunu öğretti: Ytlmı
yan, yener! 

Yeni posta 
vapurlarımız 

Bandırma yolculuğu 
4 saate iniyor 

Denizyollan için Almanyaya rsmar· 
lanan on vapurdan Marmara hattına 

tabıiı edilecek olan üç küçük vapurun 

model tecrübeleri Kiyclde muvaffaki· 
yetle yapılmı11 inşaata ba;lanmrştır. ' 

İstanbul - Mudanya - Bandırma 
hattında çalışacak olan bu vapurlar in. 

glitcre ile Fransa arasrnda işliyen feri· 
botlar •isteminde olacaktır. 18 mil sü

ratinde olacak bu vapurlarla tstanbul. 

dan Mudanyaya 2,5, Bandırmaya 4 sa· 
atte gidilebilecektir. Yolculuk az süre-

ceği cihetle vapurlarda kamara pek ar. 
bulunacaktır. Bunlar yerine müteaddit 

salonlar, istirahat kö!eleri vardır. Va. 

purlann her tarafında otomatik yangın 
söndürme mikeneleri bulunacaktır. 

Vapurlardan birincisi 938 senesi mar 
tında, ikincisi 938 senesi mayısında, ü-

çüncüsü ayni senenin kanunucvvelinde 
Kiyelde teslim edilecektir. 

Marmara vapurlarile beraber ısmar
lanan iki Akay vapuru ise şimdiki Hey
beliada tipinde, fakat daha büyük ve 
daha ıüratli olacaktır. 

Bu gemilerin bedellerinin kiff esi ih· 
racat mallanmtzla ödenecektir. 
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Türk 
basın birliği 

Beylerbeyi sarayında 
bir gardenparti 

verilecek 
Türk Ba11n Birliği kanunu layihaaı 

Başvekaletten Devlet Şurasına veril
miştir. Kanun yakında Büyük Millet 
Me::liııinden çıkacaktrr. İlk iş olarak 
Ankarada bir basrn birliği merkcıi kuru 
lacaktır. 

Baam birliği reisi Falih Rıfkı Atay İ· 
le umumi katibi Naşit Hakkı şehrimize 
gelmiş ve birlik namına bir garden parti 
verilmesi için alakadarlarla temasa geç. 
mişlerdir. 

Bu gardcn parti Beylerbeyi saraym
da verilecektir. Bundan başka ayni mak 
satla Ankara ve İ.tmirde birer garden 
parti verilecektir. İstanbuldaki garden 
parti 20 haziranda vcrile~ektir. 

Kamyon ve kamyo· 
netlerin pllka 

restmlerl 
Strt hamallığı kalkarken nakil vuı· 

tatarının da mümkün olduğu ka;iar mo· 
törlc~mesine imkan vermek için kam. 
yon ve kamyonetlerden alınan belediye 
resminin indirilmesi etrafında tetkikler 
yapılmaktadır. 

Şehrimizdeki yük arabalanrun mikta. 
n çok olduğundan ıimdilik bunlara ye· 
niden plaka verilmemesi de ticaret oda. 
sı tarafından beledifeden istenmİJtir. 

Dün ve bugün 
yağan yağmur 

Hava dün akşama kadar yağmurlu 
,.e soğuk geçmiştir. Herkes paltosunu 
giymiş, her tarafta soba ve kalorifer
ler yakümıştrr. 

Dün sabah yediden bu aa.bah yedi· 
ye kadar 28 milimetre yağmur yağ· 

mıştır. Uzun bir zamandanberi hava. 
nrn kurak gitmesi ziraat.çilen e~di
§eye sevketmişti. Dün bolca yağmur 
yağması bağ, bahçe ve tarla ıı~iple. 
rini sevindirmi~tir. Hara.ret dün beş 

1ta.ıya, An:ıavutıukta. ukerı bıızrrlıklara razdan esmektc::lir. Yağmur bu sabah 

------------------~~~""!'---TAN' d n: 

Kanii bahar 
Om.er Rı.:xı. Fran.kô'mm oiit1i11 cep. 

h~lerdc verdi.ği bo::gmui.atı. bahederck 
öııihn.üuUıl.:i aylard,'I lsrımıyada har· 
bi>ı d.aJın. dP.h.ŞPtli l>ir .-,a.fhaya girece
ğini söyJ:i.yor tıe diyor ki: 

"Bahann girmiş olması ise harbi 
canlandırmak için kafi bir sebep 
teşkil etmektedir.,, 
11·e ~rı::ık ki ar1.xu:Uı.~nnı fck::.ip ct

meğe mu/dedir olamıyorum. Evet, ba. 
M.r, çiçck1.eri, kc1cbr:k7.cri, bülbülleri, 
yeşillikleri uc biifiin giizclW;lcriy?c ~u 
bahar, Tunıı koynataıı baJıar, harz>lc~ 

rin h-ana krına iıı.~aıı kan1 döktiirdiiklc. 
ri mevsimdir. S1l1Jıta bile lspanyol, 
balıa.r geld4ği anda bir. kalbi 1:a bir 
hançeri oldtığımu hatırl1ya.n moJılıik

tu.r. Bu ga.rip hayva.n, yaln.tz bu haıı· 
ç.eri deği.l oimıan ::ckamnm in.ııam ,ıc 

in.,9Cınlığı öldürmek için yarattığı bii
tıın 1Jasıtalıarı i<ıtcdiği gibi 1,,-ııllnmmak 
im.kanını 1ml1tnoo tıelre yapmaz. 
ô~r Rı.:nnı>ı hakkı •var: 
Bu ba1Kır J.,patrı.yada. ya.lmz karan. 

/in.1',1' değil, papcıtyalar bile k1p'kızıZ 

yeti~cck. 

CUMHURIYET'te : 

Av arayan 
konsolos 

Dünya.mn 1ı.cr devrinde, 1ı.cr m.emle. 
kette cvlencıı çiffLerc dıostl.arı va ta
nrdıkl.arı tara/mdan gii.:cZ hediyeler 
ooril~i deği-!fncz bir itiyad olmu§· 
tur. Halbuki fcyami Safa bugün bize 
bir i:diva.t; 1ıcdiyc3i ko.dar gü::cl ve ko 
yccmı verici bir ~ta=ı he.diye ctm~ bu· 

lunu.yor. Okuyalım~ 
Karabük fabrika!mm temel atın& 
mera.siminde, Zonguldağm Fransız 
konsolosu olduğunu söyliyen bir 
zat, İsmet !nönüne yaklaşarak, ora.. 
tara fabrikalar kurulaca.ğı için tecs. 
siir beyan ctmi~. "Yazık ki çok gü. 
zel bir av mmtakauıız bozuluyor!,, 

demi~. 

GEçı::-; SE..~E BUGUN ~E OLDO':' 1 dereceye kadar düşmü~tür. Yıldız poy-

-;;;;:::::;mliiim;.;~:====~-.:_-~b:aş~l~a~m'..'.:ıı~t~rr::_· -----------~_::da devam etmiştir. -------

Bu konso!oııı s-ibi dil§ünen A \.TUpa
Jilar için yalnız Kara.bük değiJ, bli· 
tün Türkiye "çok güzel bir av mtn
taka.Sr,, idi. Bu memlekette yalnız 
tavşan, bıldrrcm, keklik. toy, çıl, 
yaba.nkaz:r Ye ördeği değil, Tilrk pa.. 
rıuıı, Türk müşterisi, Türk emeği, 
Türk işçisi de avlanrrdı; hatta Reji 
kolcuları Türk tütün müstahsilinl 
çifte ile değil, ciddi surette .. kara 

martin .. denilen bir silahla ta gözü. 
nün bebeğinden vururlardr. Kon.. 
solos o devirlerin giden ve bir daha 
gclmiyen tatlı hatıralarına ~lcn
diyse, kendi hesabına pek haklıdır: 

iÇERiDE: 
* Vefa ııııe~I aon ıınıı/ talebeleri bu aym 

on yed!nd cumarteııl gece:st Parkotelde 1 ,.. 

hıı.ba kadar ııUrecek bir eğlenti t ertip etmı,
lerUJr. 

,.. 1\afia vekAletl tara!ıudan Devlet ha\'ıı. 
yolları için t!'marl&na.n yedi Yolcu tayyarPsi 
önUmtızdekl tcmmtıZ<lll t~llüm ecli'.ecektir. 

• Eııuıl.ret altmcı §Ube mUdllrıu:u tarı!• 
!ındllll verllcn bır emirle Eınlnö.ı:ıU tal<:!: 
duratrnda 18 otomobilden !azla.ınm dur
ma~ı meııeJllml~Ur. 

• Tramvay lı;!nJe Recep lamiııde blrlııinin 
cebinden 11.ıı luk ıılgıı.ra çalan aa.bıkaltlarda.n 
ı;::oço dUn cUrmU meşhut m&hkemeaiııde bir 

ııcne !ki ay bap!!e mabktlm oln:ıu,tur. 

• Dcn!zyolları, Akay, fabrika. \'e havur. 
ıar idareleri için kabul ~dilen tekAUtlük ka• 
nun tı\yihUI ba.zlra.nda.n ltiba.ren t&thfk edi 
ıeceğiııden bıızrrlıklara başlıuımıştır. Bu ka 
nuna uygun olarak kUrulacak tekaüt 1SI1dı#J 
Jı;ln bir ta.llmatname yapılmakta.dır. 

• Bulgariııtanla 6 mart 1929 tarihli btta. 
ra!lık. uzı~ml'L ıtdlı teııvi~ ve hakem mııa· 
hcctemnln temdldino mUt.ed&Jr -re BUyük Mil 

1 
t .Mc<:ll!!lncA ta.adlk edllmlf bolunıı.n proto. 

t:koJun tasdlk.Dameltrl. dün Anka.rada Hari 
cıye vckAlC1tlnde Bulgar hüktlmeti kralifesi 
elçll'li Krlııtof l!fı Hariciye vekt.letf kAltbl il" 

mum! vekili Nebil Batı ta.r&fmd&D teati ohın 

muştur. * Bu akfam saat 19,30 dA fııta.nbul radyc-
sonda Dr. Aıııım onur ta.rafmdıuı bn!!t"rden 

k 
ft me,-•ıu bir konfcranı verilecektir. 

nrıınm~ ... w 

DISARIDA: 
• L<>nd;adald H&bı-.,,ciııtan ~farf'ti Tzione 

coıonta.le J!&Utt'sinltı tsnada.tma kar§? bir 
rrot.eııtoname ne§retmişUr. Bu gazetenin 
yazdığma göre Martş&I Gra.ıiani~"t!I kar11 va 
pılan ırutkıuıt. JUbatm ııonund& Londradan 
hareket edPn iki yükıek Hllbeş m•murıı 
tıırafmdan tertip edılmlşUr. E:ıefaret. Hıı.ile 
l'cl&!fyenln etr!l(mdaki kl~•lerden hiçbiri· 
nln ı:-eçPn llkt~nnden ııonra Londrayı terket 
memlş olduğunu ka.tıyeUe temin etmektedir. 
* Hicaz \'ellahdl emlr tbnluuud, 1ngillz 

kralmm tac giyme nı.t'raslminde bulunmak 
Uzere niıı&nm 22 ııinde Londt'aya gidecektir. 

• Yım&n kra.lt ve başvekili hususi bir Me
ra ııcyabatıne sıl<mr~lardır. Seyahat on iki 
gün sürecektir. 

• Haftalık mcnl ınUddeUnl -iO sa.ate Ltıdi· 
ren kanunun tatbıkl üzerine, Pariste dfikkı\n 
larm kısmı aramı kapanmıştır. Bundan son 
ra pıu:artef'I gUolerf de tatil ya.pılacaktrr. 

• Tuna. nehri bo)ıında Vidinl su basmıştrr. 
• Amerika bariclye nezareti, 80n neşretti 

ğl bir rıı.porda Amerika.ya giren ecnebi aer• 
maye.ıılnın miktarını ::?,600.000.000 dolar ola
rak tesb1t etml~tir. 

• Londrada bulunan Balter adlı Mr toı;lllz 

H1i:/v.İm"'t l'..damJarımıza göre bu 
:.af niiyii1'· bir riffol(lir. 

- Ali111lcre 9örr~ 
- Bir h iil.-ıinu-)f ıulamı 1 

- Fransız karikatürii -

İstanbul mUz:elerine yardnn nevinden, dört 
mtibim fotoğraf göndernu~tir. Bunlar, oı:ı 

yedinci ve on .sekizinci asrr Türk mensucat:. 
na ait reslmlcrdJr. 

• tng'ilterc ba,vekili Baldviııln aoıyal!ıt 
o~lu Olıver, i§Çi partisi ta.ratmdan mebua 
namzedi olaral< hö.stcrilml~tir. 

• Ealdvınin kendisi de iaLifa.ııml.'lan sonra 
Lord olacal<br. 

• So,·yetlcr birliği Pariı bUyUk elçi.ili 
T'utenıktn. balk komlserllğ'i birloci muavin• 
li~lno tayla cdllmi~tlr. 

• 17 Japon bl\hk~r (;'emlııf A \-U.ııtur&lya 
.sularında. tevki( cdJ!crek kapt.a.nlarma thtıı. 
ratta. bulunuldul<tn.n ııonra ur~ııt brrakıl• 

mrşlarl.'lır. Japon gemllerinln tahnkMrndan 
endlteyc cWşcn hllktlmet bu ıularda daim! 
bir l;ontrot teıılıı edecektir. 

- • Almanya He İtalya arumda film milba 
dcl~~ı Jıal<kında.ki mU::akerelere Berll.tıde tek 
rar ba§lıı.nmı~tır. 

• T'ariıı Rolr gıu:<"te~n• gore Japonya bıı. 

len 4l'i hin tonhık bir zrrhh yapmaktıı.drr ve 
-iG bin ve H bin tonluk dl$!'er iki kruvazörtl 
de yakındll denir.e indt;ecektlr. 

• Alman ıı.jıuıııınm 1)1 malO.mat alan mil}. 
!ill<'rdPn öğrendlğino göre, A vueturya ba,f\•e 
l~ı li ı;:u:o.nlg Romııya ancak bu aym .ı;onunda 
gc~ecektlr. 

• Almanya ~ta. ldare!'ri dUn tık defa ola· 
rak Hitıerln r',.ı:ıınlnl havi bir pul serl..sl çı. 
karmıgllr. Altı feniklik olan bu pullar, bıı· 

ıınıııl pullar ıerlııne dahildir. 

• Yunanuıtanm Avero( knıvazoril, bahriye 
mektebi ta.ll'beıtinl hamil olarak AlTllral Eke. 
nnmun•ın kunıani1a.."ı &Jtmdıl 20 ni~anda Sou 

tbaptona gfciecektfr. Knıvazör İngifü; kr&lı• 
um tac giyme ml'rıuimınde Yunan babriye 
slnı temsil edecektir. 

Yunan prensi Nikola.nm blm11yuindeki 

Yıına:ı tlyatroc\lllll' kon~e:rl Atlnada ı:: 

nlııımdan 16 ~:ına kRdar il'!< topla.ntTımt 

1 
yapacıtktır. Knn~re muhtelif mevzulan ,.e 
bllhaıııea tiyatronun tPrbiyeel hareketınl gö-o 
rll~ecektlr. 

Bundan sonra Türk topraklarında 
yabancı s!lılht Türk mU.,taıısilini 
can evinden vuramıyaca.ktrr; Kara
bük fabrikaları o silaha karşı ken· 
dini çoktan müdafaaya karar ver. 
miş bir milletin sita.hlarına demir 
hazrrlamak içindir ve ikt.ısadi saha.. 
da bu müdafaa çoktan başlamıştır. 
Koruıolos ccnabları tilfeğini boşalta_ 
rak duvara as.sa da, vatanın her ta
rafında yüksclmeğe ba.şlı~_.n Türk 
fabrikalarının bacalarından çıkan 

dumanın manasını anlamağa koyul
sa! .. O zman, espri 1.a.nncttiği bir 
sözün Türk - Fransız dostluğu he. 
sabma ne büyük bir "gaf., olduğu. 
nıı da idrak ederdi. 
Ben bu ya.wmı tılfııuı hiç dü~mml'. 

ticıı inızanıı ba.sarım. 

KURUN'da: 

At>=din Daverin 
sakalı 

ll a.~rı.ıı /\" ırnı 90-yı !p:;d1 f(Ç<l açı hynr 
ve bıı inı-'!1 1\urım siUım1r.ırmd.rı giiıı· 

deıı gfi.ııc inki~f rxleıı bir mizıahrı 
portre.<ti alıyor. l§fr. bugiiııl.'.ı yrr.zı.mı
daıı birkaç .<1<1fır: 

Abidin DaYcr birkaç ;ün cvvelkl 
yazısında. bir taraftan nalına, bir ta
raftan mıhına. vururken sakalı ol
madığı i~in t~tanbul belediyesine 
sözlerini dinlctemediğindcn şikayet 
etti. Bununla beraber yine sözünU 
dinletemiyeceğini bildiği halde yeni 
bir nasihat daha Yerdi. 0 Stca.kJar 
gelmeden etraftaki çöp yığmalnnın 
çaresine bakmız... dedi. Mademki 
Pı:ıkah olmıya.nlar sözünü dinlete. 

