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mihveri 
.. i' ................................................................................................................ , 

!Şark Demirgollarının satın alınması 1 

etrafında 

~arp mı, sulh mu? 
'lı~stll,.ga taarruzi bir harbe vasıta 

l!Jacağını Mussolinige 
( l' a..."'181 o • 

~ ınci sayı/ada) 

müzakeresinde 1 

Başvekilim izin 
verdiği izahat 

Jsmet lnönü 1929 ve 1937 mukaveleleri 
üzerinde mukayeseler yaptı ve muhave- ı 
lelerin aktedildiği zaman içinde bulunulan ) 

şeraiti anlattı * 
Biiyük Millet Meclisinin pazartesi 

.._ .. -•.-,i günkü toplantısı ef!na.ıııında Şark De
diki hakkındaki kanunun ikinci mUz.a.. 
keresi münasebetile Receb Peker (Kil. 

(Sott.u Sa . .f Sü.. 1) miryolls.rı imtiyaz mukaveler.ıinin tu- , 

Elektrik Şirketi davas_ı 
Dün 9 uncu ihtisas mahkemesinde başladı 

"Evrakı müsbitenin,, neden "ihrak ve imha,, edi· 

OdQ.,•nda dtı 
leceği, ehemmiyetle araştırılıyor! 

Mesuliyeti üzerine alan yok: 
, ıı yapılan toplantı da beynelmilel ticaret odası rcısı ve IC topıantıda bulunanlar 

i aret Odasında mü-
lll bir toplanll yapıldı 

Sabah ve . akşam celseleri, yalnız iki kişinin 
sor.gusile, . tam .. sekiz s9at : sürdü! 

B Tramvay Şirketi müdür ve memur
ey ne/mi/el 1 icaret Odası Reisi larından bazıları aleyhine, Anadolu ya-

Dıcı Un h<nıg ·e:ı.1/nlle gnruşuıecell. 1<aıı~a kuııaniımak tizcre gümrükten 
muaf olarak getirtilmesine müsaade edie\j mevzıı ları anlattı len bazı malzemenin bir kısmını. müsa-

~~~C• t bugu•• n tayyare ı•ıe g•ıdı•yor ade hilafına Rumeli yakasında kullan -
... " .. mak iddiasile açılan davanın duruşma • 

b tct Od sına, dün sabah gümrükteki 9 uncu ih-
'>' ısınd b' \'~lıa · l\c}lllilel f a ır toplantı ya- lel ticaret odası reisi ve azaları şerefine tisas mahkemesinde başlanıldı. 

~ 1tıh,., ıcaret odası reisi Parkotclde bir ög· le ziyafeti, akıtam ü - Duruıtma:ia idare komitesi azasın • trJi ... , bu . s s 

it lld !\de aç l sene hazıranının 28 zeri de Perapalasta bir akşam ziyafeti dan Jan Lajyan, başmühendis Jül Gil • 
~ltlt a~tı ko 

1 
acak beynelmilel t i • vermiştir. leri, kontrol dairesi şefi Emil Fişşer, Si-

~ tı a."l ngrcıinde .... ··1 k 
"et ·•at- goruşu ece h · · d k lahtar Ag· a fabrikası müdürü Acıil Tig-

L.J b .. "!lıt Ziyafette, şe rımız e i yerli ve ec - s 
,.~ti r. lıgUn ta • retti, işletme mühendisi Senpiyeri, clek-
~ı. Yyar ·1 h k nebi gazete mümessilleri, bir çok mü -
v~ e 1 e are et e· trik başmühendisi İbrahim Hıışim, le-

b"-"1 . ~l'i .\FI::l' hlm" ticaret erbabı davetli olarak bulun. vazım müdürü Sadi hazırdılar. vekilleri 
1

'tarıbı.ıı . L~R VERfLDt muştur. Kenan o·· mer, Ahmet Ramiz, Sadi Rıza, 

1 
tıcar t 

• 
e odası beynelmi- Sadettin ve Hamdi de gelmişlerdi. Da • 

t\ g ı vacı gümrük idaresi namına da Osman 

' 1 1 ı• z T 11 k ı k Nuri, Nuri ve Rifat Ahmet bulunuyor _ la • u r • r a lardt. Müddeiumumiliği Hakkı Şükrü 
''ili~ L.. temsil ediyordu. Hakim de Atıftı, 

~ me ve bunun istinat ettiği evrak okun -

• • 1 

iunu, buı:rnnla . ne yapıldİğİnı ' elbette 1 
Bu it. beni ala\cadar etmez! 

- Nasıl olur? Siz, umumi müdür na
mına da imzaya salahiyettarmıısınu:; 

. . 
bu sıfatla , faraza bir mühendisin bir a-. \ 

Jeti 'icırdığını duysanız, alakadar olmaz 
mıaıruz hiç? 

(Devamı 9 zuncu sayı/ada) 

Dooa c&ilenlerden bir k"tsmı, dii>ı mahkeme .ıınlo>ıunda, 
otururlarken 

~tjC.~lledesı• temdı•t ediliyor Hüviyetleri tesbit edilince, kararna-

ly du. Umumi müdür Alber Hanseıin, 
~ \/: \/ekili dün Mecliste izahat Belçikaya giderken Viyanada.rahatsız - -

~~~.ti. ., ~ r d i. Kan u n ka bu 1 e d i 1 d i lığı artıp, tedavi edildiği ''An ton Roye,. iki hat daha devlete "'~· ,g sanatoryomunda öldüğü, Viyana elçi • ). -.;ıı,: . Cliu • 
· -..... ırıın b ııusı) - B·· ··k M 'l --------------- ligvi vasıtasile Avusturya makamların • a. t11 Ugij uyu ı · 
'il D~5 giltcrc .., nku celsesinde Tür- ~--· +c *---"" dan sorularak öğrenildiği ve dolayısile 
~'th~t tarihinde Irak arasında 5 ha- • i onun hakkındaki amme tdavasının orta-

" c Paris sergıs ni k ' ik·' ha,trıc· nıUnakit hudut ve dan kaldırıldığı yazılara • diğerlerinin 
~ ııota ll'lcj r,,lı lh~enıcivari muahe - ı bahane ederek mukavele ve kanuna aykırı olarak, mal 

'ra.,
1 
tca.tiıj Ukürnlerinin karşı • , zemenin bir kısmını tahsis harici taraf-

1tı~ l'lda t •Utctile T '. k. ·1 Beyaz k ad 1 n ta kullanmaktan duruşmalarına karar 
1 

~ " il 1'11 . cll'ldid· ur ıye ı e 
kere,· lls~tel · ıne dair kanun la . verildiği anlatılıyordu. 

~I\ l1a
1

ri~~bu1 Z~1~e. ve takdimen tacirleri - JAN LAJJYANLa' 
~t~ h 1}'c \1 It· "''~ ve bu müna· , Esastan sorguya, an Jyanın sor· 

tctttıgirıill l'lluah:~lin_ıiz bulunduğu 1 1ngi1 terede n k 1 z guıuyla girişildi . idari müdür olarak bu 
Ilı t 'fitıi .... ' bu d enın on sene de • I İ§e ne diyeceği sorulunca, bu zat, ilk 

it: &o}'ltttıi tfa Yeniden temdit kaçınyorlar cevap olarak: 
1 

Ve §u izahatı ver _ - Bu iş dedi, fen dairesinin vazife -

• • 

Yedinci sayıfamrzda okuyunuz sidir. Bu i~le oradaki mühendisler, meş----- ~ 
.,. __ __ 

guldür. Malr kim almıa, o bilir ne oldu-

• 
geçıyor 

Toprakkale - Papas ve Fevzlpa,a - Meyda
nıekber hatlarını Fransız •lrketlnden almak 
için hUkOmet tarafından müracaat edlldl 

Diyarbekir hattı Irak demiryol
larile birleştirilecek 

Ankara. 28 (Telefonla) - Nafia Ve· 
kilcti Toprakkale - Payas ve Fevzi -ı 
paşa - Meydanıekber hatlarına ait 3 
senelik müddet gelmiş olduğundan, bir 
mektupla Şirkete müracaat etmiş ve bu 
iki hattın hiikumetçe işletileceğini bil
dirmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu iki hat 
temmuzun ilk on beş günü içinde dev -
Jet Demiryolları arasına girmiş huluna
caktır. 

HATLARIMIZ IRAK DEMiR· 

YOLU tLE BiRLEŞTiRtLECEK 
Diğer taraftan, Diyarbekir hattı ile 

Malum olduğu üzere, 1933 yılında Irak demiryollarının birleştirilmesi dü
Fransızlarla yapılan anlaşma mucibince şünülmektedir. 

bu hatların işletilmesi bir Fransız şir - Irak derimyollarının Diyarbekir hat
ketine verilmişti. Anlaşma mucibince tına nereden bağlanması muvafık ola • 
şirket bu hatların işletilmesini üç sene cağı ve takip edilecek yollar hakkında 

sonra: Çoban beyliği - Nusaybin hat ·l Irak mühendisleri ile fikir teatisine gi
trnı da ı 5 ıene sonra hük\ımetimize den Naf=a V ckaleti inşaat dairesi reisi 
devredecekti. Hükumetimizin devrala - B. Ferdi. Elaziz inşaat baıımühcndİ!ıİ B . 
bilmek için keyfiyeti ilç ay evvel haber Abbas Bağdatta temaslarına devam et• 
vermesi lazım geliyordu. f' mektedirlcr. 

~ . 
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Avrupanın mihveri 
·etrafında 

Harp mı, sulh mu? 
Avusturya laarruzi bir harbe vasıta 
olamıgacağını Mussoliniye . anlattı 

A vruµa işleri insanları harbe 
mi süfukli!yor, yol<sa şu]ha 
mı~ Hemen her memleket-

te halk tabakalarını meşgul erlr-m 
endişe budur. F aşistf er ve demok· 
ratlP.r diye ikiye ayrılan Av .1pa dev. 
Jetlerinin yeniden büyük rrıikys:>sta 
ailahl&nmaya başlamaları raddi z.ı. 
tinde harb tehlikesi ilanınd::m b:ışka 
birşey olmamakla beraber gene bir 
taraftan da sulh sesleri eksik olmu. 
yor; fakat k.sa bir mi.iddc~ etr~fta 
geçici bir ümid oyandırdıktiin sonra 
gene kaybo1an bu S('.sler herb il~hi
nin sulh şarkısı söylemesine bı!nzi
yor. 

1ngiliz işçi partisi rei~i Lansb..ıry. 
ye Hitlerin sulh ihtiyacınd.,.n b~h~
etmesi ve beynelmilel bir c•har. ik
tısad konferansı toplanm?.sma ta
raftar görünmesi birdenbire siyas('t 
aleminde bir nikbinlik hav.ısı uyan. 
dırdı. Fakat bu fikrin Amerika ile 
lngilterede uyandırdığı tesirl:!r bu 
nikbinliği bir haf ta, on günden faz. 
la devam ettiremedi. Çünki.ı lngi. 
liz Başvekili Baldvin böyle bir bey. 
nelmilel iktısad konferansından kati 
bit netice çıkacağına derin bir anket 
ile kanaat getirmedikçe İngil~erenin 
iştirak etmiyeccğini bildirdLği gibi 
Vaşington mahafili de böyle bir kon. 
feransın toplanması için herşey
den evvel Avrupa devletlerinin si· 
!ahlarını azaltmağa karar vermeleri 
lüzumunu ileriye siirdü. 

Vaziyetin mantıki ifadesi şudur: 
Eğer Avnıpada harb İçin silahlanan 
de,•letler cesaret edebilmiş olsaydı 
şi::ndıvc k~CJar çoktan diinya htırb'i
nin başlaması lfı.znn gelirdi. Bılhas
sa zahirde İspanya için dahili bir 
harb şek!inde devam eden beyne!· 
milel gizli mücadele açık bir umu· 
mi harbe pek kolay inkılab edebilir
di. 

Fakat senelerce silahlan azalt
mak için Cenevrede uğraştıktan 
sonra bütün ümidlerin bofa gittiği
ni gören lngiltcrenin bu defa bir bu
çuk milyar Jngiliz lirası sarfederek 
yeni baştan silahlanmaya karar ver
mesi nasıl bir zaruretin sevkilc 
mümkün olabilir~ Bu hareket doğ. 
rudan doğruya lngilterenin beynel
milel bir harbten korkması neticesi 
değil midir? Diğer taraftan daha 
birkaç gün evvel Venediğe giderek 
Mussolini ile kdnuşan Avusturya 
Başvekili Şuşnig'in yanındaki adam. 
larından biri bir Fransız gazetecisi
ne, yakın bir harbten korktuklarını, 
.. Bizim siyasetimiz tedafüidir . ., sö. 
züyle ifade etmiştir. Daha açrk bir 
tabirle Şuşnig Viyanadan Venediğe 
Berlin - Roma mihverinin taarru. 

zi bir harb işareti gibi görünmesin
den korktuğunu, Avu turyanm bu 
mihver üzerinde taarruzi bir harbe 
va ıta olamıyacağmı l\.1ussoliniye 
anlatmak için gitmiştir. 

Times gazetesinin e.ski bnşyazı
nsı B. \Vicham Steed verdiği bir 
konferanstA Avrupa sulhunu mu· 
hafaza icin iki ')'ol gösteriyor: 

1 - Harb halinrle f ngilterenin 
bitaraf kalamıyacağmı cihana ilan 
etmesi; 

2 - Harb halinde taarruza uğ. 
rıyan milletlere fiilen yardım etmek 
için silahlı bir teşkilat viicude geti
rilmesi, siyasi rengi ne olursa ol
sun her sınıf ,h~lktan aza kaydedi
lecek olan hu teşkil~ta diğer mem
leketlerin de iştirak etmesi. 

Cenevrede elli bu kadar devle
tin iştiraki ile toplanmış olan Mil. 
!etler Cemivetinin harb tehlikesinin 
omıne geç~miyecegı Habeş tecrii
besile rınlaşıldrktan sonra dünya 
devletleri kadroları haricinde olarak 
yapılacak bu türlü beynelmilel teş
kilatların herhangi bir memleket 
aleyhine taarruza karar vermiş mem. 
leketleri hareketlerinden · geri ala
mıyacağı açık bir hakikattir. lngil
tcrenin harb halinde bitaraf kala
miyacağını ilan etmesi de beş sene
lik silahlanma programının tamam
lanma~ından evvel pek tabii olarak 
beklenemez. 

Onun için her vakit olduğu gibi 
bugün de, yarın da: 
ijftzır <>l cenı~ eğec;iater isen aulhü 

salah! 
Düsturu dünya siyasetinde hük

münü yürütmektedir. 

ASIM US 

Sovyetlerde yeniden 
tevkif edilen /er 

Stalinin Rus gizli polisindeki temiz
leme hareketi sür'atle devam ediyor. 
Şimdiye kadar 300 den fazal mühim me
mur ve resmi maahfil haricindeki alaka
darlarından bir ~oğu tevkif edilmiştir. 

Sabık gizli polis şefi Yagodadan baş. 
ka bilhassa üç mühim memur daha tev· 
kif edilmiştir ki bunların üçü de Yago
da gibi yahudidir. Bunlar polis iskan 
dairesi şefi Yurye; disiplin şefi Feld -
man: polis maliye dairesi şefi Ostrovs· 
ki'dir. (Daily Telegr:aph) 

111ııııııı11111ııııııı11111llllll1111ıııııııı11111ıııııııı1111ıllllll111 

1 Mayıs Bahar Bayramı günü 
göğüslerinizi Türk Maarif Ce· 
miyeti rozetlerile aösleyiniz. 

fıı111111ımıı11111Wlll1t11111ıııı1111111ıııııı111111111111ııııııılll 

Romen talebelerinden bir 
gurup şehrim.zde 

Diin !Jclcn Romen tal,.bcsindcn Mr !nırup 

Dlln öğleden sonra Bükr ş Ünh·crsitcsinc aid 33 kişilik bir tıılebc gnıpu 
eehrimize gelmiş ve İstanbul K)z lisesine misafir edilmiştir. Romen talebeler 
cuma.rtai gününe kadar şehrimizde kalacaklardrr. 

Çanakkale harbinde 
Türklerin Fransızla
ra kıu·,, gösterdiği 
ulOvvU cenaphk 

"Arkadaşım Jean Leune bana Ç 1 
nakkale harbine dair heyecanlı bazı 
§eyler anlattı: 

25 Nisan Fransızların 1917 de Ça
nakkale harbinde Scddülbahire çıkma. 
!arının yıldönümü idi. Bu münasebet. 
le Pariste Meçhul Asker 8.bidesinın ü
zerindeki meş'ale, böyle askeri mera
simlerde an'ane olduğu gibi, yakıldı 
ve eski muharipler bir merasim yaptı
lar. 

Bu merasimde, askerl ataşemizle 
beraber Paris büyük elçimiz de bulun. 
du. Bu. böyle bir merasimde ilk defa 
vaki oluyor. Bu itibarla, Fransrz ef. 
kan umumiyesi bu hadiseyi çok büyük 
heyr>canla karşıladı. 

Paris • ı::.oir gıı:r.etesinde bundan 
bahseden B. .Jean Barois şöyle diyor: 

"Frı:msa Türkiyede kend;sine kar
şı daima dostlıık bulmuştur. Asırlar
danberi devam eden hissiyatı harb bi. 
le silemem şir. 

"Karnından ağır surette yaralan
m1ş olan bir Türk 7.abiti esir diişüyor. 
Bir seyyar hastahaneye kaldırıyorlar. 
Burada pansrman çok a1.dır. Birıız son 
ra bir yaralı Fransrz askeri getiriyor
lar. Tiirk zabiti kendi pansırnan bezi. 
ni çıkarıyor, Fransız askerine veriyor 
ve kendisi iyi olamıyarak ölüyor. 