(Sayfayı çeviriniz) 
Kara Davut 



Sallık 6fQtlerıı : 

Akıl hastalıklarına nasıl 
inekler hardall sevmeseydi 

Bugün sinema 

karşı konulabilir ? mevcut oıınıyacaktı 
Londradan yazılıyor: 
"- Eğer inekler hardlı sevme -

seydi, bugün sinema mevcut olmı • 
yacaktıl,. 

ğıdır ve bu tatsız hardal otun 
ineklerle danalar yerler. u ancak 

Bir tavşan bu ottan a En başta gelen çare evlenmekte 
soy sağlıQına dikkat etmektir Bu cümleyi doktor C. E. K. Mees 

Londrada Royal enstitüde verdiği 
bir konferansta söylemiştir. Eğer 
dinleyiciler fotoğraf kimyası hakkın
da malumat sahibi insanlar olniasay· 
d.ilar, böyle acaip bir cümleyi anla • 
makta hayli müşkülat çekerlerdi. 

ntak b. .. yer · pek acı gelin ır 
çop ,. ' 1 k · b" .~: Yemekten 
vaz ge;b~rd . . nek ıse ır ogütücii rna 
kine gı ı ır, arşısına ne k -

.. .. . çı arsa gö• 

~eınıçDnlK, oırta yaşDoDok ve DlfiltDyarDoD<iea 
çuruı. . . 

işte bunun ıçındir kiin ki 
nalar, sinemaların büyüyije erle. da-

Ne yapmah ve çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz mesine fevkalade lazırnd 
1
P genışle-

-;;;;;~~~-- trarJ ;; - =:::s-..::: 
Siiı.ir ve akıl hastalıklarının bir kWıU 
anadan doğma, bir kısmı ise sonra • 
dan k8.Za.fulmadır. Fakat sonradan 
kazanılmalıirda da mUSa.it bir tarla 

1 
vardır. Binaehaleyh akıl hastalığına. 
karşı koymak için ilk çare tohumu dü
zel triiektir. 

Bu husti.Sta. ilk ve yegane ça.re ev
lenmeK.te soy sağlamlığına dikkat et
mektir. 

Evlenirken ilk dikkat edilecek şey 
sinir ve soy sağlal:nlığr olmalıdır. Pek 
ya.km akraba ara.smda.ki evlenmelerin 
si.itlr bozukluğu yaptığı yapılan tcc. 
rübelerden anl~ılmıştrr. 

Soy tesiri nedir? 
Dti.ııyanm her yerinde verasetin e. 

hemmiyeti tiZerinde çalışılmaktadır. 

Dünyaya göZUiı.ü açan çoelik, ana. ve 
baıbasının bir takım huy ve vatufları. 
nı da. beraber yüklenir. Bunların içer
sin.de iyisi de, kötüsü de vardır. 

Kraepelin, Rudin, Kalıri, Meggen
dorf er gibi alimler bir kısım tuh huı· 
ta.ırklarıiıda soya çekiııenln yilZde 75 
olduğunu görm.Uşlerdir. BiZ de 17 se. 
neyi bulan sinir helfünllği hayatımız. 
da; bunun caıilı tesitlerini yakından 
gördük. Veraset metelelerllide kadı. 

nın tesiri bilhassa mühimdir. Kadın 

ha.Sta olunca. çocuğuna daha fazla te
sir eder. Binaenaleyh tekrar edelim, 
evlenirken ara.n.ılacak şey beden ve 
riih gağl:ınılığıdı:r. Servet, ~k en son
ra gelmelidir. 

Evlendikten sonra nelere 
dikkat etmelldir ? 

Sağlam bir çift ibile evlendikten son 
ra .soylarını boza.bilirler. Bu da. tohu
mu bozan şeylerle olur. Bunların ba.. 
şında frengi, alkol, verem gelir. Bun.. 
larm tohumu bozmaları yüzünden soy 
frengisi, beden çarpıklıkları, anadan 
doğma. akıl geriliği, sa.r'a. gibi hMta.. 
lıklar me~·dana çıkar. 

Tohumu bozan alkol gibi şeylerden 
sakınmak Ji'izımdı:r. Dünyaya betbaht· 
lar getirmeğe hakkımız yoktur. Hele 
yavrularımızı böyle sarsak, saralı, ap
ta1 yapmıya hiç hakkımız yoktur. 

Frengi de öyledir; o da soyu bozar, 
aklı bozar, nesli kötüler. 

Bundan başka. doğarken dikkatsiz. 
lik etmek, cahil ebelerin elinde kal. 
mak da çocuk beyninin neşvüntiması. 
na mini olan sebeplerdendir. 

Hamilelik esnasında. kadınların sa. 
kin, heyeca.ruıız bir hayat geçirm~le
ri, mümkün olduğu kadar ruhi ve be· 
deni sarsmbla.rdan uuk bulunma.tarı, 

Yazan: 
Fahretlin K erinı 

•• 
Oğütleı .. 

Kuvvetten dü§üren 
hastalık, sinirhastalığma 
bebiyet verir. . ,,. . 

her 
se-

Sinir hastalddanrun se
beplerinden biri de kansızlık. 
tır. . ~ . 

Asabilik daima değil, ek-
seriya irsidir. 

l(. • • 

Asabiler, her §eyden ça
buk mütee11ir olurlar. . ,,. . 

Asabı pek zayıf olan ha· 
zı ıinirlilere deniz havası fay. 
<lali olur. 

Sinirliler bOl meyve ye· 
rnelidir. 

Sinirliler ıoğUktan kork
tukları ve pek çabuk üşüdük
leri için kıtm yünden elbise 
giymeli ve elbise mümkün 
mertebe geniş olmalı. ,,. .. 

Kuru soğuk sinirlilere 
faydalidIT. 

"'11-. 
Sinirli babanın ve sinirli 

annenin çocuğu hemen dai· 
ma sinirli olur. Bu istidadın, 
hıfzıssıhha ve iyi bir terbiye 
neticesinde önü alınabilir. 

• • • , 
Gebe bir kadmiiı hiddet -

lenmesi çocuğunu sinirli et. 
meğe mahltum eder. 

:{. ~ 1(. 

Hiddetli ve meraklı: za · 
manlarmda anneler süt ver -
memelidirler. 

Yedi Yatmdan evvel ço · 
cuklan okutmak veya bir 
takim marifetler öğretmek si· 
nihli olmalarına sebebiyet 
verir, bunlann uğraşacağı 
şeyler gezmek ve oynamak 
olmalıdır. 

ı 

ateşli hastalıklara yakalanmamaya 
dikkat etmeleri 13.tımdır. 

Çocuk nasll yetiştirilmelidir? 
Vaktinde doğmu~. bedeni ve ruhi 

btı1111111ııı111ınııı11111ıı•IDlll~ı1111111ııuınııı1111111ııııınnıııu1111ıııı11 bir çarpıklık göstermiyen çocuk, gün 
miyorlar, bu takdirde a.rkadaşmıız geçtik<;e muhıtinden birçok şeyler a.
yeni yeni nasihatler vermezden ev. lır, beyni ya.vaf yavaş inkiŞaf eder. 
vel bir kere kendisi sakal brrakma· Bu devirde çocuğun sıhhatine çok dik. 
lı değil miydi? kat ~tmek icap eder. 
HOAJdi, diyelim 'ki derdini dinlet- Ari.ne slitü ile birçok zehirler çocu • 

me1c !iriıı Davcr gibi bir e"btdi genç bir ğuh kanına geçebülr. Bu sebeple ço. 
mam.leket fedakarlığı yapsın ve saknl cuğa süt veren bir valide veya sütni
bırcıknııağa dıiı rozı olsıaı. Am.a bele. nenin hiçbir suretle alkol kullanma
diyeuinJ s4loat~ız Davcrdcıı esirgediği ma.sı, bula.şık yahut salgın hıı.stalık
tlti/atı 8akıallı Davcrc bczledeceği ne- lardan birine yakala.nma.mMı lazım_ 
reden mıalum, B11nun için Haaan drr. 
Kum{l<lyı Ziya paşaımı malum bir bey. Çocukluk yaşında g~irilen çiçek, 
füti tekrarlıyor, "Nağmeni dinT~teock kıııl, kıza.mık gibi bir kısım hastalık. 
lıııl..-ık bıLlama:;san bc.ı/h,udc ·nefes tü- lar da beyni sarsar ve orada. iltihap. 
kt-foıc ba.Jka perdeden ötn diyor ve ya- lar ya.par. Çocuklarda dikkat edilecek 
zı.sını şöyle bitiri11or: şeylerden biti de batsak temizliği uy-

Fa':::at bu arkadaş hem sakal hıra.. -kudur. Çöcuklarm yemek zamanları 
krr, hem Ziya paşa.nm düsturuna. munta.za.m ve yiyecekleri yemeklerin 
uyar da yine bu Wzünü de dinlete- çeşitleri de çocuğun bünyesine uygun 
me~e ne yapsm? 1 olmalrdrr. 
Ondan sonra "sakalım yok ki sö. Muntazam saatlerde yemek verme
züm tutulsun .. şeklindeki atalar sö- nin bedeni olduğu kadar ruhi fa.ydasr 
zünün de artık bu zamanda manası ve kü.Gük yaşta intizama alıştırılmış 

""~ yerf itatma.dıfina. lnansm. • ôlacafmı glSUSnilnde tutmaklığnnız ge 1 
Hayat Dat•er, .<mka.l 'bıra.1cnw.k tehli- t"ektir. Binaenaleyh ~cuk her istediği 

X-.esi1ıi 'bfr i/,ef<J daJııa, at'Ltıttın. Gözünı zaman yemek verilerek şımartılmama. 
oVdMtl bdır. 

Kara Davut Çocuf\ın odası sakin bir yerde ve 

uyku saatleri muntazam olnialıdır. 

Uyku esnasında vücuttaki zehirler dı. 
şarı çıkar, glihdüiUn sa.i:fedilen kuv. 
vet yeniden k8Zanılır. Memedeki ço
cuklar 16-20 saat uyumalı, büyükler 
de en aı selli saat uyumalıdırlar. Ço
cuğu beşikten itibaren banyoya 8.lış.. 
tırmak laznndır. Bu suretle sinirler 
rahatlanır, hazım i3leri kolaylaşır. 

Çocuk yaşında barsak kurtlarına 

dikkat €-tmek, havale hallerinde dik. 
katli bulunup hekimin fikrini 8.lmak 
lazımdır. 

Çocuğu ba.Ş üzerine düşmemesine 
bilhassa. dikkat etinek icap eder. 

ç00uklarm toplu hayat geçirmele
rine ehemmiyet vermelidii'. Çöc\ık 
yalnızlıktan hO§lanmaz. İyi arkada.ş
larile toplu oyunlar çocuk ruhuna. dL 
gergamlık, cemiyet sevgisi duYg\.ı.laiı. 
nı canlandırır. Çocuklara hiç-bir suret. 
le alkol vermemek, yemeklerinin çok 
baharlı olmama.sına dikkat etmek, kü 
çük yaştan itibaren hayat mücadele
sinde dayanıklılığa alıştırmak, nazlı 
alıştırmaktan sakınmak 18.zmıgelir, 

Çocukları bilhassa korkak 8.lıştır• 
mamalıyız. Korku onların ~uur altı ve 
gayri şuurlarında yer eder, enerjile. 
rini zayiflatır, iradelerini bOzar. 

Mektep ve çocuk 
Mektep ya§ına gelen çocuğu evvela 

sinir ve ruh hekimine göstererek ze. 
kai inkişafını ve karakterini tetkik 
ettirnıek 13.zımdır. Bazı çocuklar zih. 
nen gı=>ri<lir. Bir lrnumı:ı lrı ;- .,,;ı.n; hu 

surları olmadığı halde iyi görememek, 
işidemcmek, iç bezlerinin çalışmama
sı, burunda vejetasyonlar yüzünden 
zihnen geri hissini verir, çalışmasın. 
da muvaffak olamaz. Bu gibi kusurla. 
rm tashih edilnıesine çalışmasında 
muvaffak olabilir. 

Çocukları dört yaşından itibaren 
spora başlatmak, kendisinde bilgi, ça. 
lışma, tabiat, spor, sanat zevkini u· 
yandırmak, mefkure sahibi yapmak, 
hakikatle fanteziyi ayırt ettirmek Ii
znudır. Çocukta. görlilen hatalı halle_ 
ri dUZeltnıek, kendini beğenmı~ olma. 
ınasma. dikkat etmek, çocukta şeref 
mefhumu, iktrsat fikri ve kendi ken. 
dine iş yapmak sevgisini uyandırmak, 
çocukluktan itibaren kardc§lerine bir 
şeyler vermeği, diğerlerine yafdım et
meği, ba§kalarınm felaket ve meser
retile alakadar olmayı, başkalarına 
.zarar vermekten çekinrtıeyi öğretmek 
icap eder. 

Çocuklar yanında lauba?i hareket • 
lcr nekadar fena ise onlara karşı lü. 
zınruıuz ve müfrit ciddiyetler de o 
nispette zararlıdır. Bilhaıı~a yapılmış 
kabahatin anne yalanlarile babadan 
saklanılması daima hatalıdır. 

Çocuklarda çabuk kızmak, lüzum. 
suz hiddetlenmek, öte beri atıp kır· 

rnak. tırnak kemirmek, ıiltına. işemek 

ilah gibi haller \'arsa taahlh edilme
lidir. 

Ana ve ba.ba arasındaki g~imsiz. 

Doktor yukarıdaki cümlesinin 
alt başını da şöyle bitirdi: 

- Mevlut 
Kansere kurban gide 

muallim Naciye İzzetinn karde§im 
nisan çarşamba günü ( tuhuna 7 

• Yarın) .. - 1 den sonra mevlut okuna og ~ 

Y
cyi sevenler gclirlerıc cakttr. Naci-

d . nıerh11- · 
ruhunu şa etınış olurıa -..uenın r. 

Ab1ası: liad' 
ı:yc l k 

Aders: Fatih Karade , fı sal 
. ntz k 

Gelcnbevı sırasında 7 nu apıer, 
n-ıaralı ev. 

.. _Müteharrik resmin, yani si
nemanın fotoğraftan tedrici bir su • 
rette gelişip büyümesi ortaya talili 
tesadüflerin uzun bir hikayesini koy
maktadır. Sinemanın en mühim 
kısmı fotoğraf filmidir: Yani fotoğ· 
raf makinelerimizde kullandığımız 
cam yahut filmdir. Bu film ince bir 
jilatin tabakasiyle kaplıdır, pelteye 
benziyen bu cisim ki.içücük gütnÜŞ 

hubbelerinden rnilyarıarcasmıihtiva Askerligv e __.avet· 
eder. Gümüş diğer bir takım ecza \1 
ile karıştırılır ve ışığa maruz kalın· Nisan eelblnd 
ca, resim makinesinin önündeki şek· sevk edilecek oı ei 
il tesbit eder. an Jslaııbul vilayetinden: o r 

Filmde kullanılmakta olan jelfı · N ~·ı 1 - 937 isan ,celbinde . 
tin ve gümüş mürekekbatı saf degı • senelik hizmete tabi PiYadebır buçuk 
dir. Jelatin ameliyesini icad eden • ı 316 sın f a.yrıJrrıış o an • 327 baka . t ına. 
ler saf jelatin bularnadıklan için bu ve 329 doğumlular. Ya.aııe 328 
işlerinde muvaffak olmuşlardı. Sa- 2 _ :Musiki sınıfına aYt 

tın alabildikleri yegane jelatinde kii· S16 • 329 bakaya.sile 330 d~~nuş olan 
kürt izleri vardı. işte hileyi yapmak· 3 - Jandarma ve güınr··k guınıuıa.r. 
ta olan da bu kükürttür. Kükürtün na. ayrılmış olan 316 • 330\ 

81llifları. 
en küçük parçası bile gümüş ışı~~ 331 doğumlular. akayasiJe 
maruz kalınca koyulaştmr eğer ku ı - Deniz sınıfına. ayrılrn 
kürt olmazsa, gümüş koyula§nlaz, _ :331 bakayasile 332 tloğu ış oaın 316 

böylece fotoğraf da olmaz. 5 - Deniz sınıfına ay:r:~ar. 
Peki ama gümüş mürekkebatın· ~lô • 331 bakayasile 332 do~1olan da kükürtün ne işi var? rııı celp ve sevkolunacağı u· Ula. 

k t an olunur 
Bu kükürt jelatin yapmakta ·u · ZAYİ - 928 senesi Kadık" · 

Ianılan inek ve dana derilerinden melde binden almış oldu~ oy oı::a-
gelmektedir. T avc::an gibi dig-er ha.r• P""; tro1•'h0u ;...., v . . laedık. ~ ıı~nı . . . Ct·ucn"".; 0.ı_ 
vanlarm derisinde libmnn k::ırl::ı,. J"· - rndan eskısının hüknıu·· k --- --gı .. yo tur 
latin yok.tur. J{cmal Erenk-Oy Til1~ Ktıvak · ı 

Sığır derilerindeki kükürtün ha· ğı 11umara 6. so xı-
kiki kaynağı acı hardal ctunun ya· ...:.---

" 
ti w-ı= es 

Yarın akşamdan itibaren 

S CJ M E R Sinenıasında 
. .. etlen, ta~lan eriten b" l 

Gözle~~ .~or k rkusu içinde bırak~n 1~. e.~c~ 
halkı olurn ° gorun. 

ÔLOM SUAı 
. . tan n1cşhur artıst BOR.Is v 

fi)nı:ını ya~~ ceksin12:. 1'AR 
LoFf'u gore .. ··ı . 

. k dar goru memış rnu<l? 
Şirndıybu filrnde bugünün ilrni v:arn bi: 

eser olanl . . alt üst eden harika\... fennı 
.. e erını .. r gö e-

tlüşunc .1 nlarca sene evvel olan r 
k ve mı Y0 

• • d k sernavi ce . tesirlerını uyaca sınıt 
h" diselerın b . 

a . ahstıkları u şu~ın Inc\rcut ld v 

Birçok laboratuvarların keşfıne1 ç t ~hk1arın tei:lavı edilrneai 0 ugu 
• o] •• th~ ıas a rnum ve bunun sayesınae en ınu :ı: -

kün oldug" u aösterilecektir. fı'lrni görmeyi ihtnal '"'t 
0 zzam " rne · · Herkesi alakadar eden bu rnua Yınız. 

~ ~ ..::::============::::::::======= . a.z istirahat etmek, Uykuıı 
zamsızlrk ve bu yüzden sinir hastalıK· ~a.k, lturnar ve buna ben~ruz kaı.ttıa-
ları görülür. ııı.rdan uınk . ?ulunrnak deı~e::can. 

Erkek çocuklarda cinsi hayatın dikkat etmesı ıcap eden i<:>"ı . lının 
·· ·· den ., ·Crdır 

kendilerine anla.tılmamı:ı.sı ~zun Olgun tar ve Y&.şl l ' 
suiistimaller va bunun neti.cesınde ~: , ~ıııarm da yiyec~kı 1 

ar 
sinirlilikler zuhur eder. Bınaennle:Y : a"' dikkat ctınclerı· erıne, 1~ek. 
b··ı. v kl ld ~ rnan co. ıerıno ' dl'> ...... l u ug yaşına ya aşı ıgı za ' ıtini öl~türnıeleri h 1 -..ua.r arın 
cukları iyi kontrol altında buJw1dur- tazyı r 

1 
h mn'lı· ' te e bal"!ak ci-

. . . · allcr tıetıne az a c c ye v~r 
mak ve kendılcnne tabıattcn mıs Hn •atta ifrat \' l'll~lerı la-
vercrek hakiki vaziyetı aydmlatma.k znndır. ) e tefritte 
la?.ımdır. zak, ahenkli çalışma hu devri n u. 

Delikanlmm sinir hıf:ııssıh1ıası Jibaşlı Sinir hıftıssıhhasını ~:~i~e~ 

Iikler de çocuktan gizlenmelidir. Bu 
tarzda ki geçimsiılikler çocukların ei. 
nirltırini vo rrıaneviyatmı bözar. Çocu. 
ğuı1 okuduğu kitaplar da kontrol edil
meli \'e bilhassa ~ehevi escrlerdm U· der. 
zak bulundtıM.llm&lıdır. Delikanlılık yaşına geldiği Z3Jlla.Il 

içki ve diğer uyuşturucu zehırlerdcn Mes'ut bir ömüı 
BUiuğ y:ışt ve beleoğulduğu, frengi gibi hastalık· Bu suretle doğumdan evveı 'h.~-

·• .. o k d """§1&-Bu devir kız ve erkek çocuklar için !ardan korunm~k ister. yıp oınur s nuna a ar devanı_ 
çok ehemmiyetli bir zamandır. Vücut Ji.,rengi, Eıinirleri ve aklı boz.'ln has· nrnnlaM.m bir hayat Yu ya~a :den 

. l<a • d tc k ınsa... dahı!indeki bezler çalışmaya. başlar. talıklardandrr. Bu zamanda iyi ar • n1 daımı saa c nvuşturacat;1 ·r t· . 1 o na ''" Kadınlar &detlerini görürl~r. ruhla.. d~lor eerftesi ve ne.,eli ha.yat gec;ı • sinır kuvve ının ı(>r eeyin iittün 
nnda dcğ!şiklik olur, izzetinefisleri mcsi, c;nhşmasmı ta.ntirtı etme!İ icap bu!ıınduğtına iman edince dünya d.e 
ve hoııı:3asiyetleri da.ha fazlalaşır. Yu. ede1·. Her çah~tın u!iUv yorulmaya mah · · h t ·1 ~ . geçı. 
murt!.hkların iyi Galrşmaması ve bı·ı. kt"ımd ı B'na. ı ·h beynin vortıl· clının r~ a geçı t-ccgıne okuyucuıan. 

t r. ı ena e} · 1rn cmın olmaları 18.zımdll' 
h:ıssa ~cukken dikkatsizlik yüzünden n~amıu;ı i<:in muntazam bir suret~: ~eneli sı1ıhiyııt broşilri.hıdcn)-:- (M1uı .. 
üşütm"kr sebcbile ay hallerinde lnti- dınlenerek çalı maya ahşmak. krŞ , ____ ................... ....__ __________ __ 
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Sana . diye ka.da.r hiç mektup j 
'-"azına.dl:: halde şimdi niçin yazıyo
" 1 N' i · ' Çün..' 

1 

ııım, biliyor musun . ıç n mı. 1 
kil babamın mcktuplı:1'mda hasta ol
duğunu, fena. bir gnpten _yattığını, 
yirmi gün süren bu hastalıgm netice
sinde hala kendini toplıyamadığını, 
yüzünde zava.llı bir üadenin belirdL 

ğini okudum. . 
ç~h:-enin taravetı kaybolmuş, öyle 

mi? Senin yaşında bir kadın için, bu, 
büyü.k bir felakettir. Şimdi siman gö
zümün önüne geldi. Muhakkak ki 
§Öylesin: Göz kapakların şiş, elmacık 
kemiklerinin et!'afında buruşuklar be
liriyc:o; sönrr..~, ölü bir ten; kurumuş 
bc:;·az dudaklar; şakaklarda sarı sarı 
le!;~ler: zamanla sertleşmiş saçlar; 
gözlerinin derinliklerinde, bütün bu 
kaybettiklerini bir daha bulamıyaca.. 
ğınm acısı ... Çünkü senin yaşında es
ki hale dönmek çok güçtür, bayancı
ğım! 

ü c; gündenberi bu harap yüzün gö. 
zümün önünden silinmiyor. Artık da.
yanamadım; sana her şeyi anlatmağr 
arzu ettim. Söyle bakalım: canın sıkı
lıyor, değil mi? Bizim ev, malQm, pek 
eğelnceli değildir. Hele insan senin 
gibi, bütün gününü bir şezlong üstün. 
de geçirirse ve karşısındaki aynaya 
baktığı zaman da harap olmuş yüzü
nü görmeye mahkum bulunursa ... Et
rafta ses yok, sada yok! Bahçe için. 
deki bu evin manzarası dahi yok. Yal. 
ruz ilst katta, yazıhane odasında ba
bamın ayak ı::esleri... !ste görüyor 
musun, ne iyi kıtlpliyim: seni eğlen. 
dirmek için şu satırları yazıyorum. 

Her an seni düşünüyorum. Fakat 
zannetme ki yalnız hastalığın behane
siyle ... HayJr, on scnedenberi hep ak. 
lrm sendedir ... Sahi, tam on sene! Ge. 
çen temmuzun on beşinde on yıl ol-
dil' ~----"'-=--'~~ 
Hayatımda bu kadar bUyük yer 

tuttuğunu tasavvur eder miydin? Ba
bam seni :\lmıya karar verdiği zaman 
ben de lakayt f:ıkat nazik bir ta'\'1r. 
la, seni karşılamıştım.. O an içimden 
nekadar gayrimemnun olduğumu hiç 
b.lıısetmiş miydin? Ben on dokuz ya
ttndaydrm. Sen de on altı yaş benden 
bUyük. Demek bugün ... 

Merak etme, yok, yok ... Hesap yap. 
mıyacağun! Yalnız otuz yaşında ol. 
duğumu Jtiraf ediyorum... Sen, dul
dun. İzdivacında hiç mes'ut olmamış
sın. Hııyabndn. bir şey beklemiyordun. 
~ekkillc:· sırasmclaydm. Fakat 
lbunı. rrğmen ekıııimiş bir tabiatın yok
tu. Slrt saçların. neşeli yüzün, ortalı
ğa ferah saçıyordu. Az zaman zar. 
fında bizim sönUk evin içine, itiraf 
ederim ki, biraz neşe girmişti. Fakat 
hakkındaki hükümlerim bir zehirli in 
bi:kten geçer gibi daima. senin aleyhi. 
ne çıkıyordu. Sahte alim kılıklı, anti
ka. meraklısı, tumturaklı babama var. 
dığtn için, seni i~ihfaf ediyordum. 
Kendi kendime şöyle karar veriyor. 
duın: 

"- T-abiL Ortada beş parasız kal
mıştı!,, 

\T e sen, yeni yeni elbiseler yaptır. 
dığın, hizmetçilere emirler verdiğin 
zaman için için seninle alay ediyor. 
dum. Akşamları, hele akşamları ... 
Muntazam taranmıs saçlarınla baba
mın karşısında oturup da onun keyfi
ni yerine getirmek için gülümsiyerek 
bezik oyna<lığın zaman, &ana ibretle 
bakıyordum. Senden iğrcniyordum. 

''- Nasıl bunları yapa.biliyor? Na. 
sıl tahammül ediyor? Ben bu evden 
bir an evvel ka.çmıya bakıyorum. Ev
lenip gideceğim. O ise bütün hayatını 1 
burada geçirmeye mahkum ... Buna da 
yanabilmesi için bir insanın, nekad~r 
manasız, nekadar mıymıntı olması la-

znn' 
&'~den ne derece tiksindiğimi ta-

savvur edemezsin. 
Maamaiih, bir aralık, kendimi zor. 

lıyarak, belki de seni sevmek yo~un_u 
girecektim. O sıralarda kuzenımız 
Vehbinin Avrupadan geleceğini, bir. 

kaç ay bizde misafir kala~ağrnı ha
ber aldık. Hatırlarsın belkı: Babam, 
Vehbiyi nekadar beğenir~il Onun ça
lışkan ve kendi gibi a.ntıka meraklı
sı old~ğunu nekadar takdirle söyler. 

di. 
Ben, ta.bii bu taraflara. ehemmiyet 

vermezdim. Maamafih, hayatımızda 
bir değişiklik olacağından ~v1:°ıyor • 
dum. Niha.yet meşhur ku::e~mız .gel
di. Uzun boylu, mavi gozlu, sıyah 
saçlı, güzel bir erkekti. 

Seneler geçtiği halde, bugün bile o
nun sevimli yüzünü tarif etmek için 
kendimde kuvvet bulamıyorum. Gelir 

gelmez kendisine 8.şık olduğumu aöy
lersem belki içinden alay edeceksin. 
Fakat hayrr, edeme7.sin. ÇilnkU een de 
artık şimdi o hissi anladın! Şimdi 
sen de biliyorsun ki, bu küre üstünde 
herbir kadının eşi vardır. Bazan o eşe 
raslamak pe-k geç oluyor. Ba.za.n. da iş. 
te böyle insan hemen karşılaşıyor. 

Ben de, yirmi yaşıma basar 'bu. 
maz:, kalbimin erkeğini bulmuştum. 
O akşam odama girdiğim azman, ba
caklarını titriyordu.. Kalbim, tatlı 

tatlı çarpıyordu. Sonra her gün baş
ka. bir zevkle geçti. Onu sabah, öğle, 
akşam, her saat göıiiyordum. 

Ne mesuttum! Ta Kı oır saban an-
sızın salondan içeri girdim ... 

. ~n bir saksı içindeki çiçekleri dil. 
zeltiyordun. O da senin yanında, hay. 
ran hayran. sana bakıyordu! Sana ne 
nazaşal baktığını derhal hissettim. 
Sonra bana. çevirdiği gözelrindcki üa
deyi de anladım. 

"- Neye geldin? neye beni rahat
sız ettin?,, demek istiyordu. 

Gururum olsaydı... Fakat aşktan 
başka bir şey düşünmüyordum. O a.ş
kI hiçbir şey öldilreme?.di. Öldüremi
yeceği de şundan belli ki, aradan on 
sene geçtiği halde h8.la içim sızlıyor. 

o gece e.ğl~madrm. Seni öldürmek 
istiyordum. Bır an da Vehbinin odası. 
na gitmeyi dü~ündüm. Aynada yanak 
larıma, gözlerı~e, endaınıma bakı. 
yordum. Güzeldim: 

O zaman çok güzeldim, fakat ben 
hala da güzelim! Buna rağm.en kork-

tuın: 
"- Ya. ı,eni reddederse?,, 
Seni öldürmekle de bir şey kazana

mıyacaJ<tım. Babama ihbar etmek me
selesi akhma geldi. 

Bu gayeyle seni günlerce gözetle
dim. Vehbi, seni seviyordu. Seni isti. 

du Seni kovalıyordu. Bunu artık 
yor · 
. ·den iyiye anlıyordum. Fakat sen? 
ıyı . h' Ne ı 1rip! - Hıç, ama ıç oralı olınu-

ordun. Hatta ondan zerre kadar baz 
ytmediğini, bir an evvel evimizden 
e itmesini istediğini farketmiştim. 

1

. 
g (Devamı yann) 

Nakleden: (Hatice Siireyya) 
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143 sene evvel bugün 

Fransız ihtilalinin ateşli hatibi 
Danton'un başı kesildi 

Dıtnton cellada "Başımı kestikten sonra 
milletime ~öster, ~Unkü o kadar 

değerj vurdır,, dedi ••• 
Danton hakimler huzurunda söz / yakalıyarak biribirlerinden a)'lrCh# 

söylüyordu. O kadar bağırıyordu \'e: 
ki, binanın dışında birikmiş yüzler- - Burası kucaklaşma yeri değil. 
ce insan bu sesi duyuyor, Dantonun dir .. dedi. 
ne söylediğini anlıyordu. 

Sen Jjt kürsüye çıktı ve şu tekli
fi yaptı: 

-Suçluların cürümleri büyük
tür. Onlarr scyletMemek, gıyapb· 
rında hükiim vermek icap ediyor.,. 

Bu hüküm kabul edildi. 
Mahkeme gıyap hükmünü ver· 

dikten sonra suçlular çağmldı ve 
kendilerine: 

- Heyeti hakimenin vicdani ka· 
naati husul buldu.. dendi .. 

Danton itiraz etti, bağırdı: 
- Muhakeme hitam mı buldu) 

Nasıl olur. Henüz başlamadı hile .. 
Bizi itham ettiğini söylediğiniz evra
kı gösteriniz .. 

Bu sözler artık dinlenmezdi. Hü 
küm çoktan verilmiş, hatta idam 
hükmünü bildiren kağıtlar bile tabo
lunmu~tu. Hüküm, mahkumlara bil. 
C:lirilemedi. Gıyaplarında okudular. . "' ~ 

- Sizi siyasetgaha gönderece· 
ğiz) 

- Hangi siyasetgaha) 
- .... 
- Söylesene~ ..• 
- Buyurunuz ... 
Danton ellerini kaldırdı: 
- Ha, dedi, yani idama .. Gide· 

lim, gidelim ... 
Sokaklar geçilmez derecede ka· 

labalıktı. Bağırıyorlardı: 
- Kahrolsun diktatör. 
-Yaşasın Danton .. 
- Y aşasm arkadaşlan .. 
Danton acı, acı gülüyordu. Ken• 

di adını yabancı ağızdan duyarken 
ürpefiyordu. Onu bir rüyada imiş 
gibi götürmüyorlardı. Bir müddet 
sonra tamamivle rüya olacaktı. 

Robespiy~r. halkın bu nüma· 
yişinden son derece korkmağa baş
lamrştı. O, Dantondan daha kor
kak, daha heyecanlı ve daha bitkin 
di. Kafasında yalnız ve yalnız bir 
tek dimle raksediyor, beyninin içini 
tırmalıyordu. 

Dan ton şöyle demişti: 
- Robespiyer'i de1 darağacına 

sürüklüyorum. Benden sonra Ro· 
be$piyer idam olunacak .. ., 

Robespiyer kendi idamını göz -
)eriyle göriir, vücudu ile hisseder gi• 
bi oluyorc1 # 

- Artık yarı ölmüş, ve biraz 
sonra tamamiyle ölmüş olacak bir 
insan için, mahkemenin mahkiım 
ettiği bir adam için halkın yaptığı 
bu tezahürat yarın benim için elbette 
tehlikeli olabilir .. ,, diyordu. 

Dan ton sakindi, gülümsedi: 
- Budala, dedi, başımız sepete 

diiştükten sonra da biribirimiı.i Öp· 
meğe mani olamazsın ya ..• 

Dan fon 

Her~el baqmı giyotine uzattr. 
Satır indi. Kanlı başı sepete düş. 

müştü. 

Kan damlıyan giyotin satmna 
bakmakta olan Kamil Demolen mı· 
nldandı: 

- llk hürriyet mücahitlerine la. 
yık bir mükafat. .• 

Danton başını giyotine uzatma· 
Clan önce cellada döndü: 

- Başımı kestikten sonra mille
time göster. Çünkü o kadar değeri 

vardır ... dedi. 
Bu vaka, 1 4 3 sene evvel bugün 

cereyan etti. 
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Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
• Yazı ışıerı teıOrönu ı 2:t1112 
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e •vhk 
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t400 Kr 2700 Kr, 
'730/ .. 1•50 .. ,,. 
•OO~l" 800 ., 
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Salııhi ~ Nesmıat Müdürü: 

Hasan Rasim ' us 
; 

Basıldızı 11e, (YAKIT) ~tbaası 
... -· .a· • .._. 