''B~ka hır yerde, bır erzak depo. 
sunun yanıba~ında ~cyyar bir hasta. 
hııne varmıR. Tilrkler Fransızlara di
yorlar ki: Bomhardımlln edPrt"ğfa a
ma, hastalıanedP yııraJı bulunmıyaca
ğı bir anı bekliyoruz. 

"Daha bunun ~ibl binJPrC'P vak'a 

olmuştur. Btı~ün';;ü hareket de bu ne. 

\'ide bir nezakettir. Fransızlar vn Türk 

]er şunu anlamışlardı ki, asil bir şe. 

kilde yapılan harb bir buhrandan iba

rettir ve karşılıklı Eaygıyı azaltamaz.,. 

Belgrad intibaları -
Türklerle Sırplar 

Niçin birihirlerini anlıyorlar? 
Bir pazar gÜ· 

nü Belgraddan 
Oplanas'a ~idi· 
yoruz. Oplanas 
Kral Kara Corç 
ailesinin mezarı 
olan yer. Bir o· 
tomobil içinde 
dört kişiyiz. Gi
deceğimiz yol iki 
saatlik bir mesa
fe olduğu için 
bir taraftan et
rafta manzarala
ra bakıyqruz, bir 
taraf tan da dere· 
den tepeden ko· 
nuşuyoruz. Bir 
aralık yol arka
da§ımız olan Sırb 
kendi dilinden 
bir şarkı söyle-
meğe ba§ladı. 
Biz Türkler şar· 
kının güftesini 
anlamıyoruz. Fa· 
kat ahenginde 
bir türkünün zev 
kini buluyoruz. 

Bu Sırb şar· 
kısının ahengi Sarayhmmad.an bir mmız.am 
Muhiddin Birgeni adeta bilfühtiy~ Gerdan Cerdan 
denecek 11urette Tiirkçe bir ~arkı ile Gözlük Cozlük 
mukabeleye !ev ketti; o da: Divit Divit 
Üıküdara gider iken aldı da bir Canbaz Cnnbaz 

yağmur Götürü Cuture 
Şarkıınnı yiiksek ~esle söyleme· Kiıe Case 

ğe baıladı. O vakit şu hakikat pek Katık Katıka 
açık olarak göriildü ki sözleri iki Çorab Çarabe 
avrı dilden qlan hu şarkıların mdo· Çıkrık Çekrık 
d:l b. ·b· · · · "d· Rir dild.e.n dig-er bir dile ııe en ı eri tamamen ırı ırının aynı ı ı. 
Bunu bizim kadnr Yugoslavyalı ga- kelime ayni zaınnnda bir fikrin, bir 
7etçci arkmlaş da hissetti. Bundan hissin, muayyen bir mefhumun da 
sonra ikinci. dahı:ı sora iiçiincü ve olduğu gibi geçmesi demek oldu-
dordiincü birer Sırbça şMkının a- ğundan Sırbc.a ile Tiirkçe Ma~unda-
henkçe tamamen karşılığı olan ki miişterek kelimeler de iki mille. 
Türkçe şarkılar bulundu. tin manevi hayatında tabii birer 

içimizden biri Sırb ve Türk mu· benzerlik yaratmıştır. 
sikilcri arasında bu derece miişabe- Onun için kendilerile gnriiştiiğü-
hcte hayret eder g(;irüni.ince Y ugos· miiz Yugoslav miinı:-vverleri bize 
la\" gazeteci: birçok defa kiiltiir mübadelesinden 

- Nirin hayret ediyorsunuz~. bahsettiler. Yugoslavyadan Türki-
Tiirklerle Srrblar tam beş asır bir ye ıncktcblerine taleb ~önderilme· 
arada yaşadılar.,, · sini. buna mukabil 'Yugoslavya 

Dedi. Sonra :yanmdaki eşi ila- mckteblerine tı:tlcbf' kabul edilme i-
ve etti: ni istediler. Bu fikirlerini takviye 

- Garibtiı ki biz Srrblar Hır- etmek irin: 
vatlardan ziyac!e Türkleri anhyo- - lngiltere bile her sene Yugos· 
ru7.!,. lavyadan yirmi tRlehe alıyor. l\fa. 

Sırb ve Yugoslav musikileri ara· ziden kalma bu kadar yakınlık ve 
smdaki bu yRkınlığa Sırb rlilin:lf ki şimdiki siyAsİ İttifak göz öniine gc
aslı Tiirkce olRn kelimeler de ilave tirilir e Tiirkiyc ile Yugoslıwya ara
edilirse iki millet arasında ruhi aşi- smdı=ı talebe mübadelesi daha tabii 
nalığın derecesi kolayca anlaşılabi. değil midir?,, dediler. 
lir. • Yugoslavynya giden bir Tiirk Şiiphe yok ki bu mevzu her iki 
bumda her gün sabahtan akşama memlek~tiıı münasebetleri noktasın. 
kadar Sırpların dilinden birçok dan miihimdir ve Kiiltiir Bakanlı-
Tiirkçe sözler işitir. ğınca alaka uyandıracak mahiyet· 

Türkçe Srrbça teciir. 
CelP.b Ce1eb ASlı\1 US 
Cübbe Cube ı 

Blasco lhfl 11 

oğulları ve 

İspanyol harbi ha1.<ı1< 
deş muharebesidir: :sır 
rinl kırması karde~ıer 
benzetilebilir. Fakat. l~ 
zi manada değil. ha.kık1 

kard<.'şler vardır ki bllf'
1 

k • d b' · h "' k ., .... etı:I o cu ur. ırı u ı , .. 
birlerine karşı muharebe 
karşı karşıya gelseler. 
bilmiyer('k, biribirleriJl' 

. . . ··zıerc 
Kımbılır kaç vu • 8 

J•'akat isimlerile tanın!lr 
bile birçok. 

Me~clfı, me~hur tsrsıı 
sı Balsco 1bruıez'in bl' 

,;) ..... 
ıı..ı ugıu var. öüııı..- r 

. d ıııı ltm·v'ctlerı tarafın a bC 
de hükümetçilerle ı,era 

Bugün ihtiyar bir ı.;ad 
Bla.sco lbanez, kocasırıııı 

oo 1 dA .. e1' smı teessur e seyre t» 

• • .-ıı}JŞ 
"Kocam sulh ıçın " '° 

bugün evinde bile sulb > 

Bütün dürı 
casusl 
merke 

olduğu zannedil'" 

bulund 
Kudiuten Dıüly f:,;P 

bildiriliyor: 
.;1 

Gizli polis Tclaviv et 111 
·ıaurı milel casu6luk teşkt ı:ıl 

duğu zannedilen bir teŞ 
rindedir. 

1
. r 

'.t 1 
Buglin bulunan, gt -:•rl 

gizli yeraltı yolları .. d:dır· 
telefonlar olan bir bırı ç 

darı' Bu binanın rneY .. c 
d. . ·rrıarı•· Alman yahu ısı rnı ,1 

rinde yapılan tahkikat ~Jı 
oldürülen bu adarrı Ja' ı 

• d "d' ııgıı mın e ı ı ve esrare " 
lryordu. Evvcl""e A111181'1ı 
l:ıulunmuştu ve on se 
meydanda yoktu. 

.. et e 
jacob Zvangcr ın r~r 

b .. inde 
ulunmuş ve uzer·· plı'tı 

malarda birçok §~ 111rı J 
geçmiştir. nu vesılcll ı{t 
esrarengiz ev bulunt11\1!ı ıze 

· sıılı 1 
tıllcri olarak, evın accıtı'ıl.ıı 
Arap tutulmuştur. l. ,~
"'ld'" · · ıdu;; ·· annedılıfl o uru 0 u z •' 

1 

Evde bulunan eŞ~ıJııl''~ 
flgraflar vardır. "' 
Belçikadan, Norveçtefl 

gönderilmiştir. tııl 

Gerek cinayet. ge~~t ~e 
Jdla tı hakkında tahlc1 

tedir. 



Adliyede yeni tayinler 
Ankara, (Telef onla) - Üçüncü 

sınıf adliye müf etti§liğinc İstanbul 
sulh hakimlerinden B. Ahmet Cevdet 
tayin olunmuştur. Diğer taraftan. Di
yarbekir \•akıflar mUdürü B. Fcritle 
Kırklareli vakıflar müdürü B. Tahir 
becayiş edilmiştir. 

~ ORDU belediye reisi B. İbrahim : 

Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Dağrtma yeri V AKIT Kütüpanesi 

Fiab 50 kurut 
Nami şehre aid bazı işleri alakadar j 
makamlarda lakib etmek üzere Anka- : 

•••••t••ııatsas••••• ııaıııııaaıaı ıı 1ııaıaıa1111 ıa111-::•ı: uıı ••• 

raya gelmiştlr. 