Giyotinin önüne gelmişlerdi. Kimyager 
Meydan son derece kalabalıktı. 1 

.sıra Herşil'deydi. Ağır ağır gi· Hüsameddin 
yotıne yakla:..ştı. Sonra Dantona dö-
nerek kucaklaştı. Arkadaşını, da- Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
mnrlarmdaki son kuvvetle son defa umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
kucaklıyordu. Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Hanı. 
Cellat iki arkadaşı kollarından ı--------------...1 

ÇETE- REiSltı\ . 
SıRAt<tN ONA 
SORAc.AKLARı~ 

I 

06~fNe'C.EK· 
L~Rif\'\ YAR! 

. v 



6 - ~- _ _)HABER - J\k:şam l'Ostasr' ~~==~)=6=N!SAN=~~-~19~3~7 · 
.:==~~~~====::====~=:::::!!!~~~~~~~~====~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~==~==============~~~~~ ~~~~ 

Suriyede tethiş ->1 ~ ~ ;~1 ; 

b~~~~~) ~!~~!~~timah- ~~ \\~ ~~ 
bu parti mensu_-·arına karşı duyulan susada gönderilen yobazlar, camiler· 

nefretin sebepleridir. de Türklük aleyhine bir takım yave- lzm 
1
• F ıı· 

Vatanilere karşı alınan cephenin 1 ler yumurtlamaktadır. 
bir diğer sebebi de, Fransanm Suri- B l d' 1 k · · h Ik 

un arı ın ememe ıçın, a futbolcular ye - Fransız muahedesini tasdik et- camilere de gidemez olmuştur. 
miyeceğine dair çıkan şayialardır. Bu İyi giyinen, gazete okuyan, bir M I t i 
Şayialara go··re Fransızlar arap olmı- em eke ler ne kahveye iki defa giren Türkler hak. 
yan bilhassa hıristiyan unsurlar üze- • d •• dil 1 
rinde mandayı el' an muhafaza et- kında takibat yapılmaktadır. on .er 
mek taraflrsı imiş.. Ku - Kluks • Klan Milli küme maçları dolayısile Fe· 

Bu karışık hal göz önüne alma- Suriyedeki Türklere yapılan zu• nerbahçe ve Beşiktaş takımlarile kar. 
çok olursa, Suriye nazırlarının lüm pek azmış gibi, ayrıca da hüku· şdaşmak için şehrimize gelen lzmirin 
"Suriyeye biran evvel yetişmek iste metin müsaadesiyle yeni bir büro Üçok takımı dün akşam Bandırma 
melerine,, hayret edilmez. teşkil edilmiştir ki bir nevi Ku-kluks postasile şehrimizden ayrılmıştır. 

Esasen Suriyedeki karışıklıklar- - klan tehdit teşkilatı mahiyetinde Misafirler Beşiktaşlı r;porcualr ta-
dan dolayı derhal memleketlerine ça I b rafından samimi bir hava içinde uğur. 

ld 
görü e ilir. Şam mebusu Fahri El- }anmışlardır. Dig~ er taraftan Beşiktaş 

ğm ıklarmı evvelce de yazmıştık. barudinin riyaseti altmdaki bu büro- klübü tarafından İzmirli sporcular 
Ce~elidünız isyanı da, mebus Miinir Elaclani, avukat şerefine dün ak~run Parkotelde gilzel 

Cebelidürüz pek karışıktır. Su- S f · M k M 1 
riye hükumeti işin büyümesinden 

ey ettın emun, avu at e ımet bir ziyafet verilmiş, çok samimi bir 

korkuyor. Cebelde büyük nüfuzu 
Saraç ve saire gibi müfrit Vatantler hava içinde geçen ziyafette sporcular 

olan Atraş ailesi tamamen ayaklan-
den müteşekkil bir heyet, doğrudan güzel saatler geçirmişlerdir. 

mıştır. doğruya Türklere fenalık etmek ve 
Cebelidürüz halkının talepleri icap ettikce hükumet kuvvetlerinden 

şu üç maddede hülasa ediliyor: de istifade ederek Tiirklcrden inti• 
1) Cebelidürüzün mali ve idari k::ım almak için teşekkül etmiştir. 

istiklale sahip olması. Bunlar, fenalık etmeğe imkan 
2) Emir Hüseyinülatraşm Yali bulamadıkları Türkleri de Surive 

tayin edilmesi. hudutları haricine çıkanlacaklarlır. 
3) Eski vali, Nesibülckberiden Türk tebaası olup da Suriyede müd. 

sarf ettiği paralar için hesap sorulma. deti ikametleri beş seneyi tecavüz 
81. 

Hatayda propagandalar 
Diğer taraftan Hatayda irticcıi 

propagandalar Türkler aleyhine tev
cih edilmiş olarak devam ediyor. 

etmiş olan kimseleri de Suriye tabii
yetini almaları için tehdit etmekte
dirler. Bu büronun mesai ve esbabı 
teşekkülünü Suriye Vatani gazetele. 
ri alenen yazmışlardır .. 

Avrupa Kupası komitesi 
yarıda kalan 

ltalyan 
Avusturya 

fJiaçı h~C.:kında karar 
verecek 

Budapeşte, 5 (A. A.) - Avrupa ku.. 
pası l:omitesi, !tnlya, Avusturya, Ma. 
caristan, Çzlrn3olvakya ve İsviçre mü 
messillcrinin iştirakiyle pazar günü 
öğleden evvel yaptığı bir içtimada 2 
mayısta Viyanada fevkalade bir top-

ç k C h R 
lantı yapmağa karar vermiştir. 

e U m U r e I• s ı• Bu toplantıda hakem İsveçli Olso. 
nun tatil ettiği İtalya - Avusturya 

B e 1 g r a t t a 
futbol milli maçının tekrar edilip edil-
memesi veya iki takımdan birinin ga. 
lip ilan edilmesi hususları gözden ge. 

müzakerelere ~aşladı çITil·~~k·;~b~l;~;ır. 
Benesi · karşılayan talebe, ltalya Avrupa kupası 

aleyhinde nümayişler yaptı maçları 
Küçük itilaf azasından Çekoslo. 

vakyanın cumurreisi Doktor Benes, 
Belgrada geldiği sırada, İtalya aley. 
hinde nümayiş yapmak suçuyla birçok 
Yugoslav talebe tevkif olunmuştur. 

Nümayişçiler "Yaşasın demokrasi
ler, Küçük !tila.f, Balkan Antantı, ya
şa.sın Çekoslovakya, kahrol.sun fa
şizm ! ,, diye haykırıyordu. Halk, Çe. 
koslovak Cumlıurreisini hara.retle se. 
lamlamıştır. .:: 

Ziyaretler 
Belgrad, 5 (A. A.) - Çe'k:osloval[ya 

Cenevrede bir 
bomba. infilakı 

Dört kişi öldil. 
Cene\Te, 6 (A .A.) - Bir berber 

dükkfınında patııyan bir bomba neti
ce;inde Zur!inden sokağında yeni bir 
bina yıkılmıştır. Enkaz arasından 4 
ceset çıkarılmıştır. Bunlar, berberin, 
karısının, üç ya;ımdaki çocuklarının 
ve infilak vukubulduğu sırada süt ver 
mek için binaya giren bir sütçü çıra
ğının cesetleridir. 

Binadan hemen hiçbir eser kalma
mıştır. Civardaki evlerin camlarile 
mağazaların camekBnlan parçalan.. 
mıştır. 

Açhk grevi 
(Baştara/1 1 incide) 

Bu sırada grevci yahudilerin hariç. 
ten kendilerine müdahale edilmesini 
bekledikleri söyleniyor. Fakat, çıkıp 
~emek yemelerine dair kimsenin bir ıs.. 
rarda bulunmadığını gören grevcielr, 
aralarında istişareye meydan kalma
dan derhal dışarı fırlıyarak en yakın 
lokantalara koşuşmuşlardır. 

Bu sısada fazla takatsiz düşmüş o
lan birkaç yahudi, diğerlerinin, lokan. 
talara doğru tehalükle attlırken çarp. 
ması neticesinde yuvarlanarak bere • 
lenmiştir. 

1 

Sofya yahudilerinin bir daha grev 
yapmıya tövbe ettikleri tahmin edil· 
mektedir. 

Cumhur Başkam Edoua.rd Benes saat 
16 da Baııvekil ve Dış Bakanı Sto~;a
dinoviç'i ve sonra da Çekoslovakya 
Dış Bakanı Kamil Krof tayı kabul et· 
miştir. 

Saat 17 de Kraliçe Mari, Benes şe
refine bir çay ziyafeti vermiş ve mü. 
teakiben Benes Naiblerin ziyaretine 
muk8:'belede bulunmuştur. 

Saat 20 de sarayda bir ziyafet ve. 
rilmiş ve ziyafetten sonra misafirler 
Belgrad filarmonik orkestrasının ver
diği konserde hazır bulunmuşlardır. 

Mayerling 
facias·ı 

Esrarı nihayet 
anlaşılıyor 

Viyanadan bildiriliyor: 
Tarihin en büyük facialarından 

biri addedilen Mayerling faciasının 
içyüzü nihayet anlaşxlacaktır. 

Filhakika, Arşidük Rodolfin 
karı ve çocuklariyle beraber ölme
den evvel annesine yazdığı mektup 
elden ele geçtikten sonra, nihayet 
Brno belediyesinin eline geçmiştir. 
Mektup ve kraliçe Elizabetin vasi· 
yetnamesi mucibince ancak 1950 
Viyana ilim akademisi tarafından 
açılacak ve böylelikle bu en meraklı 
aşk faciasının hakiki mahiyeti mey
dana çıkmış olacaktır. 

Atletlerimiz 
Balkan oyunlan için 

hazırlıklara başlıyor 
İstanbul atletizm ajanlığı tarafın. 

dan Sekizinci Balkan oyunlarına ha. 
zırlık olmak üzere 17 nisan cumartc· 
si günü Taksim stadyomunda ilk mü· 
sabaka yapılacaktır. 

Müsabakalarda 100, 200, 400, 800, 
1500, 5000 metro ko13ular, u~un ve 
yüksek atlama ile 4X 100 b:ıyr:ıl~ ya
rışları yapılacaktır. 

Müsabaiı:r.ılr bütün klüple.;in atlet. 
!erine açık olacaktır. 

Budapeşte, 5 (A. A.) - Avrupa 
kupası komitesi cumartesi günü içti
ma etmiştir. Bu toplantıya maçları 

tertip eden Macaristan, İtalya, Avu.s. 
turya ve Çekoslovakyadan baııka İs
viçre, Romanya ve Yugoslavyanın da 
mümessilleri iştirak etmişlerdir. 

Komite, 1937 yılında yaptlacak o
aln turnuvanın programını !jU şekilde 

tesbit etmiştir: 
Birinci turne 13 ve 20 haziran. 1937. 
lklinci turne 1 ve 4 temmuz 1937. 
Üçüncü turne 18 ve 25temmuz1937. 
Final 1 yahud 8 ağustos 1937. 
Bu turnuvaya Macaristanla Çekos. 

lovakya şampiyona maçlarında birin. 
ci, ikinci ve üçüncü gelecek olan ta
kımlarını sokacaklardır. İtalya ile A.. 
vusturya ise şampiyon takımlarını iş
tirak ettirecekler ve ayrıca kupa şam
piyonu olan takımı iştirak ettirecek. 
!erdir. İsviçre, şampiyon taknnı ile 
lig maçlarında ikinci ve üçüncü gelen 
takımlar arasında yapılacak müsaba. 
kanın galiblııi, Romanya ile Yugoslav
ya ise yalnız şampiyon takımlarını 

turnuvaya sokacaklardır. 
Programa göre karşılaıımalar şu 

suretle cereyan edecektir: 
13 - 20 haziran 

Çe!wslovakya ~ampiyonu . Macaris
tan ikincisi, (A) Avusturya kupa şam 
piyonu !sviı:;re ikincisi (B) İtalya 
şampiyonu - Avusturya ikincisi )C) 
Romanya ~ampiyonu • Macaristan Ü· 

çüncüsü (D) Avusturya şampiyonu -
Çe!rnslovakya üçüncüsü (E) İtalya 

kupa ~ampiyonu • Yugoslavya (F), 
Macarist::ın şampiyonu - İtalya ikinci· 
si (G), !avic:re ş:ı.mpiyou • Çekoslo
üçüncüsü (H). 

4. 11 temmuz 
(:ı) fa':ımı - (b) takımı (aa) 
(c) takımı - (d) takımı (bb) · 
(e) t3.~:amı - (f) takımı (cc) 
(g) takımı • (h) takımı (dd) 

18 • 2ı:l Temmuz 
(c"') t:ı~:ır-u - (cld) t::-..kmu (x) 
(LJ) ta~~I~ı - < :ı'.l. ) takımı (y) 

Fii'rAL 
(x) takımı - (y) takunı 

Vaıro şcaka 

c n <ğ e ırce n lfi1 ö fiil 
<dl lYI ~.~ .. ~ .... ~ ............. , ......... . ("" ........ ;;;:·~ .. ··0;~;·;., ce m a • . Ka v911·~···-ı 

s •••••••••••••••••••• ................. ~············ l 
••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••···· yok, neyöe o ış ·· l ··········-·· .. ····· 

Kendisini hiç tanımadığı~ d V..~ yalımı • soy e ki biz de anlı .. 
yüzünü, ömrümde ilk defa gor u - Camın ın .. 
ğüm bir ciğerci, dün akşam yolmu ka? usahaka işi müsaba· 
kesti ve kanlr elleriyle ellerime ya· - Ne rnüsabak 
pışarak duaya başladı: - Canım ası? 

- Hay Allah senden razı 0~:ıa bakası yapacak ta:e.~eler, ne müsa· 
bayım. hay Allah senin kesene ll h - Gazeteler" gunlerde? 
İbrahim bereketi versin, hay A a müsabaka yok k~? Yapmadıkları 
tuttuğunu altın etsin, hal Allah sana gazetenin biri, bi 

1 
d ~.aliba bu yaz, 

çok ömürler versin, hay Allah... .. iyi saçma söyliyr e İstanbulda en 
Ellerimi ellerinden kur~aTJP h~rık diye bir rnüsabak enler müsabakası,, 

fe sağ elimle bir stop işaretı yap~·a - Bırak şim~ açacakmış I 
kendisini susturdum ve sordum ·

1 
Bay Mazhar Oam sen onu, ona 

- Ne o hemşehrim, bu dua ara - Ya senin ~n karışır! 
sebep ne? 'ki kaya kim karrşır?soylediğin müsaba-

T atlı tatlı gülümseyip başını 1 
- Ona hern . 

tarafa sallıyarak: ']' biz 1 sız karışır, hem 

- Onun sebebini bir be~ b~i~ - Anlryarnadıını 
rim, bir de efendime söyliyeyırn - Darılrna aın b 
lah bilir 1 dalgın adama ben ~ ayım, siz çolt 

S l
.h b · b"risine ben- şarnları eve gidi ~1:Yorsunuz! Ak· 

- en, ga 1 a, em ı d' . i ncc siz' k' vl 
zettin? ırır ı ım eg en·, 

Yüzüme dikkatli bakarak: - iomk §Unun rad 1 
b 

d'rn ben- - aş a? Yosu 
- Yok yok, enzetme 1 

' ler· _ B 
zetmedim, tariflere göre, gazete d · ....... Jeri! azı arkadaşlann .. ara ı· sı... yazı ve re--
deki çıkan resimlerine gore _ Dah b 
ğım ta sensin 1 k 

1 
_ Daha başka.? 

Y 1 l · 'ba a ak .. - an ış o masm, ıyı H'dd 1 ş a elının k'' ·· ı . . . . . ı et e tekr .. oru 
Tekrar beı~.1. suz.e~ek · hangi bır tekrar seslendi. ar :Yurüdüm ı Ve 0 
- Sen degıl mısın her K · 

h 
... , - ızına k 

gazete mu arrırır . bir ga· buraya! ' ızına bayım baki 
- Evet, benim herhangı _Ne ' 

zete muharriri! _ Gelvbar, baktırnı 
D k k

.. . tanıyormuşum ura.yar ' 
- ~me ı ıyı Tekrar h "f · ı erı es k l senı b na et· - Geldim 1 ° u dum: i 
-Tanıyormuşsun.am~ ; Eliyle dükk"' -

tiğin bu duaların sebehı ne r mancaları göst andaki akciğerlerle 
··1 k - B l ererek·-

Gu ere : sebe- ~nara ne d · 
- Söyledik ya işt~, onp:Uahım - Cığer derler erler? 

hini bir ben bilirim, hır ldl eh senden = ~~nları kirnie~anca derler! 
· . h y A a • .ve· aııer Ye Yer? 

bilir! Onun ıçın All h ana tf'.7"' _ Öyl rı 
lioşnut olsun, hay a h y Allah hi k ~Y~e, söyle bak 'ı 
re piyangosu çarptırsın~ ahaY Al· d.:' rk ~eli b~r .... yılda, Yah ayıİ ha· 
sana zihin açıklığı versın, ~e d a .akr cıger, ne kadut a tı ay. 