,3-:KURUN 
,,/ 

29 NiSAN 1937 

Belediye müfetti§leri tarafından mü
teaddit yağcı dükkanlarından ve bakkal 
!ardan alınan yağlar belediye kimyaha • 
nesine gönderilmi§tir. Son zamanlarda 
bazı yağcılardan şikayet edilmiştir. Nü
munelcri bozuk çıkan yağları satanlar
dan ağır ceza alınacaktır. Bundan başka 
yağların üzerinde etiketler bulunmadı • 
ğı da görülmüştür. Bu noktadan ôa ta
kibat yapılmaktadır. 

ltalyan Krahnın kızı dUn 
sarayları gezdi 

İtalya kralının şehrimizde bulunan 
küçük kızı Prenses Marya di Savoi dün 
Dolmabahçe ve Yıldız saraylarını gez • 
m:ştir. 

it.:lyan Prenses pazartesi ;ününe ka
dar şehrimizde kaldıktan sonra ekspres I 
le Sofyaya gidecek ve ablası olan Bul • 
gar kraliçesi nezdinde bir gün kalacak 
oradan Romaya dönecektir. 

Bıçak çalmaktan! 

Marko isminde biri, Ifapahçar~ıda 
ı·crva.ııtin dUkkanından üç paket bı. 
çak çnlarak kaçarken, Gcdikp:ı:,:ada 
"A7..ak .. sincmamnın önünde komiser 
Mehmcd Aliye rastlamı~. derhal bir 
evin açık duran knprnından iı;criyc dal 
mış. fakat fl'Cnc ele gcçmistir . 

Sultanahmcd Uçüncü sulh cezada, 
doku;; ay hapsine karar ,·erilerek, lc\'
lof olunmııştıır. 

Konservatuvar binasma 
alt ftartname gözden . 

geç:r:IEyor 
Belediye daimi encümeni ıtlün kon • 

servatuvar binasının şartnamesini göz
den geçirmeye başlamıştır. M ünakaEa
nın mayısta açılacağı haber verilmekte
dir. Konservatuvar Şehzade başında ev
velce istimlak edilen yc:dc y;ıpılacak, 

bunun için i 50 bin lira harcanacaktır. 

Spor ve ilim hakkında 
bir konferans 

Emincnii Halk~v:ndcn: 
Bu yıl için diizenlcdiğ miz: ::eri kon

feransların on altıncısı yarın :ıaat 18 de 
evimizin Cağaloğlundahi merkez salo
nunda Bay M. Sami Karayel tarr.fından 
(Spor ve ilim) mevzuu iizcrincle ver~lc
cektir. 

Telefon santroh 
Telefon idaresi için Şi:lide Osman

bcy civarında b:r ama iı:timlak edilmek. 
todir. Burada büyük J..:r telefon santralı. 
posta ve telgraf binası yapıla :rıl:tır. San 
tral on bin abonelik o1acal~. bundan baş· 
ka ihtiyat m::kinelcri bulunac.ıktır. 

Ceket çalmaktan! 
Y enic:ımide bir clt::i::ccinin dül~k:i

nındaıı bir ceket çalmaktan Sultanah
mcd üçüncü sulh <'C:.ada duruşmı:~ı 
yapılaı1 Ahmed~. üç ay. on bo~ gün 
hapis rczam kcsilmif'!tir • 
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Tarihte misli görülme
miş bombardıman 

Irak Hariciye 
Veziri şerefine 

DUn aa,vekll ve Hariciye 
Veklll birer ziyafet verdiler 

ı- Ankaradan 1 

Kaçakçılığa karşı 
Kanunda mühim değişıkiik gaP'b 

Bütün bir şehir harap edildi. Asiler 
aldılar 

Ankara, 28 (A.A.) - Dahili- ı 
ye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya bugün Irak hariciye 
veziri Ekselans Doktor Naci Asil 
şerefine Marmara köşkünde bir öğ
le ziyafeti vermi§tir. 

~ 
Ankara 28 (Telefonla) - Güm· ınaşır yıkanılmasını~ 

rük ve İnhisarlar Vekaleti kaçakçılı- sokak iistü yerlere 5 
bu şehri nihayet ğm men ve takibi hakkındaki kanu· smı yasak etmektedır~e' 

nu esaslı surette değiştiren yeni bir Bundan ba_şk~, : t Bilbao, 28 (A.A.) - Asi tayyarele
ri tarihi bir Bask şehri olan Guernia,.. 
mn üzerine 8 saat mücidetlc binden faz 
la bomba atmışlardır. Tayyareler, 40 
metreye kadar inerek k~an halkı mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır. ~anta 
C(ara manastırile kilisesi ve Saınt -
Jean kilisesi ha.rab olmuştur. Şehrin 
birçok yerlerinde yangınlar çı~n;_ıştır. 
Hazinei eı..Takı, müzeleri ve kutupha. 
nelerile beraber bütün şehir harab bir 
haldedir. 

Eibar mıntakasından sahile kadar 
cümhuriyet kıtaları asilerin taarruzu. 
na k8.I'§l koymaktadırlar. 

Londra, 28 (A.A.) - Guenıia §eh
rinin tahribi burada tarihte emsali 
görülmemiş bir bombardıman diye tav 
sif olunmaktadır. 

Bilbao, 28 (A.A.) - Reuter ajansı
nın Bilbaoda bulunan ve Guernicayı 
ziyaret ettikten sonra. tekrar Bilbaoya 
diinen hususi muhabiri telgrafla bildi-
riyor: 

Dünkü katliamı yapmakla resmen 
AJm;ın tayyarecileri ittiham olunmakta 
dır. 

Reuterin muhabiri diyor ki: 
"Patlamamış bir yangın bombası 

bu1dum. Sekiz yüz gram ağırlığında 
idi ve üzerinde Alman marhası vardı. 
Guenıica, tamamiyle müdafaasız bir 
şehirdi. Ne tayyarelere ne drı hava hü 
cüınlarma kar§I topları vardı. Ayakta 
üç beş evden bqka birşey kalmamış. 
tır. 10 bin nüfuslu bir şehir, tüten bir 
ankaz yığını haline gelmiştir. Yollar 
geçilmek bir haldedir. 

BASKLILAR HEZİMETTE 
Salamanca. 28 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde ezcümle şöyle denil
mektedir: 

Echarrarria, Arrazola ve Carroıcain 
elimize düşmüştür. ileri hareketimizin 
sen itliği 20, uzunluğu 15 kilometredi:. 

Uç gün içinde 5.000 den fazla esır 
alınmıştır. Bask milislerinin zayiatı mu
harebe harici bırakılan 10.000 kişidir. 
Bütün cepheıde yüzlerce Bask milisi tes
lim olmaktadır. 
MODRJD DE BOMBARDIMAN 

Madrid, 28 (A.A.) - Hük\ı. 
met merkezinin bombardımanı dün 
bütün gece devam etmi§tir:. ~irç~k 
kişi ölmü§t\.ir. Hasar":t muh~mdır. 
Cumhuriyet tayyarelerı Madrıde a· 
te§ eden bataryaların yerlerini bula
mamışlardır. 

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

Öğleden sonra Başvekil ismet 
fnönü de misafirimiz şerefine köşk· 
lerinde bir çay ziyafeti vermişlerdir.

1 NAZIR SERGiYi GEZDl 
Irak hariciye nazırı Bugün saat 

16 da Kömür Sergisini ziyaret et· 
miştir. Kendisine Hariciye Vekili
miz Doktor Rüştii Aras, lktısad V C· 

kilimiz 8. Celal Bayar, Irak orta ef. 
cisi 8. Naci ve mihmandarları refa
kat etmekte idi. 

lktısad Vekili sergiyi nazıra biz. 
zat gezdirmiş ve izahat vermiştir. 

Bu ziyaret bir buçuk saat kadar 
sürmüştür. Vezir büyük hatıra def. 
terini imza etmiş ve sergiden ayrılır. 
ken intibalarını soran gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

"Sergi, biitün teknik vasıfları 
haiz mükemmel bir eserdir. Cum· 
huriyet hükumetinin iktısadi işlerine 
bakan organının, Ekselans Celal Ba. 
yarın bihakkın iftihar edebileceği bir 
muvaffakiyettir.,, 

kanun projesi tanzimi için tetkikle- 12 den sabah ıstı~~r;ıtiı)j 
re başlamıştır. • kadar yapılacak gu .. 

11 k ·r k b" .. d 1 . Si ıÇI Vekalet giimrii tarı e anun.u- ır ?1uc:8 ~ e __ ıcra koJlıl 
nun bazı maddelerini ve bazı ~ozıs· eyyıdelı hukumler, !S~ 
yonlara konulmuş giimri.ik resımle· !Jluhilf İll iJsf11 
rini değiştiren diğer bir kanun pro· k ad8 
jesi daha hazırlamaktadır. An aı foıı~ 

Z• ,., k b• 1 Ankara, 28 (Tele ııb l f al Om 1 na a r karaya gelmiş olan Is~~ 
Bir heyet ı11akine Belediye Reisi B. Mu şsırJ 

dağ Vekaletlerle teJ11 
tetkikiııe gidiyor ımştır. . .. d6S 
Ankara, 28 (Telefonla) - Zi- B. Muhiddin Ostut1""" 

raat Vekaleti, bu yıl kurulmasına şehrimizde ne kadar bt" 
karar verilen zirai kombinalar için kmdaki sualime ce"h lif 
satın alınacak tınaz makineleri üze- ve vilayete aid ınu tte 
rinde tetkiklerde bulunmak üzere hnkkında alakadar daPı 
Bulgaristana ve Romanyaya bir he· ederek onları neticele.~,dsl 
yet gönderecektir. 

1 
• • • l'acağınr ve bir hafta 

Heyet, Ziraat \ ekaletı hususı ğnu söylemiştir. 
kalem miidürü B. Servet Şcfik"in Gençlerblrlfdl

11
.,, 

başkanlığında Ankara zimat müdü- ge 1 

rü 8. Hamdi ve makine mütehassısı şehrimize f ııll 
B. Necatidcn miirekkebtir. Ankara, 28 (Te}:. 0 ~1 

Ankarada yeni Zabıta knra
1 

G:-~çler Birl~şa111 c 
tallmatnamesJ maç an ıçın yarın 11kşr' 

hareket edecektir. A ~ 
Sokak üslü çanıaşır lzmire gitmek üzer\ur· 

asmak yasak ! şehrimizden ayrılncB ,,, 

Başvek ~lirnizin izahatı 

lngiliz-Türk-lrak 
mııahedesi 

(Üstyanı 1 inci<fo) 
Bu temdit hususu Bağdatta kom§U -

muz Irak hükumeti ile elçimiz vasıta -
sile aramızda müzakere olunduğu va -
kit, tem:iit notaları orada kendi elçimiz
lc Irak hükumeti Hariciye nezareti ara
sında yapılması derpış edilmiş ve nota 
suretleri yüksek heyetinizin tasvibine ve 
bu suretle arzolunmuştu. Bugün iki 
kor:ı.§U arasındaki, her gün mütezayi -
den ilerlemekte olan dostluk münaseba
tmın yeni bir teı:ahürli olarak Iıak hct· 
riciye veziri aramızda muhterem bir mi
safir o1arak bulunmaktadır. 

Ankara, 28 (Telefonla) - An· Yeni taJ1:11ıs) 
kara belediyesi yeni bir belediye za. Ankara, 28 (T e tıfl " 
bıtası talimatnamesi hazırlamı§ ve klımet tarafından 5~ ıetı 

(Vstyanı 1 incide) 
tahya.) ile Nafia Vekili Ali Çetinkaya 
nın yapmış oldukları beyanatı neşret

miştik. 

Ayni mesele hakkında beyanatta 
bulunan Başvekil İsmet İnönü eski ve 
yeni Nafia vekillerimizin karşılıklı 

izahat verdiklerini, "biribirlerine kaf'3ı 
şahsi infiale varacak imalı ve tarizli 
sözleri olmadığım,, , bunu memnuni
yetle kaydettiğini söylemiB 1929 mu
kavelcı;ir..e geçerek şöyle demiştir: 

Hc.kikat şudur: 929 mukavelesi o 
fierııit altında istihsali kabil oln.n aza,. 
mi bir neticedir. Bu mukavele 927 de 
Meclise verilmiştir. 927 da.ha bizim 
Anadolu hattını dahi almadığımız bir 
zamnndır. Hkbir hattı satın almamı
şız, bir ı:;irketle temas etmemiaiz, he
nüz Firketlerle Lozan muahedesinin 
mecburi mütemmimi olan rendaptas. 
yon ~.hkammı tatbik etmek istiyoruz. 
927, henüz düyunuumumiye meselesi. 
nin kftmilen açık olduğu bir zamandır. 
Yani düyunuumumiycnin altın esasi 
üzerine tediye olunması ve bizim nok. 
tai nazarlarımızca kağıd para üzerin. 
den tediye olunması münakaşası 928 
mukavelesile daha ilk neticesine vara. 
maınıştı. 

Bu şerait altında 927 de mukavele 
Bu Rerait altında 927de mukaveel Mec 

ise tcvkolunmuştur. Meclis bunu tetkik 
mif1tir denilemez. Bu mukavele Meclis
ten 029 da çıktı. Mecliste iki sene kal
dı. Bu<:;"ün mütalealariyle bizi pek müs 
tefid eden arkadaşlarımın hepsi o za. 
man bu mukavele üzerinde çalışmış o. 
lacak1ardı ve fikir söyliyebilecck mu. 
hinı makamlarda bulunnuyorl~dı, gc
nis r:ıikyasta vazifedardılar. B. Ali 
Çe .i•fre.yn Parti gurup eefi ve bütçe 
enrümeninde idi. İki sene zarfında 
tetkik etmek iı;in elbette va.kit bulmuş. 
tur. Kayseri sayla.vı Hasan Ferid Na. 
fia encümeninde azadır. Su kadar se. 
ne f:a.rk şimendiferlerinde hukuk mü
şavi-rliği yaptıktan sonra gelmi8tir. 
Bu mesele üzerinde hizmet edecek va
ziyette °idi. M.ithat (Aydın) bütçe en
cü:neninde mazbata muhnrriri idi. Sa. 
lih Vahid Beyle beraber bu meseleyi 
tetkik etmek için ayrıca memur edil. 
mi~lerdir. Raporları vardır. Bu arka
da~lar ve biz çok Rükür hayattayız, 

senelerce tetkik etmiş bulunuyoruz. O 
f)Crait altında Büyük Mil!et Meclisine 
eski mukavelenin kabili istihsal bir 
netice olduğunu söylemi§tik. 

B~vckil bundan sonra 1929 muka
velesinde airketin hükUmet taraf mdan 
~atın aimması nakkında sarih bir ka
yıt bulunmnM!11111 mceclesine geçmiş ve 
şöyle demiştir: 

B. Receb Peker'in söylediği, biz o 
zaman frank meselesini kağıd para ü. 

zerinden hesab ederiz demi!3İZ. onlar 
da altın üzerinden demi§ler. Onlar de. 
miş ki siz bu hattı eu zamana kadar 
satın alamazsanız, blz demi§iz ki imti
yaz müddeti §U zamanda bitecektir, 
biz bunu satın alabiliriz. Her iki taraf 
bunları kabul etmemi.5tir. Fakat nasıl 

· ay:placa.ğız? Ayrılırken hiç bahsetme
mek bizim teklifin reddi mi, onlıı.rın 

teklifinin reddi mi mahiyetinde telik· 
ki olunacak? 

Bizim noktai nazarımız o demektir 
ki devlet ilerde satın alma hakkını 
muhafaza eder ve onu mevzuu bahse. 
derken frank hususu ortaya çıkarsa 
onda altın esası kabul edilmiyerek di. 
ğer bir mevzu üzerinde ccvab vermek 
hakkını mhuafaza ediyor. Bunlar hu
kuk mtişavlrleri tarafından tabiatiylc 
alınan tedbirlerdir. 

BUGÜN ŞiRKET PAHALIYA MI 
ALINMIŞTIR' 

Başvekil, mukavelelerin imzası es
nasında kendisini kabul ettiren bu za
ruri şartları izah ettikten sonra bu. 
günkü mukavelenin de ilerde münaka. 
şa edilebileceğini işaret etmiş ve şöyle 
demi~tir: 

Size 937 mukavelesinde, bizi ilerde 

Doktor Arasın izahatından sonra bu 
husustaki kanun layihası müzakere ve 
kab'..ıl edilmiştir. 
-~~--~.:...._--~~~~----~ 

Mısır davasını kazandı 
Paris, 28 (A.A.) - B. Delbos·un 

Mont:ödcki Fransız delege heyeti baş -
kanı B. de Tessan ile yaptığı uzun mü -
Jakattan bahseden Le Journal gazetesi 
·Montröden gelen haberlerin davanın 
§İmdiden kazanılmış olduğunu göster -
diğini ve alakadar bütün devletlerin Mı· 
11r hükümctinden muktezi teminatı al
mağa çalışmaları Hizım geleceğini kay -
dedi yor. 

miyetini tebarüz ettirmiştir. 
tsmet İnönü sözlerini §Öyle bitirmiş. 

tir: 
nasıl tenkid edeceklerini görmiiyor ol- Bütün bu serait bir araya getirildik· 
madığımı ayrıca arzetmek isterim. 037 ten sonra hulu; ile, sıtk ile nasıl 929 mu 
mukavelesini pahalı alıyoruz. Bunu is- kavelesinin çıkmasını Büyük Meclise 
Ukbal bize söyliyecektir. 937 mukave- teklif etmişsek 937 mukavelesinin tas -
lesini, gerek bunca senelik tecrübemi. dik olunmasını Şark şimendifer hattının 
ze gerekse diğer hatlara. nisbetle sıkı devlet c!ine geçmesini b'..ı memleketin 
bir surette mukayese edecek müstak. menfaatine muvafık iyi bir iş addedi • 
bel hesapçı bu hattı bizim pahalı aldı- yoruı:. Muvaffakiyet B. M. Meclisinin 
ğımızı söyliyecektir. olacaktır. Bunu tasvip buyurmanızı ri -