1 h 
ne a ar ış eınbe ar manca 

a ... hrim sa· et yer~ ' ne kadar k ' 
- Hay Allah! .. Herrışe"' olacak. -Şirnd' mntı 

.., b. umar... b. ıye kad 
liba bu ya~tıgm ır f t rafrrıdan ı~ sap tutmadım, b"l ~r bu işte hiç he-
ve mutlaka bununa t 3 sana hansı - Bilrn· 1 ınıyoru:ını 

· l'k k k 1 Bunu. . 1Yorsun d 
muz~p ~ ..... çıtt~cab kayım? öt1- nasıl ılan ediyorsun ka· gazetede ya 
muzıp ogre ıb a k'rrısecikler [. birinci çıkan kedi! 1• güzellikte 

- ~a~a b unbu . :n içimden ge ı ikinci çıkan kedil ere birer yıllık 
retmemıştır, u enı k ere l ' us yeme parası Verec .... a tışar aylık 
yari neYe rrıahs - Tuu Allah egız diye? 

- Yoksa bu, bu se sın? sin senin! Du I nıüstah k 
· h" · b 1"' 0Jrrıa ·- a arın a mı ver· yem ır nısan a ıgı ,,.1 btl bu cı du? sebeb· b 
- Bu, balık işi degı iş' i dalak _ Buyd 

1 
u muy. 

.., . . . k b . . manca ' . h u :Yal s· . ' ger ışı, ış em e ışı, nız, u kedile .. ızın ki t • 

. . .. k. ·ı ÖZ- b' . r nıus b gaze e 
ışı, yure ışı ·ddileşen 5 ti; ızım civard b· a akasmı ilan ct-

Adamm gittikçe cı1 ·yle gözl~· !erini besiye r ka ırçok kiş'l k di 
l 

. .. . t vır arı .. ·ı d :re nı " ı er, e • 
erı uzerıne onun a F kat, gort. · yüz en hem c""' ege başl dı B 

rini tetkika haşladım. l ,, a 
3 

dair hır kırpıntı satr-.Ia ıger, işkernb a · u 
.. d ak 1 f 'k' k k ıgırı l :ı rı ant h e, manca, 

nur .e ı , ı ır a sa dal d~ er tombul ta ı, em de zayıf ke 
şeycıkler yoktu zavallı hır de müsab knıbuı oldu y · d" 

T k l d b
• .., 

1 
a a ,, . a şım ı 

e rar a ım: sebe ı· dagı ırsa heın k J apı(ıp m ·· k,.. f ti 
- Şu halde, bu duala~ulaYJJll t zim ~üzleriıniz edil~rin, he:ı ~e a bi~ 

ni de söyle ki me~a~t~n ~~yledik ya mektır. . :Yenıden gülecek de~ 
- Onun sebıbını, Allahım - İyı anı b 

b' de . d b a u . işte, bir ben bilirim, ır tıp e en en de" Tllltisabakayı ter· 
bilir l bilirsem - Nasıl sen~ 1~ 1 

- Camm, bir de ben şam, z~~mız bura~gılsin? Geçen ak· 
günah olmaz yal . . irlldi bı· kadın soyledi ki k a~ geçerken bir 

- Sebebini mebebını ş benden Ie:d«: başmakaleie ~dl ıler için gazete· 
rak onun sebebini zatınızh y Cena- mışsın... rı :Yazan hep sen-

, . . a 1 
ala bilirsiniz_ Onun ıçın. haY gön· - şde ufak b· f 
bı Allah senden razı olsunhaY gön- - Ne gibi? lr Yanlışlık var! 
gücün, karın açık olsun, - Kediler ir· · 
lünde ne varsa mudarın .. · içimden yazan hen deiiH· . ın başmakaleleri 

Artık dayanamadım. ·plikt!r, arasıra ufak t"ef
1
rnk, ben kedilere dair 

b" rrıuzı y e 
bu iş, muhakkak ya ır deyip: -. . a o çapk §eyler yazanın? 
yahut herif yeni sapıtıY~r dedirrı. Ielen kıO! Yazar) ınlar için başmaka-

- Haydi hernşehr~bul etsin, - Nurullal 
Allah ettiğin duaları a arkadaşınuı:, 0 b Ataç denilen bir 
şimdilik eyvallah 1 eslendi: çeden tercüme ed aşrnakaleleri Hint· 

Y 
.... k · ..... den s - Her erı urur en peşh•• ney8 

- Bak bana bayım? nize kar açıkl .. e, hay Ali~ ciı.m.J.,. .. A ıg1 v . 
Döndüm: '·rar rnJ baş· :--b ınin ı.. ersın ! 
- Ne var dualar te~ ı astırıp h 'f• 

' 1 ırk · · erı ın d · lryor? k istiyo· aş en ıçırnden. Yanın an uzak. 
d "'} sorma k') s· . -Yok dua egı • l •t olaca · - ~ 1tndiye k 

rum sizden ki bu iş ne vatı ğum hayır duala adar almış oldu· . .., rın ç .., 
- Hangi iş? ma, şu cıgercinin d ogu tutmadı a-
- O hayırlı iş? olursa ben de h' ualan bir tutaca'lt 

. '.) h ıç d "'·ı ı 
- Hnngi h:lyırlx 1~ •• d vranıyor· ":eş ur bir ''ked· egı se stanbulun 
- Ni in bilmez gıbı a . l dıY.ordurn. ı .kralı,, olurum{ 

sun a bayım? . b"ldiğirn bir ış O. Cenıaı ır a. 
_ yahu, benım 1 ~ YGIU 
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o labilir, fakat ••• Beş bin kadar tezgah ve yedi 
Esasla ve met ot dah ilinde bin işçi çahşıyor 

ciddi çalışmak şartile ... 

NOKTA 11: - Serbest söz söy. 
liyebibn~k; ~~~plik için olduğu ka.. 
dar taiısıyetinızm başkalan üzerine 
ıııüeliir olabilmesi için de lüzumlu 
bir amildir. 

Bazı iş adamları, serbest söz söy 
liyebilmedikleri için ilerilemekte 
cidden geri kalmışlardır. Çünkü on
lar düşüncelerini kolay ve serbest
çe ifade edemezler. Ne söylemek la
znn geldiğini bilir, fakat bunu bir 
türlü söyliyew.ezler. 

Bazı meclisi idare azaları içtima
lann ekserisinde kendi arzularının 
ve fikirlerinin cerh ve reddedildiğini 
görmeye katlanırlar. çünkü kendi 
fikir ve arzularını mukni bir tarzda 
ifade etmek kudretine malik değil• 
dirler. Hatta böyle kimselerin ha· 
zan, serbest söz söylemenin kıyme
tini takdir ederek öğrenmedikleri 
için, binlerce şey kaybettikleri de va
kidir. 

Satıcılar, muallimler, avukatlar, 
sigortacılar, siyasi adamlar için ser
best söz söyliyebilmek muhakkak 
lazrmdır. Kendilerinde olması lazım 
gelen hu;usiyet ve vasıfların en 
mühimmi ve en faydalısı işte bu 
serbest söz söylemektir. Nutukları• 
nm seyyal akışı olmasaydı "Glads
tone,. hiç bir zaman "Gladstone,, 
olamazdı. Bir milletin hemen he
men birçok önderleri için de ayni 
iddia ileri si.irülebilir. 

NOKTA 12: -Dilinizi çabuk 
söylemiye ah,tmruz. 

::>erbest soz söylemtye engeller 
ruhumuza ait olduğu gibi vücudu
muza da ait olabilir. Mesela dilimiz 
kafi derecede çevik olmıyabilir, sür· 
at1e hareket etmiyebilir. 

Dilin bu hareketsizliği, bir nolcııı 
taya kadar, tedavi edilebilir. Yavaş 
hareket eden bir dil süratli hareket 
ettirilebilir. 

Siz altı ay zarfında şimdikinden 
daha süratli konuşmayı öğrenirsi
niz. Fakat bunun için her akşam 
bir kitap sayfasını mümkün olduğu 
kadar çabuk ve çabuk olduğu kadar 
da sarih ve açık okumıya çalışmanız 
lazrmdır. 

Dil; gayet ~çık ve sarih söz söy
lemiye ahştmbrken ayni zamanda 
aüratle de hareket ettirilebilir. 
. Ben nutuk söylerken birçok de
falar zamanın müddetini ölçmüşler 
ve bir d~kikada 330, bir saniyede de 
5.5 kelıme söyliyebilwğimi tesbit 
etmişlerdir. 

NOKTA 13: - Kolaylıkla ve 
çabuk konuşmak için hafif ve yumu. 
pk konuşmahdır. 

Bazt kimseler söz söylemiye kalk 
madan evvel adalelerini gererler. 
Bütün sinirlerini ve yüzlerinin hat
lannı katılaştırrrlar, böyle kaskatı 
bir halde dikilip dururlar. Sanki 
kendilerini fevkalade bir şey için 
zorluyorlarmış zannedersiniz. Bu 
vaziyette bir adamın ağız ve dil ada
lele~i de beraber gerilmiş olur, ve pek 
tabı! olarak da böyle bir adam ıkına 
sıkıla dura dura, gayri muntazam 
konuşur. 

~OKT ~ 14: - Dinleyicilerini· 
ze b~r şey ogrebnekten ziyade onla· 
n alakalan~ak • ve İfgal ebnek 
yolundan gıdersenız kendi kendini
ze, serbest söz söyleme tarzı edin
ır..:ış olursunuz. 

Serbest söz söyliyememenin se· 
beplerinden bir çoğu kuru rakamlar 
ve statistiklerle dolu sıkıcı bir nutuk 
şeklinden ileri gelir. Böyle nutuk
ları söyliyen hatip kendisini bilgin 
ve hakim görünmiye zorlar. 

Halbuki kuvvetli bir tesir bırak· 
ması istenen bütün nutukların en 
mühim unsuru dinleyicileri iyi bir 
tarzda işgal edebilmektir. Siz ne ka· 
dar ciddi olmak isterseniz isteyiniz, 

~evnıreli'i1 : ERTUGRUL MVHSiN 
söylediğiniz sözleri. (Niçin) :-re (Na• 
sıl) söylediğinize dıkkatıretmıye mec 
bursunuz ... 

Bir nutku alıp da onun içinde 
yuvarlanmak, geviş ge~ı:m~k h~lka 
söz söylemek demek degıldır. Boyle 
bir nutkun tesiri yoktur, bundan 
fayda yerine zarar .g~lir: . C?nun içi~ 
ciddiyetiniz dinleyıcılerınızın nokaı 
nazarını size unutturacak kadar gö
zünüzü bağlamamalıdır. Mevzuu
nuzun ciddiyeti her şey demek de
oildir. Bir nutukta serbest söz söy-
cı 

/htiüil devri meşhtır Fransız 
hatipleri.tul.en S~ı Jil8t 

lemenin mevkii nasıl yüzde on beş
se cl<!diyetae ancak yüzde on nisbe
tinde olmalıdır ... 

NOKTA 15: - KolaybkJa ve 
çabuk söz söyliyebilmek için keli
meler arasında (Ha) veya (Hm) 
demeden güzel ve zevkli konu§ma
hdır. 

Eğer gırtlağınız kurumuşsa kür
süye çıkmadan evvel bir yudum su 
içiniz. fakat sakın söze başladıktan 
sonra, nutuk ~~tasında içmeyiniz ... 
Çünkü bu; fıkırlerin akışını kestiği 
gibi umumi tesirini de fa,;zlasiyle iza
le eder. 

Eğer sesiniz daima kısıksa cebi-
nizde tuz taşımalısınız ve söz söyle 
lemeden evvel bir tutan tuzu enfiye 
gibi burnunuza çekmelisiniz. Bu 
kitapta Y.azılı ~l~ ses çıkarma tec· 
rübelerinı kendınızde tatbik edecek 
olursanız sini.r!~li~ten gelen ses kısık 
lığını ve sertlıgını de tamamiyle ber
taraf edersiniz. 

NOKTA 16 - Serbest söz söy. 
Jedikçe ayni zamanda kendiliğinden 
tabii konuşmıya da başlıyacaksmız. 

Sanki biriyle sadece konuşuyor
muşsunuz gibi söz söyleyiniz; yal
nız biraz daha yüksek sesle ve biraz 
daha dikkatle ... Bu; serbest söz söy
lemenin sırlarından biridir. Ne ayna, 
ne de dinleyiciler karşısında gayri 
tabii vaziyet alıp da kelimeleri lü
zumsuz uzatarak hitabet yapmayr 
nız. Bilhassa zoraki bir vaziyet takın 
mayınız. Ke:ıdinizden ba~k:1 biri 

ibi görünmege yeltenmeyınız. Ba 
gı belagat muallimlerinin öğrettikleri 
z ibi facia sanatkarını ideal bir hatip 
g ümunesi addetmeyiniz. Hatipliğin 
;apmacık vaziye.tlerin~~ ~rt~~ geç-

iş olduğunu daıma goz onunde bu 
lundurunuz. Unutmayınız ~i mak• 
adınız tesirli söz söylemektır, yok

:a eski zaman hatipleri gibi görün-

mek değil... 
Jyi söz söyleme sanatinin en yük 

sek mertebesi, bunun bir sanat ol
duğunu göstermeden ve gayet t.abii 
konuşarak dinleyicileri, farkında ol
maksızın, kendisine bağlıyabilmek· 
tir. Nutuk, bir tiyatro temsili değil· 
dir. Bu ehemmiyetli noktayı her 
genç hatip daima hatırından çıkar
mamalıdır. Siz bir aktör değilsiniz 1 
ve rol oynamıyor~unuz. Siz bildiği. 

niz bir şeyi alaka uyandırarak ve 
inandırarak anlatıyorsunuz. Lüzum
suz ciddiyete kapılıp sahiden öyle 
can sıkıcı ciddi bir adam hissini ver· 
meyiniz. 

Ciddir,et; sadece müessir bir nut 
kun kayadan bir temeli olarak kal
malıdır. Neye ait söz söyliyeceks~ 
niz ancak ona bağlı kalmız. Siz ade· 
ta bir dava vekilisiniz; müvekkilini
ze şahsan alakadar olmanız lazım
dır. Kürsüye siyasi bir adam sıfa
tiyle çıktınızsa orada şahsan o siya-
sete inanmanız lazımdır. Hiç bir 
tecrübe, hiç bir teknik, tabiiliğin ve 
ciddiyetin yerini almamalıdır. Hati
bin söylediklerinin hakikat olup ol· 
madığını veya bir şeyler yutturmak 
istediğini dinleyicilerin ne kadar çaıo 
buk anladıklarına insan hayret eder. 
Bu, cidden şaşılacak bir şeydir. Din· 
leyicilerinizin karşısına geçip de 
sahiden duymadığınız bir takım his
leri duyuyormuş gibi görünmiye 
kalkmayınız. 

Tecrübeli bir hatip oluncaya ka· 
dar sahte heyecanlar göstermekten 
çekinmeniz lazımdır. Kalbinizin de
rinliğinden bir duygu kendiliğin • 
den geliyorsa bırakın gelsin. Onun 
kendiliğinden gelmesi; evvelce tasar 
lıyarak öyle bir duygu göstenniye 
uğraşmaktan daha iyidir. Hisler 
arzumuzla gelmezler. Elhasıl yap • 
macıklı hatip olmaya yeltenmeyi • 
nız. 

iyi söz söyliyebilmek sanatı, bir 
çok mulitelif şeylerden meydana ge ... 
len bir yekundur. Bu san·ate, bütün 
bu birçok muhtelif şeyler öğrenildik
ten sonra kavuşulur ... Ona ulaştıra· 
cak ba§ka kestirme yol yoktur. T ec· 
rübelerinizin ve öğrendiklerinizin so
nunda bu, kendiliğinden, gelir. Ta • 
bii olunuz ve evvela dağın eteklerin
de adım adım emekleyiniz. Bu yol 
sonunda sizi söz söyleme sanatinin 
şahikasına vardmr. Tabii olunuz ve 
öyle kalınız. 

Nokta 1 7: - Serbest söz söyle . 
mek için sade konu§maya mecbur • 
sun uz. 

Azametli görünmeye ve kendi• 
nize fazla ehemmiyet vermeye kalk
mayınız. Sakm başkalarını taklide 
özenmeyiniz. Bir kere eski hitabet 
tarzı ve üslubu maziye kanşmıştır. 
Vakıa bu uslubu hala kullananlar 
vardır. Ama bu tarz tamamiyle te· 
sirini kaybetmiştir. Zamanımızda 
insanlar, karşılarında bugünün mü
him meşelelerini ve mesuliyetlerini 
mevzubahseden açık sözlü, sade, 
pratik hatipler istiyorlar. Bir takım 
boş kelimelrele fikirlerini bulandırt• 
mak istemiyorlar. Sakın uzun ke
limeler kullanmayınız. Vakıa bazı 
kimseler muhtelif heceli uzun keli
meler kullanmayı tavsiye ederler. 
Fakat bir nutukta böyle kelimeler 
kullanılmamalıdır. Hiç olmazsa ya· 
şı altmışı geçmiyenlerden bunu iste
mek lazrmdır. Bir heceli kelimeler· 
den, iki heceli kelimeler üç heceli ke
limelerden daima daha iyidir. Dün 
öğrendiğiniz bir kelimeyi bugün kul. 
Janmıya kalkmayınız. Çünkü bunu 
tam münasebet alacak bir yerde kul
lanmamanız ihtimali vardır. Ne ka· 
dar sade konuşursanız o kadar iyi • 
dir. Böyle bir lisan her yerde ve 
her zaman doğrudur. 