Bu böyle olmakla beraber, devletin ca ederim arkada§lar. 
şirketi biran evvel almak zaruretinde ümit ederim ki bütün bu münaka§a
olduğunu işaret eden Başvekil şöyle de- lar e{karrumumiyede, meselenin etraflı 
miştir: tetkik olunarak B. M. Meclisinde huzur· 

iki, üç sene daha beklemekten hat - la karar verildiği hakkında yeni bir te
tın üzerinde vücude gelecek tahribatla minat neş'esi husule gc.tirııin ve Biiyük 
daha fazla zararlı olacaiız neticesine Meclisin hafızasında bütün bu müna -
vardık. Çünkü tirkct g~deceğim diye kaşa:lan eğlenceli bir hatıra _kalsın. 
buraya fazla para aarfctmemiştir ve et· {Bravo sesleri. şiddetli ve süreklı alkış-
miyecektir. Bu beşeri ve tabii bir hadi- ) 

lar ... 
sedir. KANUN KABUL EDiLDi 

Bir gün eline geçecek olan bir malı Anknra, 28 (Hususi) - Büyük Mil. 

bugün toplamın belediye meclisi bu Eti Bank tarafından ıf rıt~ 
talimatname üzerinde görüşmelere Ereğli kömür şi~keti ,° J 
başlamıştır.' lüğüne tayin edilen f eli• 

Yeni talimatnamenin başlıca hu- rakler müdürü miih~~iiti1 
susiyetleri şunlardır: Vehbinin yerine J(o t1 •.~ 

Ankara belediyesi §ehir içinde B. Esad Kerim, on°
111

, r .. 
kümes yaptırılmasını ve kümes maden tetkik ve ~r8rl~ 
hayvanatı beslenilmesini, caddeler- diirlerinden 8. Nadır 
den görülecek şekilde bahçelerde ça· dilmiştir. ~ 

Elektrik şirketi da"8 
k ~~ - Depozito vern1c. tel~ ( Dokuzımcııdaıı devam) 

soruldu. Mühendis sorulan suallere §U 

cevapları verdi: 
- Yeni tesisat projesi mühendis 

ta.rafından hazırlanarak Vekaletin tas 
dikine arzedillr. Projeyi hazırlıyan mü 
hendis kullanılacak malzemeyi bilir. 
Fakat bu malzemenin muaf olarak ge. 
tirilen malzemeden olup olmadığını 
anlıyamaz. Malzeme levazım dairesin
ce temin edilir. 

- E.~yanm kullanılacağı yer ma· 
Ilım olunca bu eşyanın gümrüklü mü, 
giımrültsüz mü olduğu anlaşılır mı? 

- Evet ... 
- O halde eşyanın gümrüklü mü 

gümr'~ksüz mu olduğuna kim bakar? 
- Bununla şebeke alakadardır! 
Bundan sonra milddeiumumi Hakkı 

Şükrü, Silahtarağaya gümrüksüz ola
rak r,etirilmiş olduğu sonradan anlaşı. 
lan dört parçanın ne suretle oraya gc. 
tirilmiş olduğunu sordurdu. J ül Gil. 
leri, şöyle izah etti: 

rük resmi verilmiş :mı 
Başmühendis: ,~t 

- Hayır, dedi. T9~dıl 
resmi verilmiş telak1<1 J\ııJl 
sorsalardı, bu malıil 
mUsaadc etmezdim! dııtdıı· 

Müddeiumumi, sor rı"d' 
- Üsküdar depola illd~ 

malların gümrük rcsl111)0> e 
duğunu söylüyorlardı. ,.sıJ ç 
!erdi. Memurlar bunu;!.· 
lflhtarağada kullandı~ ili f 

- İstanbul tarafı ıÇ 
alile çıkardılar. ~1"ıt1# 

Giimrük avukntl~.t' 
Nuri "Silii.htrag-ada 111 ..... ' on•vr 
duğu anlaşıldıktan . ~er ,.e 
parçalardan sonra dıg Jt 
af eşyalar da kaldır1.~~e bir 
mühendis de "Ben. bO~ur ~ 
medim. Bunu ölen ınu ds,11 
miş olacak. Ben soJll"a. ; 
mukabelesinde bulu.il~~ ıtil 

Giimrük vekillerıJ1 10 • 
köprü altında bir J<ab Jd'' 
bunun ne suretle yaP~10o~ 
du: Jül Gilleri de ıı.I{~ j1'1' 

t ctt ' sına ben muvaiaka f ıı1 
....uıı 

kat, bu kab1onun '" 
ğunu bilmiyordum ... J<Ol'(il, 

Hakim, kablonun d• 
ısmarlandğmı soruP~rfl~ 
kablo depoda va~d_ı. jfflt 
dedi. Hazine vekılı ıı 10 f. 

. d d" ··J{ab bilıyoruz.,, e ı. 

- Bunu başka mühendis yaptı. Te· 
sisat Nafia Vekaletinin projeyi tasdik
ten sonra yapılmı§tı· fil5yanm güm
rüksüz olduğunu bilmiyordum. Sonra. 
dan komisyon meydana çıkardıktnn 

sonra öğrendim. Levazım evraklarını 

tetkik ederek bu parçaların ne suretle 
,::"etirildiğini öğrendim. Silahtarağada 
kullanılan malzeme Anadolu yakası i. 
için getirilmiş değildi. Burası için ge
tirilmiş ve gümrüğe depozito da veril
miş ... Fakat e!'ya Yanlışlıkla Üsküdar 
deposuna, gümrilktcn muaf eşya ara
sına konulmuş, btıradan da yanlışlıkla 

devletin biran evvel alması onun daha let Mcclis'.nın bugünkü celsesinde Şark 
ziyade tahrip olunmaması için faydalı- Demiryollarınm hükumet tarafından çıkarılmı§tır. 
dır. Demek ki bunun satın alınmasında alınmasının tasdikine dair olan kanun Hakim, sorguya devamla: 

için getirtilmi§ti.!:·. ae!1· 
Vakit geciktıgıı: .,.ş))~ 

sin ve ötekilerin istıc şıııll 
dilmek üzere. duruşJ11 lJ 

·re di mayıs saat on bl 
mali noktainazardan da faydamız var • l:ivihasmnı ikinci müzakeresi yapılmış --------------------------: 

dırŞı I Si ASETIMIZIN v; kabul edilmiştir. ıfl& fı 'M!DlllW:i1121S1$+ QW&W ~ı~ 
MEND FER v ı "''····················====::=:==========================,= SA A . VA ı·nema;J 

zAFER 11P:r"tisti"i< bir hadisen! Baıvekil bundan sonra Avrupalıla- d :: J 
rın memleketteki dcmiryollarrn elimizelfilNGILTERE TACININ INCILERİi~ •• ZHeyoecanlıEbir fin:, :s " Ar 
geçmemesi i~_in o __ k~dar çalıımalaı:ına ı ii (S.M. VI nci Jorja bir nişanei hür- ij o E r 
rağmen bugun butun yurdumuzu bır • ı l! met) Bu muhteşem film, 11 mayıs ve:& · • 

baıtan birbaşa katodon hatlann dovlot,!! ta< giyme halta" esnaemda ISTAN-ii Meıtıur bir muharrir: JAK LONDON'un e•~y,ı 
elinde olduğunu işaret etmi§ ve bun~nlli BUL ve dünyanın bütün büyük şe· g Oynıyanlar: JEAN MURAT, ANDRE BER 
cümhuriyet devri ile ba§lıyan tim:ndı • 1 ıı hirlerinde gösterilecektir. Si dilber WINFREID 
fer siyasetimizin bir zaferi oldugunu, ıb==--~·!e!!!~!!.!!?!!!!•!.!!!.!!•• .. ~!·•·••11•••••:::::::: 
bilhassa Trakya hattının ukeri ehem -
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Tayyare piyangosuna 
fazla rağbet var 

1 arasanzn kapısını açtım ve gerin- ~ 
dim. Bügükadada en güzel sabah

Yalnız lstan bulda 
150,000 bilet sablıvor 

- - ~--------· ·-

c~ 
lardan birisi başlıyordu .. 

• l1 l • ~ı, RIN HULA.SASI 
t'<ı ıtj 'Wpt~ ha.stalandıktan son· 
t'ht k aıı ı.stıra1uıt için izin al
l' c; ~ · W15 de doktor Ceootın 
k:z,/at otel,e geldiğimiz z..'lnwıı, 
~, ~tnıızaan b~ka bi.:i hiçbir 

.; (l • • 
pı k ar ctmıyordu. 

tuııın,~· -ıt. tıc 1ooa!lr yanlı~ dü
<llh ~t.ıık1 .. Otele gcldiğinı:zin 

:ı tk• . 
lfnıı~., 1!.cı günü, yan7ky?tkla e. 
ile l)t. gc~en kılçilk bir ml'ktuh 

/,J ~ de ayni h.:ssi vl'rmişti. 
tn,ı11~ t'ktubun 1facrinilc lJuis is. 