191 7 de İngiliz Parlamentosun
da "Smallwood,, isimli bir meb'us 
2713 kelimelik bir nutuk söylemiş· 
tir. Bunun 2183 kelimesi bir hece
liydi. Demek oluyor ki 83 kelim~ 
lik bir yakunda 67 sini tek heceli 
olarak kullanmış. 

Bu, lngiliz lisanına ait bir misal
dir. Aynı nutuk Almancaya tercü · 
me edilince 85 kelimede ancak 49 u 
bir heceli ve 36 sı iki heceli kelime 

Gaziantepte dokunan alacalar 

Guiantep muhabirimiz yazıyor: 
Gaziantep, güney doğusunun Ö· 

nemli bir ticaret ve sanayi merkezi• 
dir. Öyle ki, bu vadide bir zaman
lar Halebi geçmiş, bütün bu havali-

(;aziantcpte bir el tezgahı 

nin en iş]ek ve meşhur bir merkezi 
olmuştu. Bu şöhretin en parlak 
devri 1913 e rastlar. O tarihte, bil· 
hassa Antep dokumacılığı çok terak· 
ki ve iştihar etmişti. 

Antep, bu müstesna mevkiini 
hemen daima muhafaza etmiştir. 
Cumhuriyetten evvel umumi ve is
tiklal harplerinde büyük sarsıntılara 
uğrıyan bu mevki, hükumetimizce 
alman himaye tedbirleri sayesinde 
yeniden kuvvetlenmiş ve hatta eski. 
sinden daha mükemmel bir hale gel-
miştir. Tezgahtan makineye geçil
mi~. büyük fabrikalar kurulmuştur. 

Bugün elle işliyen makinelerden 
hali faaliyette olanların sayısı 2500 
dür. Bir o kadar da ihtiyat tezgah 
mevcut olup lüzumunda bunlar da 
faaliyete geçirilmektedir. Bu tezgah· 
larda en ziyade alaca, aba, havlu ve 
peştemal dokunurlar: Bu~lar ?nce· 
leri ihraç edilmekte ıken şımdi yal• 
nız dahilde sarfolunmaktadır. He
men bütün Anadoluya göderilir ve 
Antebe yılda vasati bir buçuk, iki 
milyon lira getirir. 

70 tezgahlı büyük bir mensucat 
fabrikasiyle iki iplik fabrikası kurul-
muştur. Tezgah ve fabrikalarda ça· 
lışanların sayısı yedi bini geçer. Tez
gahlar evlerde de kurulmuştur. Ka-
dınlar evlerde dokuma işler. Antep 
elişleri de çok rağbet görmektedir. 
Bir zamanlar şimali Amerikaya da 
ihracat yapılrrken sonradan durmuş .. 
tur. Buna mukabil lstanbullularm 
Antep elişlerine verdikleri rağbet 
çok artmıştır. 

olarak isabet ediyor. Bu tercüme· 
iki lisanın yapısında kelimelerin u : 
zunluğuna ve sayısına ait münase -
beti gösteren iyi bir mukayesedir. 

(Bu yazılar gazetemizde her sa. 
lı neşrediliyor. Bundan evYelki yazı 
geçen salı çıkmıştı; devamı önü· 
müzdeki salı çıkacakta.)~ · 

satan bir mağaza 

' Antepte sabun sanayii de köklü-
dür. Yapılan sabunlar bütün ş;;k" ve 
Trakya havalisinde şöhret kazanını§ 
tır. Geçen yıl mıntakaya sabun ya· 
rım milyona yakın para bır;kmıştır. 
Bir tuvalet sabunu fabrikası da açıl· 
mıştır. 

Debagat ehemmiyetinden kay• 
betmiştir. Suriye, Avrupa ve şima· 
li Afrikaya yapılan ihracat tam~ 

miyle durmuştur. İstihlak resminin 
fazlalığı meşguliyeti de azaltmıştır. 
Şimdi yalnız renkli sahtiyandan ya· 
pılan yemeniler şarka gönderilmek
tedir. 

Bakırcılık da müterakkidir. Açı
lan bakır fabrikası mamulatı ihraç 
da edilir. Havalide sarfedilen bakır 
kapları bu fabrika temin eder~ Nike
laj şubeleri de kurulmuştur. :Arif 
Bilge adını taşıyan bir genç tesis et· 
tiği bu sanat şubesinde muvaffakJ11 
yetle çalışmakta ise de rağbetsizlik 
yüzünden genişletememektedir. 

Fıstık, üzüm ve deli tütün mü
him ihraç maddelerindendir. Fıstık 
kısmen ve deli tütün tamamiyle ec
nebiye gönderilir. Her ikisinden 
yılda vasati bir buçuk milyon lira 
gelir temir edilir. Üzüm, buradaki 
inhisarlar rakı ve soma fabrikasın 

da istihlak olunduğu gibi kuru 
üzüm ve pekmez dahile ihraç olu-
nur. COŞKUN 

AD'\: lkaı'teo @Dmnyaın 
IQ>Duııa R 

Bu acaip görünüşlil b!na tavandan aşa· 
ğıya yani üstten alta doğru inşa edil. 
mekte olan bir yapı de~ildir; Nevyor

kun muazzam binalarından biri olup 
iskele üstüne oturtulmuştur. Bina alt 

katlarını kaybetmiştir; çünkü Nevyork 
demiryollan şirketi, binanın zrmin ka· 

tından bir tünel geçirmektedir. Alt kat. 
lar, tüneli kazmakta olan işçilere yer 

vermek için muvakkaten kaldm1mıştır; 

iş bittikten sonra tekrar yerlerine ko
nacaktrr. 
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Çeviren: fa. Tefrika numarası - 4 -

Öteki çocuk. l 
- Aman ne iyi, dedi, çalanı da yaka

ladınız mı bari? 
- Henüz yakalayamadım. Hem öyle 

pek kolay yakalanacağa benzemiyor. 
Ba§ka bir sandalınız var mı? 

- Bir ~ski sandal var ama, kayıkha
nede. 

- O halde bir ricam var. Komiseri 
kar)rya götürebilir misiniz? Rundel 
Kroft'ta bir i i var. 

- Elbet götürürüz. 
Bunlan söylerken, Pcter Munt -

gencin ismi buydu, karde,inin ismi A. 
lekti ve ikisi de papazın oğulbrr idi -
müüfettişe hayran hayran bakıycrdu: 

- Bravo 1 diye haykırdı, size yardı
mmuz; dokunacak. Fakat sakın smdah
mızı çalanın Amiral Peniston olduğun. 
dan §ilphe etmeyiniz. Pek iyi ahbabı

mızdır. Dün ak§am bizde idi ve-döner
ken kendi aandalı ile döndü. 

Milletti§ derhal alakadar oldu: 

- Yat ... dedi, burada mıydı? Fakat 
müsterih olunuz, ondan fUpbe ettiği. 

miz yok. Siz aadec~ dediklerimi yapı-
n.ız;. 

'.Ala, komiser A ppletona dcn-tü: 
- Geliniz, akıntı fazla ama, gene ge

çeriz. 
diyerek hep beraber kayıkhaneye 

ilerdediler. 
- Bonjur mister Rac, bonjur doktor 

Gris t Ne o, •İzde mi buradasınız Mister 
V:ar. Sabah sabah ne: oldu? 

Papaz evden çrkmı§, yanlllnr.a gel. 
mi§ti. Elli yaılarında kadar, orll boylu, 
sağlam, yüzünün çizgileri sarih. saçla
rı, ıakaklanndan hafifçe kıra düşmü§ 

bir adamdı. Müfetti!I: 
- Şimdi. dedi. Mueleyi anlatının. 

Siz evve15. ıunu söyleyinir, bu ,apka 
sizin mi? • 

- Evet, benim şapkam. 
- O halde ıon defa olarak ne ıaman 

Müf etti' baıile hayır dedi ve papazın 
pe~indcı: eve girdi. Rahat. genı:; pence. 
reli bir yazıhaneye gelince, papaz aya-

ğile bir şeye çarptı, sendeledi ve b:r 
masaya tutunarak, Qefes nefese keke
ledi: 

- Rica ederim ... Beni ... mazur göril. 
nüz". Bu .. çok ant. .. bir darbe .. 

~ ile müfetti e bir koltuk gösterdi 
ve kendini bir başka koltuğa koyuve
rerek: 

- Şimdi. dedi, söyleyiniz. Size ne 
gibi bir yardımda bulunabilirim? 

Müfettiş biran karşısındaki adama 
baktı. Şüphesiz bu adam büyük bir 
darbe yemişti. Sapsan idi ve güçlükle 

nefes alıyordu. Elleri titriyordu. Bu a· 
caba, sakin bir papaz hayatına birden. 

bire bir cinayet karı mış olduğundan

mr, yoksa başka bir sebepten miydi? 
Herhalde, şimdilik endişesini arttırmak 
iyi ve lüzumlu bir şey değiJdi. Bunun 
için Rac onaı sakin bir tarzda hitap et
ti: 

- Mister Munt dedi, şimdilik öğren. 
mek istediğim şey, dün akşam olan bi
tenlerden, mallımatmız tahtında ne 

varsa onları bilmektir. Amiral Peniston 
demiştiniz, yeğeni ile size yemeğe gel. 
mi,lerdi. Bu kadının ismi neydi, unut
tum? 

- Fitzgerald, M.atmazct Emma Fitr 
gerald zannedersem amiralin kız karde 
şinin km. 

(Deoomı var) 

Tarihi macera ve &§k romanı - 27 -

Sana iyilik eden bir vatan hainine d ğil, sana 
fenalık eden bir memleket dostuna karşı 

vefakar olmahsın ! 
(Geçen tefrikaların hüliauı) 

içinde -'C'Vgilimin de bulunduğu 
Türk oasu.slan, beni vefakar olmı
ya yeminli olduğum .Siinbi{l ağaya 
karşı kullanmak istiyorlar. 

,,. . . 
İakenderin eline sarılıp yalvardım: 
- İşte bana bunu yapmayın ... Be

nim ne.kadar dini bütün müslüman ol
duğumu biliyorsunuz. .. Ben ona öm- 1 
rümcc sadakat edeceğime dair yemin 
\'erdim. 

Yeniçerilerin casusu: 
- Peki ama, buna niçin hacet 

gördUn? • diye sordu. 
- Herhalde, siz de benim yerimde 

olsaydınız başka türlü yapmazdınız. .. 
Düşünün: o kadar asabi, heyecanlı 
ve buhranlı bir haldeydim ki... Sevgi. 
lim kaçırılmıştı. Nereye müracaat eL 
timse, karşımda bütün kapıl.an duvar 
buldum. Nihayet, büyük bir ümitle 
karşıl~tım: 

Evliya Çelebi ile birlikte, bizi padi
şahın huzuruna aldılar. Ondan sevgi
limin kurtarılmasını istiyecektim. 
Tam kuyruklu yıldızı yakaladım der. 
ken, bu fırsat da elimden kaçtr. Kapr 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren: A. E. 

dışarı edildim. Bu esnadadır ki, Sün. 
bill ağa, karşıma çıktı. Bana, hil'ati 
fahire giydirdi. Düşen bir çocuğu 

kaldırır gibi, beni yeis ve nevmidi u. 
çurumunun gayyasmdan çıkardı. Der· 
dimi, halimi, hatırımı sordu. Onn, 
Ayşe meselesini anlattım. Benimle aln 
kadar oldu. Adamlarmı hizm('time 
verdi. Bana yardım edeceğine dair 
\•aitte bulundu. Hakikaten de bu his
sinde samimi olduğunu anladım. !n. 

sanların ne zayıf zamanları vardır. Be. 
nim de bu, 7.ayıf zamanımr:Iı. Sünbül 
ağaya karşı kalbimde büyük bir med. 
yunluk duydum. Ona dual:ı.r ettim. 

Gerçi aklımın ermediği decUkodulnr 
cereyan ettiğini biliyordum. Lakın, 

neme Ulzım diye düşündüm. Bana bu 
samimiyeti göstermişti ya... Ben de 

kendisine ömrilmUn nihayetinedek ve
fakar kalacağıma dair yemin ettim. 
Bu yeminimde de duracağım .. , 

İ1'kender başını salladı: 

- Sen, Ayşeye de, bize de birçok 
yeminler ettin. Onlarla bu. teza.t ha
lindedir. Biribirini cerhcder. 

- Etmez!! Etmez!! Zira si1.e etti
ğim yeminler, burada gördük}Primi 

başka yerde söylememek hususlln.da... , 

dır. 
_ Peki amn, unutma ki, A 

biz TürkliığUn, müslümaniığı..ı ~'§eyle 
, . k . cephe. 

sindeyiz. .. O ıse a sı cephededir· dil 
mnnlarımızdan tarafadır ... Sen ·h §

ta.raftan olmak istersin? ' ıuıgi 
Coşkunlukla haykırdım: 
_ Kendi milletimden tarar 
tskcnder gilldü: a. 
_ öyle. rse ? ... 

Dargın dargın homurdand • 
_ Sizin bütün bu Yaptığ,nn. 
UslUmanlıkla Tilrkltiğe U"'·nız f§}er, 

m k d . .ru.Yor mu., 
omuzumu o şa ı. · 
_ c;erçi uyn_:u~:O: gibi dUru 

Fakat iyice dUsunulUrse hakikat:or· 
maktadır... ÇilnkU artık bu h uy 

k b. Uınısta 
senden gizlenecc ır §eYitnb: k 
dı Ayşe ve biz. bir casus teı:ık· alma-

. A · · n__ ~ ılltınrn 
adamlarıyız. ) şenın ı.u..erfne ald .. 
vazife de, ecnebi memlekeUe . ıgr 
orada gayet yüzsilzcc, naın:a gırip 
hayasızca r;;eylcr yapması liı.zı u~a, 

1 . t h ın.. Rıç. 
bir vicdan, rnysıye ududu 
rruısr jc:ıp ediyor. Halbuki o, İanı.ına.. 
rn. teşebbüs etmesinden de anı intıha. 
ki, haddi zatında çok vicdanıı:ıyor 
hasletinden "kurtulması,, için · Bu 
maJıvdık? Ona bazı idmanalr ne Yaı>
mnk · lıizımgcliyordu. Ta ki her ~aPtır
ti her rezaleti irtikaba alışsın enae. , ... l§te 
senin de seyrettiğin o sahneı . • 

erı Ya 
Parken bunlara nlı~tı ... Bu teın . • 

1 rınıeri 
bu idman arı muvaff akıyetıe b • 
dı. Gaye memleketi korumak aşar· 

giydifinizi ııöyliyebiJir misiniz? 
- Basit 1 Dün ak am saat onu yirmi 

geçer 
- Nerede idiniz. 

- Pek esrarengiz bir haliniz •ar 
Mister Rac. Bununla beraber söyliye
yim. Kar ıdaki komıu dün akşam yeğe
ni ile bizde idi. Yemek yedik. Saat on. 
da gittiler. Onları nehire kadar teşyi 
ettim, ve giderken ppkamr giydim a
miral karııya geçince, oradaki çardağın 
altına oturdum, pipomu içtim ve bu ara
lda şapkamı çıkarıp yanımdaki sandal. 
yeye bıraktım. Sonra dönerken orada 
unutmuşum. Eve dönünce de, saatimi, 
sofadaki saat ile ayar ettim ve onun için 
demin saatin tam onu yirmi g~çe oldu~ 
gunu söyledim. Fakat bütün bu sualle
ri bana niçin sorduğunuzu sbyler
misiniz? Ve niçin buraya geldiniz? 

Şita o kocama~-çenesi açıımış,I 
parlak dişleri görünerek ağır ağır 

"k itmek a·· , §anı. 
mızı yu ·sc . uı:ımanları ri 
etmek otaükurn sonra, her \'asıta mu 
bahf:Jr. Bız fcrdlerin ne kıyrn t' • . i A . e ı \'ar., 
Bu gaye !Ç n. yşenın ismet ve 'ff · 
de feda. edildi, senin bir l1ZVUn d 1 eu 

kt
. L~ 

!çimi çc • ım. 
:M.üte,·ekkiliine: 

- Söyliyeyim. Şapkanızı bu sabah 
erkenden sizin sandalın içinde buldu. 
lar. Sandal, aktntı ile nehirde sürükle
niyordu. Ve içinde, sizin kar§ıki kom u 
amiral Penistonun cesedi vardı. Amiral 
katlcdilmitti. 

JKtNCt KISIM 

Y~: G.D.H. ·tıc M. K6l 

CINA YET DUYULUYOR 

- Amrial ... Katl mi? ... Yarabbi! 
Papaz bu beklemediği haber ~arıısın

da bir admı geri çekilmiş, rengi sapsarı 
olmuştu. Tekrar etti: 

- Amiral. .• Katledildi ha 1 .. Ne di. 
yorsunu mister Rac? 

- Şunu demek i~tiyorum ki, amiral 
diln akpm, gece yansından biraz evvel 
kalbine indirilen bir bıçak darbesile 
katledildi ve cesedi sizin sandıtla konul
du. 

- Fakat niçin? .. Niçin? Bu nasıl o
lur? 

Milfettiş, papazın haline aldırmadan 
devam ediyordu: 

- Ve sizin şapkanız, sandabn içinde. 
onun yanında duruyordu. Bu itibarla 
yapılacak ilk şey buraya gcl:n:-lt \'c tah 
~ye~~. . 