01..-ıtd.ı w 
flOTdfı • ıgumu.z zıamıın, otelde 
oıı11 cı 'fil ifa kadtıılar ara.mıd~ 
t0,. 

0 
rıayıp bıtlmıya çalı~tık. dok 

"e,-,..:~, mektubu kmulisinc 
••ıçk .. 

lı4M t tçın <ı80ğıya indi; f ako.t 
t'tllık :;ediiüd içindeydi. Bir n
lı.; 11ıc ctrcl-Otele 11ak1a.,t1; yaıı
&:ı,.. l.."tubu vcrrr.cği lJir smuirı 
telden ~~ı bir J..Yıdının J1 ctrrlo
dQ. At bir nıcktub aradığını gör 
~ "ld.rı.nı Lı.ı iıl... V c hem.mı i. 
..ı_ Ylll"fi.m.c. ,,_ 1-..ı l lif 
w.ıJ>ı. Lu· ge vu§ıvuıı ar. cr. 
tt~, ı.sıe doktor Cet rıd ne ko· 
~1:t~Orlcrdı 1 .• Şu 'l«tdar uar 1.'t 
Yord ~l mektubu memk cdi

~t. il: 
. Un bu d k' 

t:'1 tiıtı ~ tkalan, biraz evvel de 
~ Cevaı:ı gibı, iyice biliyorum. Dok-

olmamıştı: ve Luis, doktor Cevad için\ 
tamamıle mc huldu. Onun üzerinde en 
küçük bir hak iddıa edemiyecek kadar 
meçhul.. 

Fakat, doktor CC'vnd, tanmtığı her 
hangi bir insanda bunu daima yap
mıştır. E2'o•stik mıydi ?. Şüphesiz! .. 
Beş dakıknlık bir konuşma esnasında 

bile, herkesin. mazısinden hemen ay
rılmasını ısterdi; kaldı ki Luis bir ka. 
dmdı; ve doktor Cevad, bir gün bir 
kadının kendi hayatı içerisine bir fır. 
tına gibi süratle gireceğini düşUnmüş
tü. 

Luis mektubu bir dakika içerisinde 
okumuştu. 

Bir dakıka ... Doktor Cevad bu da
kikadan bahsettiği sıralarda, hala, b1r 
saat kadar uzunluğunu duyuyordu; ne 
yorucu bir dakika idi bıİ ... 

- Madam Umid ederim ki iyi bir 
haber? .. 

Doktor Cewıd bunu belki de Eornır
yacaktı; fakat kE'mHsinde Madam Lu
ise karşı garib bir malikiyet hissedi. 
yordu: 

- F.vet. diye konuı:ıtıı. M~dam Lu. 
i!'S: Viyar~darı... Bir haftaya kadar 
beni bekliyorlRr ... 

SPOR ~ belki ' ~aha sonraları söyliyece
~l~ aııaıtnı onuı;rnanın anahatlarmı 
ı.:. eın"'k. ıştı, Fakat onun birçok A J m an y:ı - Is velt 
""f1 a ıatemect· ~. v 
~~1 l'aaınd b' ıgı şeyleri de kelime- Mlllt ta ~ımları maçı at 
tıı ~. au\· ırc-r birer ben k"şfedi. Te•rlnlsanlde yapılacak 
,, ~r~.. 16 doktor Ceva.da apan. Y 

~l~"'ııı ~ ~elrnişti? Çilnkü bütün ar- Alman federasyonunun yaptığı tek-
ti l! ~°aıJJış ;~l'..n ...ı..ı,;,.e.,.!:11.'. dalrt"" c.,. lif,. f.,..,,.,. ı • .ı.,.,..,yonu ..,.,.,..,p Y<!l'Crclt Al 

4, b geırn 1
: mektubun odamızın içe- man - İsveç milli tak•mlarının ancak 

~ıl'ç0k es!ıe ~a.şhyan bir macera. 21 teşrinisanide karşılaşabileceklerini! 
o( ı..._-"lı tı~ı~ lerı benim gözlerimin ö. bikiirmiştir. 
~\l~~~r Q.ştırnıak istiyor; bunun- Almanlar bu cevabı esas itibarile 
.. · gene •- dd"d · kabul ctm" 1 d' ·~ ı onu ~re u edıyordu. ış er ır. 

~-.~ ~i bakk tarn~ı~. anlryordum; BiR TÜRK GENCiNiN 
"l 

1 
~e gidec ~~a edındıgim intibaları, LONDRADA KAZANDICI 

~~ ~ıı. hem egınde bilmediği bir rnace MUVAFFAKIYET 
>: • a~ en değişt· k . . 
'-'tlld at bu, . ınnc ıstemıyor- Nemblcy stadında lskoçya, İngiltere 

li e laJırik 116 nısa.nında beni daha ve İrlanda üniversitelerinin iştirak et • 
e•t ak.ı•- etrniı:tir .•. b. ı . .. ~ı l\al(.l'l. L . .., · tıgı ır at etızm musabakasında milli 
~ı •. dakikaı uıs ıle daha ilk temas atletlerimizden Fethi sırıkla yüksek at· 

1\ ı~· ard b' 
il b .. 1n. duydu .a ı~.e •. onunla konu~- lama müsabakasında 3,53 atlıyarak ü • 

~ ~ llytjk bi gu butUn arzuya rag-. çüncü olmuştur. 
~1 .tu~'iıı r ~erea~ua içindeydi. Sa.. AUTO GAZETESiNiN TERTIB 
tı ı~ alaka~ udugu mektuba gös- ETIICI BOKS MÜSABAKALA

tanı6ah hat~:Iıyorum. Halbuki. RiNA 200 DEN FAZLA AMA TOR 

S 
henuz yarım saat bile BOKSÖR lŞTIRAK ETI1 

a " 1 Fransızların gündelik spor gazetesi 
gıık S • • - .. olan Auto'nun amatörler arasında ter-

't !{' er vısımız tip ettiği boks müsabasına 200 den faz. 
ı. 1 oıı doJcto la boksör iştirak etmektedir. 
ı.' :zı bı.ıı;u~tnuz Pazarteaı gtınıert 1940 OLIMPlY ADINDA TENiS 'ııt,..~t 

11 
tebtrı tan Yirmiye kadar ga· 

~' ~ıı 1;4112de, Cumartesi gtınıerl MAÇLARI DA YAPILACAK 
ili~ 0~ltı lkııı:ı kadar Ldlcll Tayyare Bugüne kadar yapılan olimpiyat 0 • 

ıı, it ~ClıJaıı daire Uc numarada yunları programına ithal edilmiyen te • 
ıt.. ı.\cıı1c'buı tele ?tıızı YedJ kupon ınuka• 
'll~ 1ı r, nis maçlarrnr Japonlar 1940 olimpiyat 
taltı.;~ ~ '-tttıkı · 1 ~~"l'et etıı la arı doktorumuz da bu programına ilave etmış erdir. 't:t 9 ~z c::nı b!rtkurtp kcndtsıne 1Kl KUVVETLİ PROFESYONEL 
\ dıı lıt 12 '"-'ı rtesı, salt, perşembe 1NGfLfZ TAKIMI MAYISTA 
o\ı!ltb,11 ~tı>aı. Akurayda, Millet cad- 1 GİDİ 

)\ı ~ı tt~''ı:ı~ carnıı karşısmdakt mu· PAR SE YOR 
~tıı"'ırı:ı il~ ~~klarınıza bakacaktır Fransızlar 1ngilterenin meşhur pro-
1\ ~. ~ ttıı:ı 'tııı dolttorııırırnız da oku- fesyoncl takımlarından Manchester City 
,~. doıcto,:lerfnc hazır bulunmak. ve Glascow takımlarını memleketlerine 

11 I>~~ 18tıltıa~
112: F'ahrettln Dlşmcn davet etmişlerdir. 

t ~ıı bıııltı:ı ltaı tUn• C&.ddestnde 127 numa· 
tı~' ~, C!ı.ıtu gı trı aaat 14 11,. 20 ımı· Gla cow takımı 13 mayısta diğeri de 
ltt~ ''''lcııy >.t bi doktor NecaU Pak· 20 mayısta Pariste Fransızlarla karşı • 
l'r ~ ıı1tı.ı 'alı "e llhrn•ıdtve cnddcst 1- 2 )aşacaklardır. 1 

v, l'uc cuın 1J:,1c ı.ııarırıı a gunıerı aynı 1181\t• ORTA AVRUPA KUPASI ı 
11...(~ b~Clavıı:~~I d!oıertne bP.kar.aJ..· MAÇLARI 
~ '"11ıı ~llııı:tıı. .,.., )'apacaklnrrlır, 
~~ llıı.ı:ııartıllla ""'~lktaş tramvay CRd- Bu sene orta Avrupa kupası maç • 