Papu döndü ve: 
- fçeriye giretim, dedi, yazıhanem. 

de daha rahat görüı;ürüz. Şirr.dilik ~o
cuklamnla g6rl!§n:ıekJ.stcdiğinizi .zan· 
netmiyorum? 

Rokofa doğru yürüdü 
maymunların reisi kocaman Akut 
ile o korkunç ve çirkin maymunlar 
duruyordu. işin kötü~ü bu ma~ : 
munlardan birkacı kocaman dişlerını 
gö~tererek genç kadının üstiine doğ· 
ru yüriimeğc başlamışlardı bile .. 

T arzan düşmanının ne dediğini 
anlayınca Ceyni sol eliyle, yanında 
durdukları kamara kaportasının ar
kasına, bir zarar gelmiyecek yere, 
doğru itti ve yıldırım gibi Rokofun 
üstüne atıldı. 

Rokofun arkasından gelen a· 
damlar silahlarını knldırmışlar, fakat 
ateş etmeğe vakit bulamamışlardı. 
Çünkü gemiye çıkmıı:ı oldukları şey-

tan çarmıhından tam da kendilerinin 
ardından başka bir çete tırmanıp çı
kıyordu. Bu çetenin en önünde kQr 
kuç korkunç hırlıyan, dişleri ağız. 
!arından fırlamış, her birisi üç dört 

adam büyüklüğünde beş tane may
mun vardı; bunların arkasından sim 
siyah, dev kadar iri bir Afrikalı cenk 

· çi, elinde kocaman ve keskin mizra
. ğı parlıynrak göri.1nmüştü. 

Onun arkasından da bir canavar 
daha tırmanmıştı· ki, Rokof takımı
nın bu korkunç çete içinde en çok 

k.orktukları da bu sonuncu, yani yü · 
rek titretici Pars Şita idi. Bu hayvan 

büyiik gözleri ışıldıyarak ve kan iç· 
. mek hırsiyle dişlerini gıcırtatıp bü
yük çenesini açarak ve kapryarak 
geliyordu. 

Bu miithiş manzaraya rağmen 
gemiciler tüfeklerini Tarzanın istika
metin boşalttılar, fakat hiç bir kur-

şun isabet etmedi. T arzanın demi; 
eli bir anda Rokof'un boynundan 

yakalamak iizereydi. Ancak alçak 
olduğu kadi'\r da korkak olan bu he
rif birdenbire arkasındaki iki ada • 
mm arasına kaçtı, orada durmıya· 
rak olanca hıziyle baş tarafa doğru 
ko nı::tğa basladı. 

T arzan şimdi önünde kalan iki 
naydut gemicinin :i ini bitirmeğe uğ· 
raşacağından hemen Rokofun pe • 
şinden koşamamıştı. 

T arzanın ~evresinde yerli Mu -
gcrmbi ile beş maymun, Rokof çete

. :ıinin geri kalan adamlariyle boğuş-

makta idiler. Gemiciler, maymun. 
lar ile, kahraman Afrikalı için bir 
içim su idiler. Maymunların keskin 
dişleri, güçlü pençeleri ile ağır yer 
li mızrağı önünde bir anda darmada• 
ğın oldular; Geminin güyertesinde 
dört yana kaçmağa başladilar. 

Şita ile korkunç Akut iki üç kişi 
yi kanlar içinde yere serdilcrse de 
dört gemici nasılsa yaralı bereli kur
tulmuıılar, ba kasarası altına ka -
panmışlardı. Burada giper alarak 
kendilerini kurtarabileceklerini umu
yorlardı. 

işte tam bu baş kasarasının Ö· 
nünde Şita o kocaman çenesi açıl • 
mış, parlak dişleri görünerek ağır a· 
ğır Rokofa doğru yiirüdii. 

Yumuşak ayaklariyle gemının 
giiverte tahtaları iistiinde hiç pıtırtı 
etmeksizin ilerliyen kaplan bir hay• 
van değil, öliimi.in en korkunç kılıfa 
girmiş hayali idi. 

Rokof üsti.ine ~elmekte olan ö • 
lüm heykelini gör"nce çlgrnca bir 
korkuya tutuldu. Feryatları sessi:ıı: 
dereyi, ıssız ve ucsuz Afrika or • 
manlarını acı acı çmlatmağa başla
dı. Ne kendini korumağa kalkışa· 
biliyor, ne de kaça biliyordu. Dizle· 
ri zangır zangır titriyerck olduğu ye· 
re mıhlanmıştı. Fincan gibi fırlamış 
gözleri yaklaşan kanlı öli.ime bakı • 
yordu. 

insanlık nedir bilmez, kalbinde 
acımak bulunmaz bu heriften en l:iü. 

yük öcü almak T arzanm hakk1 idi. 
Tarzan bu öliimden kaçan ile 

öldürmeğe koşanın arkasından atıl
mak üzere idi ki koluna birinin do
kunduğunu duydu: başını çevirince 
Ceyni yanında gördii. 

Kadın ona sokularak pek tatlı 
ve titrek ııesle: 

- Oh! Tarzan - dedi .• yalvarr 
rnn beni orrakma, pek korkuyorum! 

Ceynin arkasında ve etrafında 

T ;ırzan geriye doğru bir adım a: 
tarak Akut ile maymunlarına ge~ı 
gitmelerini kendi dillerinde söyledı. 
T arzan bu öfke ve coşkunluk içinde 

maymunların ne olursa olsun ancak 
hayvan olduklarını ve T arzanın kiın 
dostu kim diişmanı bulunduğunu 
anlıyamıyacaklarmı unutmuştu. 

Maymunlar bir iki dakika evvel 
gemicilerle kanlı bir kavga yapntı : 
lardı. Bu yüzden yaradılıl?larındakı 
yırtıcılık duyguları kabarmıştı. Ar· 
tık onlar için kendi süri.ilerinden ol .. 
mıyan herke", her hayvan parça p(lr 
ça edilip kemikleri çatırdıya, <;atırdı· 
ya yenilecek tatlı şeylerdi . • 

Ceyn dehşet ve tiksinme ile Si· 
taya bakıyor onun keskin azı dişle 
riyle Rokof un gırtlağım ve göğsiinÜ 
parçaladığını görüyordu. Ce rn çrk 
korkmu~tu. Bütün tüyleri diken di
ken olmu ve bayılacak bir hale gel· 
mİ§ti; daha fazla bakamıyarak yü· 
zünü çevirdi. 

fakat maymunların oğlu böyle 
yapmadı ... 

T <uzanın kılı bile oynamamış. et"' 
!erin parçalanmasına, kemiklerin ça· 
ttrdamasına kar~ı yi.izünde soğuk 
bir öç alma gülmesi bile görünmüş· 
tü. 

Erte i sabah tanyeri aRarırken. 
T arzan, Kinkayt vapuru tayfaların· 
dan ~eri kalanları anlamak için or· 
talığı gözden geçirdi. Rokof ölm\~ş 
tü. onun ayrılmaz arkadaşı Pavlovıç 
ortadan kaybolmuştu. ı e olduğu 
bilinmiyordu. Tayfalardan dördü 
ba~altındn gizlenerek canlarını kur
tarabilmişler, ötekilerse parçalana-
rak ölm ü~lerdi. , 

(Devamı oor) 

_Ne yapalım? ... - dedim. 
!skcnderin gözleri parladı: 

_ Demek ki bu söyledikleri 
makul geliyor. Seni, bilhassa rn ~~ 
hadım edildikten sonra, Sünbu bö~ıe 
nrn aleyhine mUkemmeı suret 

1 
aga

ıanabiliriz. Zira, o, senin Yeın~e. kul. 
nııtm:ın_ıl!'tı~: ~ilh~sa böyle hının u. 
dildiğinı de ogrendıkten so adım e. 

nra 
karşı itimadı bilsbütUn a t sana 
Seni en mahremi yapacakt r acaktır. 
harim ine girdikten sonra ~·. Onun 
,.e muhabb<>tini büsbütUn kıtınıadını 

d b
. , . azanmak 

için sen c ·rçoK mezı:retıer v 
hassa güzel ses, ho ohbeu ar. BU-

t SünbUl ag-a "'"\k ık, mahi-ma ... • ""' (leres . 
dnm olduğu için, sen:n bu t bır a-
asla kurtulamıyacaktır. c~ıbenden 

_ Ve ben, bC'ni bu der 
d 't' ece Cin b:ı.na bu erecc ı ımat göster ~ven, 

dama karşı ihanette buı en bır a... 
unaca-

Hem de, ycmın cttığiın hald gım ... 
sizler bana bu d rece fenaı k e ... Hem 
nız halde... ı Yaptığı. 

!sk<'nd r. ka~lannı çattı· 
_ fc rlc f zlo. münak~ 
-· ' - dedi. - Sıinbüı ~ a ctmiye. 

cccım. a~an 
nn gidersın. Onun harıın.·n ın J anı-
sun. Onun bütün ruhunu 0~-sok~l~r. . . grenırgııı. 
Kcndı vıcdanını dınle... Sana . ,. . 
eden böyle bir adama ka.ı-ş1 1J ılık. 
knt daha mu\·afıktır, Yoksa ını sa.da. 
nalık eden fnkat bizim gibi msac na fe. 

ınleke
tini sev('nlcrc karşı mı? ... Art k 
nun cevabını \'1cdanın versin ~ bu-

B. Udd t .. usta. fa... ır m e sonra, fırsat tuh fır 
edecektir. Seçtiğin iki yoldan hır· • 

ıne 
kendi r11.anla saparsın... Elverir k 
bızc etti~ın y<'nııni tut... Esrarınu~ 
fnşetme ... 

Şimdilik konuşmnmız burada bitL 
yor. Yaranın tuzunu tazeleteceğim .... 

- İstemem ... İstemem! • diye inle.. 
dim. - Ölcyjm daha iyi... 

- Hayır... Sen ya.saınalısın. Çünkü 
bizim cephemize ge.çeceğir.e eminim ... 
Eminiz: ... 

(Devamı var) 

• 
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tfD ALMANCA DERSLl:Rl 

)(ein Zimmer Jac D&Ch der Uhlandatraw. · lıfit gro. 
lem 1ntertde' ..... tıete leh mrt 4en ..... lellhaftea 
Stra811enverkehr. 

Die lfahl•iten aerviert JDaQ ilıl gte8ea lpetaeıeal, 
41ott' 'il(rllelt ·e1n a~ · Or ta tıll'. Scwt lüelt 
ich Dıich entwecler m eler Fapfanr·aue .-. im ıtaac1a. 
zimmer aut, oder ich laa 6Beit•'ftCill ·im Lnn•mmer. 
Bel soh&aem Wettıer ·bhı : lilh•ueli ·la Oertm'f l!pl.Ziel'en 
gegangen. wo jeden ·A.IJ!Dd redıt g'ldıe KUlft eplelte. 

Ttikçeye çeviriniz . 
(1) Bleibe nicbt lange, ich enrarte İ>ich im Le.ezim.. 

mer. •(I) Hat der Gepi~ ,mein Geplck achon 
gebracht!(3) Beellen Sie sich, 80D8t kommen wır ·zu spit. 
(4) leh· machte ein Zi~ aüt Bad haben. (5) Wann 
llabea Sie du Zfmmer vorausbeatellt? (6) Wollen Sie 
lpitte wUeh-. ob DOCh eiA . ztnuıMr mit Bad frei ~ 
('lt ~ JaGffAt. 4-8. wir ....p. llCbie• Wetter ha.ben. 
(8) Du Zlmmer in de.iı wir wolmela ~ 30 lılark pro 
Tag. (9) Wie ilt ~ .VOl'llUl8f (10) Jcb hei8e Rudolf 
ua4 aetn Zemme ilıt.Mami4t 
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'A Llır ANCA DlCRSt.'llftt m 

Kendi kendine. ıooo kellme il& 

ALMANCA · ÔER·Si 
(Bel' bakla Haller Ol 21 t F ...,, 

DER&:.30 
(9 numaralı "Otel,. remniyle takip edilecektir.) ...._ _-1 __ ..,._ '-1 16-i .. _ w± ,__. z::+ 

Geçen dersteki ·v,azlleler 
Gegerı derste Tllrkçedeıı A ImwaJ& ve Almucadfin 

Türkçeye çevrilecek cümlelerin yapalnut ~killeri tuil. 
lardlr: 

(1) Ben kilçtikk~ Anadoluda otuııl)'orduk. (2) Yol~u 
bUyiik bir alika- lle caddedeki harekeU 1eyredlyor. (~ 
B z ot.eldeyken yemeği yemek salonwıcla yemiftlk. (f) 
Hava gilzel olursa, ıeımete giderim. (5) Akpm yem.e. 
ğinden sonra misafirler (ntftlerkd) clpra yahut okuı:U 
B'.l.lonunda geçiriyorlar. (6) Arkadaflanm gelclikleri ia.. 
~·ben (ltıt ~·~~· (7t Çooyldar .. me~~- geldik .. 
1eri zamaa aıme *tik.JemielW ~ ti> onma-. 
loMwl• IMllate1it prtılar . ~~ (9> IY:98d
ç&luıan muaiki çok m8hemeldf. (lll a.Mede _,,.,...,. 
gJdip pime - ........ U&Udfr. 

Almancaya ~· atknhleria ıera._.: 
. . (1) Der llote1Jm1le h~ ..... CJlll* iJl - , Zlmıniıf 

gebracht. (2) Geateriı hatte im Botel ebı -.ıMI~ 
Orchestel' geapielt. (3)1ch lese die Zeltuna- la:i·ı ıı l.ı. 
mer. ·c•> o.tem war.clu .w~ıter·~. (~ .. woa. 
Ste mit mir .,uıere.a ..-1 <t> Ala a ·1ia 8liDD _., 
trat ... aut - ~ .... *- .. i .nMfm. ('t) 
w.. ·• 111 c11e sıaa .Phm, ·IM!lachn !le mel8' Tanie. 



RADYO 11 lf -· •:ı.~• 
tn.urlnJLf 11- • ....... ,vt1* - Bmtnllınt u.ao pWdft ';::.. ....... JWIUD& kon. 
ltlDaı'll _,.ı µJf1' C)llu (K&nierden IL\.BAT 
tw nr. ~.,. arkadqlan taratın rou 
brullma) • • ... 

~ BEYOCf;U 

1 ııacartatan pcelfl'I 
• ıteblrleı' aJ.e\' içinde 
1 aomeo .,. Jullet 

• ıP"' .,. Jt&lk f&rlalan. 20,ao IPD 
~ ..::.-- arapça aöylev, 20,,:ı llAKA&TA 
c.at KJm11... ~an tarafından nLDD 
.,_ _.adıl .. ll8lk prlalan: 1&&t ayan IOll&ll 

1 ROIJl80 " Juı,et 
1 se,u melek 
• Paıüıt pııtlm 
1 Ser )'erde .. 

,..-r _..._. dram lmmı <Kanon) 
~ .,._ .,. 1IOl'I& haberleri, ve erte~ A.LllAZ&ll 
~ ll.IO pllkla aololar, opera rAN 

• 'Çqtun -
a Altm tA>pJapll Jmıl&r, K• 

slllO de Parl8 

,.,..,""' 21, llOl1. 'Dl • cuuıar bı'fl klrfı1a 
• ...... poatur. .Altm 

.......,.. Jallar. 1118 AU. .-r.wı IJA&S 
.... I t sden D&klen Jcouer. 20,'6 

....,..., 11 uvadla, 21,10 aakert bando 
• JIJdbl ri&rmonik orkestram, taratın~ 
~. 23 llavadiıı, 23,30 dana mUIUdal, 

n:fTZ: 
18,IO tuUt konaerl, 19,30 piyano komerL 

20,30 CC)Cuk Jıtklyelert, 21 gramofon pJAkları 
n ~· 22.20 orkeıtra koıuıerl, 28,'8 
dall8 _.e11ctat, 24,20 çlgaıı orkestram. . ..,...: 

1l.ID tan k0111lerl, 20,30 ıentcmtk kOD" 

-· n.ıo havadüı, 22,10 dana mulldll • 
f,ONDBA: ' 

1 T, ork91tra, 11,80 1q1Hs p.rJalan. 11 
dua mUIUml, 20 haYadla, 20,20 Bralımldan 
mUııtahap ~ar. 22,ao ors komıerl. 21 
havadta, 23,10 dua mUlllıdııL 

BOMA: 
11,11 oda ••11dll, 19,11 .,... llÜalWI 

11, k8dla ..U, 11,IO 11aftdla. IO,OI taıtlml 
baJdrel• ~. 20,20 19llulel dDlelde 
_..., ••• ~. DlalllWI ~ 
21M U1ml lıaGo, 22 Reale U;yatı'alUndaD 

na B&lklll oUmpl;yatıan 

' saadet JUVUL .. de 
IDIUDI 

MNOd ı Şlrl8f" aıL İntikam INl 
(lleld ....,., Dll91& b&ftdlal 

VIJllDMll&i ı mıwarerııts tan&re, Yll-
dlrllD bDIUk 

ISTANBUJ,; 
• cuıı film • Se91pneJE ar--1 JIQlb'lllel' aterır.a. feJtuı 

IU' 4tlflUDI 
1 ~ blllbGltl 
1 .Alçald* ""' K~ p. 

celerl (.A.ana Bella) 

A.•,mnu , )brlnell&. Kara kedi 
~ • ll:.JdJDO. çm Ml'llerllerf 

KADI KOY 

HABER-
ı -, ~ : rı t ı u 1 K n rr tı t " n / ı q ı 

::,.:tır,..ılrna Komı:ıyonu ılarıları 

Fenerbahçe aktarma anbarmda 
bulunan ilç Şevrole paeaine sıhhiye 

Jraroaeri ya.ptmla.oa;mdall açık ek· 
lliltme ile ih&lMl 19 Nillih 1137 Pa
Mrteet g1hıU IU.t 15 de yaptllcaktır. 

Muhammen tuta.rı 3000 liradır. 
Sartnameai her gün öğleden eıvvel 
komiayonda görülebilir. isteklilerin 
225 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale gUnil 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komu
tanlık eatınaıma komisyonuna gelme. 
lerL (1812) 

ıstanbul Levazım :~mirliği 
S~-ıtınalma Komisyonu ılanlJrı 

Topçu nS.::lirc.. okulu için karyola 
boruaundan 35 adet altlı ve üstlü kar· 
yola 7-4.937 Çarpmba güııtl IB&t 14,30 
da Tophanede eatmalma komiqoııun· 
da pazarlıkla eksiltmeye kc:muimaftur. 
Tahmin bedeli 542 lira 50 kufutf.ur, 
nk teminatı 40 lira 70 kuru§tur. Şart. 
name komisyonda görtılebiltr. ı.t,ekli
lerin belli saatte komJsyona gelmeleri. 

"411,. "1869" 

Topçu nakliye okulu ıçin 210 adet 
battaniye T Nian 987 Qarll1da ,U. 
ntı u.at 15 de Tophanede !1.tmlılma 
Komisyonunda pazarlıkla aJm•caktır. 
'l'alulıin bedeli 1680 liradJr, 'l'emhıatı 
252 liradır. Şartname ve nUmuneei 
komisyonda görillnilir. lsteklllerin 
belli 1&&tte komı.,bna gelmelerL 

"410" "1870" 

O S K (1 D A R Yedek IU'ba yokulu için aJmacak 

Nlbetçl eezaneler 250 det kapaıı bakır karavanaya ve. 

u1ıı119 ToU& operur, il dUl8 mtıllldlL 

.. -..... lllılla _.,, m 
1 

llllW. .._ 11AL11 rieln fia.t pahalı ~ 9 Ni-
Wll ela • '• psh a.rı l&D 937 cuma günü IUt 15 ele ~ 

Jlbnlaönüade <lletb' x.al), BeJ'UIUa (CI haaede Satma ima KomiaJODunda \&.. 
11111> ~ CN..U AJuut>, ıı,apte ldl4'IYADI 1 Jllr mayıs pceı1 llLl'lik1a yeniden elmlltmeye konul. 

<Bllaaet A.tlamu>, ~ <N&ıam ===========: mUitur. Tahmin bedeli 1312 lira M 
Badik),~ (bUl), lamaQeda <J:roftloıl), feJmsdebapnda (ı.wt Balda), silecl7U. Kc....,..ıda (Vtllf>• Baakörd• kuruttur. tık teminatı 98 lira '4: ku. 
.Al*r&7da <ll&rlm>, ,.... <Vtt.ıt> Alem" <Blrbat), 111111Et1fta c8GJe11D18 Recep) ruetur. Şartname ve nilm.uneei Komia. 
dU'da (Sim Rubn), BaJmklJde (BDU) .....,... (Mit), yonda giSrfllebfllr. ı.tekıilerin beJil .. 

Be10IJ.u clhettndeldler: 

1 

'Olktklm', ~ " .AcllJUdlJdler: atte Komiayona pJmelerl. "1922,, 
tatudll eaddeDde (Della Buda). o.tat. 1'8ktldarda (A.Junedl1t), KaclddJ1 altl)'olo 

da (RUllrı)'bl HQlllltl) '.rüllnldt (Umcmct- da {Kerku), ~ '(Halk), HeybeU• ---~ lBSAN SAKt--· 
Jl'.I, Paraltı ır.1&11clr caddealnde CNat de (Tanq), ' 
------·----· GONOKOK AŞISI 

pek telirll ve tue qıdır. Dfvp.1l10n 
lu Sultan Kahmut tUrbNL No. 113. 

~: 

Terekeeine mahkemeCe el konualn 
llilıaloflu 6lil Kooo djpr ismi Xomn 
tinin Uhdeelnde bulunan Feriköyllnde 
eüi Franm meurlıjı ve Kara.kol 
eobklarmda eeJd 6 w yeni 183 ve 185 
.,. Karakol aotatmcıa eeJd ve yeni 2 
mımara.lı iki bab maabahçe alıp.b ha· 
ilenin 1/' hi•eel 2 numaralı hane ma. 
lblıçe ahtab h•nenin altınaa k&piaı 
brakol.Mkajmda bir kahvehane var. 
•· &mini çimentodur. Bir tq1ık bir 
lılmilrlilk ve bahge cyıetinde bir oda 
Dl mutfak vardır. 'l'qltlrtıuı ahpb 
blr-dltaı lle tat katta bir 80fa bir 
dolab bir h&ll mevcuttur. Sokak clhe. 
tinde dflkırtnm OltUnde muttuıl iki 
oda ve keza b&bge cihetinde muttuıl 
lld oda vardır. HenecJe elektrik telli· 
..U mevcut olup Terme ~. tkt 
anuç ve duvaraln tqtır. BinJ. pek 
•ictif. Bw ~ lltlıa:vetinclii bir 
*laeaP nalbuıt dUJrPı ftl'dır. Kıyme
ti anı&~· Bwmbl ... 

AKIT 
Propoganda S~rvisinden: 

11anıa alakadar Bankalar, mUes
sesat, şirketler ve tüccaranın 

Nazarı Dikkatine: 

KURUN ve HABER pzetelerinde netredilecek ilanlara ait tam 
afBiıda pterilmifiir: • e 

Birinci a,.Eada l.fl* . 
B

. . . _,_.._ . • Karat. &00 
ınDCI la.JU- laDÖlllİ • 300 

ikinci aydac:la anlimi ,, 100 
OçiiDcü ve clörclünc6 • Jlfada matimi " &o • 35 
Jlan aJlfa)armda antimi " 30 
Remd illnlum antimi 30 

" l(itap, kitaphane, mektep, .... ~ 

haJll' mtielıeeeleri il&aatı adtimi 
Tüccari mahiyeti haiz olımyan kUsUk 
ilinlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük i1lnlann bet defa11 
Muhtaç un'atldrlar ve it anyanlann 
illnab 10 kelimeye kadar 

Devamh yapılacak ilinat için tenzilat ,..,.Lr. 

" 

" 

20 

30 
ızo 

20 

ilanlar için yalnız Ankara cadde 
sinde V AKIT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine mOracaat edllmelldlr • 

Telefon : 24370 

Betonarme Kip a la ab 

Nafia Vekil tind n : 
20.4.1937 tarihli Salı günü 11.&t 16 da Nafia. Vek&letiııde 1C>1e ve k&prllltr 

M 0 te .aı.eoo.-.Jıetif bedelli Kattamoau V~ dı\iJfnl)ırı,.• 
Kutamonu • Boyabat yolundaki KrmmÇ&JI Betonarme köprUsl1 lnpıtı bo 
palı art unliyle ekai1tmeye konulmuttur. 

Ebiltme p.rtnameai ve buna mttteferri diler evrak lM kuht mukabl
Jiııde pıe ve Köprüler Reisliğinden verilecektir • • 

Muvakkat temJD&t 38Z IJradlr, Ekliltme19 ıtrebiba*- lgla S1teWJM1a Jol 
ve köprtl m11atmı ,apal)1l11aliJcrme dair mtıttülattllk W1•kı• lblu •• 
rl mepııttur. 

Teklif mektuplarmın ~4-1937 Salı gtlntl aaat 15 ee kadar komilyoll Re
tallline verilmesi l&zuııdır. (782) (18'1). 

Zonguldak C. H. P. Başkan ıtındanı 
Zonguldak P&1tl bioaamın kaloriferteliutı )il.~· Tealatı yap

mak iatiymlerin tekilfterine elU olmak Ur.ere bfa•nm plAnmt 'M bu h~ 
ki p.rt.nameyi Parti Başkanlığından istemeleri ve tekliflerini 30 NJl&n _.,. 
ıkpmma kadar Partiye~ Ulıı olualD'. (1745) 

ıaıimaruı 2 il& a ~· Dik· •"tuılMM _.. -ha...,... lira ~. •··! 

Tahmin edilen bedeli ".2850'' Ura olan .. 5000 .. metre koyu kurtuDI mıkt.e 
Jmm11 9 Nlun 937 tarihine ruhJaD Cuma gtbıll 1aat U de puarlıkla ah. 

~at teminatı "213" lira "75''kurut olup p.rtna.meei Komilyonda her 

ıUD ~ veriilr· ı.t.kJa.JD, 2490 llŞJ1ı bııuDda yazdı vesikalarla birlikte 'fi ~ ~ ve 
~ Jtum'l'p.ta JmlUUIL komJafmumııa mllr&cl&tlan. 1918 

hanuıitllil vumr. v. 308G ura 
lıll JuJmet talldl4' edi1Jnl ..... 

90kaimda &no. Ju --~ 
IQllbr ....... cı.....- to-
k&k cihettdie~ 1ai11 bir 
matlü • bir aundur-
ma ·~ ana kıymetinde-

bir IJOfa ile iki oda e. 
tı olup Terkos yoJnur. 
kuyu vardır. Ve ayda on 

lira kiraya tahammillil olup (1169) il. 
ra kıymetinde olup her iki hane dük· 
klnlarla beraber (42M) Ut& ('R5) ku. 
rq kıymet takdir eciflmiftir. Açık arL 
tınna nretlle 10n5-937 tarihine mba.. 
elif pazartesi gUnU saat Hele atılacak 
tır. Müzayedeye ittfrak için mecmuu 
kıymetin yUme yedi buçuk ııiabetlnde 
pey akçesi yatırmak prttır. Yüzde !ki 
buçuk telWlye l'M11ıi71e ihale pulu 
milft;eıisine &ittir. Talib o1anlann ı&. 
terilen glln ve eaate Beyoğlu 4 ncll 
Sulh Hukuk M'ahkemeaüıde ham bu. 
Jımma)a.n ~ ollmv, -

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zensrin etniiıtir 

6~ ıncı keşide 11 Nisan 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
AJrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle ( '50.000 ve 200. 000) liralık 

iki adef mükafat vardır. 

Dikkat 
• • B~t alan berke. 7 ~;'937 sin& alıp·- tamr W1etin1 
~ bahmmalıdır. Bu tarihten sonra bilet Useriadeki halda 111ıaıt 
olar. 
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Bir Gripin almadan evvel 
----~------------
ıstırabın ve ağrmm en ıid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kate GR1-
P1N almaktır, mideyi boz-
maz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika sonra -----------------

.... 

iN 
HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE· 
R A Btrabaneslnde 

: 40227 

HABER - '.Ak:şam postası 6 NİSAN - 1937 

Di 
@lÖirlYJ 0 liiiiHem ftŞ fo trSaltO fk.alÇD ırm<aıyo li11 D~ 

GALATA DA: 

MEŞHUR EKSELSYOR 
Elbise mağazasının tekmil dairelerindeki tenzilatlı sabtmdan istifade etmeniz menfaatınız icabıdır. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz: 
KUMAŞTAN pardesüler 11 i Liradan: ERKEK KOSTUMLER1 

TRENÇKOT •• .. 15 i ., ,, : KADIN MANTOLARI 
GABARDİN .. •• 17 t ,. ,, KADIN YAZLIK BE.. 
MANDLBERG ,. ,, 23 i •• ,. YAZ MUŞAMBALARI 
MUŞAMBALAR YAZLIK 

15 i 
13 

10 i 

Liradan 
,, ,, 

.. 
BEYAZ 11 i ,, ,, : 

Erkeklere ısmarlama elbiseler iki prova ile 28 1/ 2 liradan yalnız birkaç gün İçin Galatada 
E K S E L S Y O R elbise mağazasında bulacaksınız. 

. .. "',.. . ' . . . . ' ~ ~' .. ·' 

jtf:ı 
ETROL NiZAM' 
Saçları besler 
Kuvvetlendirir. 
Dökülmesini 

keser 

• ' • • ~ ' ,. tı ... ~ '.. ·"'.'' .•• - -

•••••••••••••••-• Dr. Suphi Şenses 
' 

Boğaziçi Mecmuası 
• 
ı sayısı çıktı 
Bu sayı : Numara 7 

Başta Hüseyin Cahid Y alçmı Abidin Daver gibi memleketimizin 
en yüksek fikir ve kalem sahiplerine ait çok laymetli yazılan, de· 
ğerli doktorwnuz Galip Ata Atac'm Boğaz sahillerinin, köylerinin 
sıhhatimiz üzerindeki çok iyi tesirlerini gösteren fenni makalesini ve 
boğaz içine ait pek güzel resim ve tablolan havidir. 

Yüksek milli şairimiz Faruk Nafiz Çamlı Bel'in emsalsiz bir 
manzumesini de bulacaksınız. 

Dikkat: Şirketi Hayriye idaresi Boğaziçinde yalı, köık kiralamak 
istiyenlere kolaylık olmak üzere bütün bu kiralık yerlerin semtlerini, 
numaralannı sahiplerini her keseye göre kira miktarlarını gösteren 
mükemmel bir (REHBER) mecmuatertip ve tabettirmiı ve Boğaziçi 
mecmuasının bu nisan sayısı içine koydurmu§tur. 

Alôkadarlann BOGAZIÇ1 mecmuasını müvezzilerden ve iskele 
memurlarından alırken bu rehberi de birlikte almağa dikkat etme-

idrar yolları hastahkları 
mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
§ısı Leklergo Apt Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parasız 

Tel. : 43942 

DOKTOR 
Kemal Özsan 

1.Jroloğ • ()peratör 
Bevllye mütehassısı 

Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

:::======::::-.:::::::::::::::::::r.:::::::ncl 
i! Deniz Hastanesi Cerrahi Şefi 
ii Operatör 

ii Dr. SalAh Sun H 
SS Dtcı tabibi ro 
~ y .. 
~ ~ 

i: Ot. Kemal Sun ı·· 
1 lsttklM cadde.si 322 il Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü 

1 ~ Telefon: 43667 U 
::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::=:::ı 

leri rica olunur. Rehber meccanen takdim olunmaktadır. :r--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıı::=aa: 

• ·•••••••••••••••••••••••••• aE .. Dokt:or I~ ·----------•- HOmer Abdürrahmaoii 
••••••••••••--••- ~i D E R M A N ii 

~ ~ 

ZAFE 
JUNiORDA!! 

Aziz müfteri: BOYUNA.~~~p DA - ne· 
ye yarar? deme! Yaptığı iş buyuktur... Her ha. 
kundan pratik son icad JUN!OR cep fenerleri 
seni mutlak memnun edecektır ... 

Merkez satış deposu: lST ANBlJL ÖMER 
IŞÇEN - Galata Haraççı (Dornuz) sokak 
No. 5 . Telefon: 43861. 

iNKiBAZ :: Muayenehanesi - Eminönünde :: 
~~ VALDE HANI içinde No. 21 ii ---------------------------
- ·····················-·--·-.. ····-·----···-·-·· El kt 1 k t ısa tı ve ondan mütevellit baş ağrılannı de

feder. MiDE ve barsaklan kolaylıkla 
boşalttr. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup MOMASIL MOSTAHZAR· 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KA Ti tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YAN
MALARINI giderir. MiDE VE BAR· 
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe. 
der. MAZON isim ve HOROS marka
sına dikkat. 

Küçük şişesi çrkmıştrr. Fakat büyük 
şişesi ekonomiktir." 

... l ........................ llllllllli 

................................. -......................... e r es 

KURUN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her glin 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 
muayene parasızdır. 

Diş Doktoru 

lbD r9> ®~'le tQ1 o ç ce ır 
Cumartesinden maada hergiln 

hastalarnı kabul eder. 1 
Edirnckapı, Karagümrük Tramvay 

DurağJ No. 95 

M. Kemalpaşa Belediye Riyasetinden: 
1 - Kasabanın 1933 senesinde yapılan ve N3!,"ıa. Vc.kfüetince tasdik edil

miş bulunan proje ve şartnamesi mucibince "125 bın ~~ralık keşifli elektrik 
tesisatının yapılması ve işletilmesi imtiyazı 20 sene muddetle talibine verile. 
cektir. 

2 - Kasaba 15 bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden ibarettir. 
3 - Belediye kendi umumi tenviratı için kilovat itibariyle mahiye parasını 

vcr~cektir. 
4 _Eksiltmeye girebilmek için Baymdırlık Vekaletinin olbaptaki tamim-

lerine tevfikan kanuni vesaiki haiz bulunmak ııarttır. 
5 - Şartname ve projeyi görmek istiyenlerin belediye kalemine mUraca.. 

atları. 
6 - Talip olanlar müzayede ve mUnakusa kanunu mucibince kapalı zarf. 

la yapacakları tekliflerini nihayet 1937 Nisanınm 30 cu günü akşamına ka
dar Belediye Riyasetine vermeleri ilan olunur. "1838'• 