,_Ilı •ltııı ~ Ok ntnda sünnetçi Emı !arına iştirak edem iyen Polonya, Yu • 
hıc 't , 11 UY\Jcuııırımızın çocuk goslavya ve Romanya takımları gele • 

llıt ~~ .\kııa 'ccktır. cek sene yapılacak orta Avrupa kupa • 
Ilı~ c lltı tay I' 

~~ ~ t-ıı ~ llı.ı.tad ertev Eczanesi yıı. sına iştirak edeceklerdir. 
~ ~ t 1111 ~ı a ellnnetçl ve !lıbhat 
"' llı1ıı_ J"kt z lnınu 'ıı '\'bt ly0111 N doktorunun 

- Demek ki gideceksiniz? .. 
- Vıyanayı özlemedim; fakat mec· 

burnm! .. 
Doktor Cevarl önüne baktı. 

lf. "' • 

Ertesi gün saat yedidP. uyandığım 
zamcın yatak odamızın küçük salona 
açılan kapıyı öteki sabahlardan daha 
başka iürlü buldum. Halbuki doktor 
Cevadın saat altıda uyandığını bili
yordum. Belki, ilk dnkikalnrda beni u
yandırmak bile istiyordu; bıınu ta h
min <'diyordum; fakat nyni dakikalar_ 
da, son yirmi dört saat içinde geçirdi
ği büyük krizlerden biri:-;ine daha tu
tulmu~tu; başucuma kndar g<'ldi: son
ra en hafif bir hareketle kapıyı arala. 
dı; ve çıktı. 

Masamm iistünde bu dakikalardaki 
büyük buhrcınınr hatırlatnn bir kiğıd 
parçası okudum: 

''Seni ııyandırnu.:ulım. ı1fnrlnrg lAıi.'l 

ile hile nlsa 1ıfiuln 1>ir qezinfini11 .<ır.ni 

sılcrrcağıııı tah ~ıin edıy
0

orum. ôğleye 
buluşuruz.',, 

Ceıxul 

Tarasanın cam kapısını açtım, ve 
gerindim. Büyükaıiada en iyi sabahlar. 
dan birisi haşlıyordu. Ve heıı::ey tı~ 
kı benim düşündüğ'üm gibiydi; Yeşil 
otelin ön bahçesinde oturmuşlardı; 

kUçük masada çalı ve süd fincanları 

gözUkUyor; fakat hiçbir vakit ikisi de 
o kadar telişh hareket etmiyordu. Bil 
hassa doktor Cevad da bunu. bıçak ve 
~atahnı her vakitki mutad yava~lığile 
kullanmasından anlıyordum. 

Hikayemin burasında ister istemez 
kendi kendime sormak mecburiyetin
de kalıyorum: 1\fadam Luiı;i ilk defa 
görüyordum. Acaba, görmediğim hal
de bütün hareketlerini tahmin ettiğim 
Madam Luis hakkında ben ne düşünü. 
yordum? .. 

Herşeycien eweJ, .Madam I.ıui~tc 
rengin bulunmaz dl· sını hatırlıyorum. 
Uzaktan bile bunu farkediyordum: 
mat bir renkti; ve sarı !'!açlarının al. 
tında bu mat renk en donuk bir par
laklık içinde gözüküyordu. Bilhıu:ıı;ıı 

çok şık gi~·inmi~ti; ve ancak otuz. beş 
Y<ı§ında kadar vardı. 

Sabah kahvaltısı o kadar uzun sür
medi. Zaten bir ge1.inti için ikisi de 
sabırsızlık içindeydiler. 

-4-
ŞU\':trts ailc>sinin Viyanada 200 se. 

nelik bir asalE'li olduğunu sövlerler . . 
llk Şuvarts'ın b:r ticaret adamından da 
ha ziyade bir şövalye tabiatı vardı. 
Türklerin Viyana önlerine dayandığı 
zamanlarda Alfrcd Şuvarts etrafına c. 
mirler ,·erecek kadar yüksek bir rütbe 
taşıyordu. Fakat sık sık yapılan harp
lerden hemen birinin akabinde Alfred 
Şııvarts'ın izini birdenbire kaybediyo
ruz. Alfred Şuvarls nerede ölmüştü? 
Şuvarts ailesinin 200 seneden fazla de
dikodıılu hayatlarında bu meselenin 
adım adım arandığı muhakkaktı. Bil. 
hassa ikinci ,.e üçiincü batında ~elen 
Şuvart.s aileleri Yıyana kütüphane
lerinin bütün tarihi kolleksiyonlarmın 
Alfred Şuvartsın feci akıbetini bulmak 
için devretmişler; bu hususta binler
le para sarfetmekten çekinmemişler. 
di. Fakat herşeyf' rağmen Alfred Şu. 
vart.sa aid ortada hiçbir şey yoktıı. Hat 
ta bunu öz oğlu Mnris Şuvarts bile ha
tırlamıyordu. Yalnız Moris Şuvarts 
merak edenler onu birdenbire küçük 
bir kuyumcu mağazaaının içinde bu
lacaklardı. 

( Dcvcın11 tX7r) 

t ,~taıı.ı 1tıı;ı, v arı beherlni yedi ku· 
1- lh 1 Ya: tac"k"ı -boneıerlmlze en eh· 

•l'i~. "' llruı ·ı "il ) ~'itti? ili •llnnd ameoli· 
Radyo Müsabaka Kuponu 

h .. tt~ 't<ıı . 
k"Pt ~Ut ~12: d 
~ ltıırı..... 'Ce.ıı.t 0 ktor, dişı:I ve 11Un· 

11ıt, r"ll'Jtıcı l'd"rken KURUN'un n 
Ytdl tane l:'Öti.inneok 

-60-
ısım: 
Adr s: 

Tayyare. piyango mcrkeziııde çalışanlar i§başmda 

Yirmi üçüncü tertip Tayyare Piyan
gosu 11 mayısta haşlıyacaktır. Yeni ke
'ide haz.ırlıkları devam ediyor. Piyan • 
go müdürlüğü senelerdenberi kullanı • 
lan numaraların yazılı bulundukları ka· 
ğıtları değiştirmeye karar vermiş, yeni
den kırk bin numara baıtrrmı~tır. Bu 
numaraların yazılr hulunılu~u kiığıtlar 
fişlerine konmaya haşlamıştır. Banka ve 
mali müessuelerin mürakipleri numa . 
raları fİ§lerine konurken kontrol etmek· 
tedir. 

Piyango bilet ıı;atı§ı seneden seneye 
artmaktadır. Geçen seneki &atı~a r.aza • 

RADYUM 
(i inci 8<1yıfadan devam) 

Radyuma malik olan hastahane
ler bu kıymetli maddeyi kıskanırca· 
ı.11na !'aklamakta.dırlar. Londra has
ta.hanelerinin birinde bulunan dört 
gram radyomu bu hastahane kuv
vett~n duşurmemek için her haftd 
bir gramını kullanmak suretile nö
betle meydana çıkarıyor. Bir haf· 
ta kullanılan bir gram radyum haf. 
ta sonunda tekrar kabına konuyor 
\'e bir miiddet eski tesirini bulması 
için orada kendi haline terkediliyor. 

Fen "damlarının yaptıkları hesaba 
göre bir gram radyumtın azalarak 
yarım grarna inmeııi için 1 800 sene 
lazım geldiğine nazaran muhafazası 
için alınan bazı tedbirlerin manasız· 
lığı meydana çıkar V ctıtminister 
hastahanesinde bulunan bu 4 gram 
radyumun kıymeti 40,000 lnı;ıliz 
lirasıdır. 

Son senelerde Kanadrtda elde e
dilen radyum, gramı 1 4,000 lngiliz. 
lirası eden bu kıymetli maddenin 
fiatını 6600 İngiliz lirasına duşur· 
du. Bu memleketin di.inya ıadyum 
piyasasma k1sa bir müddet zarfında 
tamamile hakim olacağı muhakkak· 
tır. 

Jilbert Lahin ile C~rlsin kızcıkl:u· 
l;\ giderek huldukları b11 yerden şİm· 
di en modf"rn tayyareler di.inyanın 
en kıymetli cevherini taşıyorl~r. 

Kanadanm senede cıkarabildiği 
radyum mikdrtrınm 8 gram olduğu
nu diişüni.irseniz bu maddenin a icin 
o kadar pahalı olduğunu derhal ~n. 
lan~ınız.. 

ÇALIŞAMIYACAK KADAR 
SICAK 

Simplon ti.in""li kazılırken mÜ· 
hendislcr, hararetin hesab edildiğin· 
den ziyade olduğunu, hatta işi dur
duracak bir hali bulduğunu hayretle 
:;örmü~lerdi. Unın araştırmalar 
sonund" 1 00 ton kayada bir gramın 
milyonda biri radyum bulunma~ınm 
bu day1'nılmaz stcaklığı doğurduğu 
göri.ildi.i. Hatta bu hadiseden aldık
ları ilhamla bazı jeologlar Arz sal· 
hında dağınık bir surette bulunan 
radvum zerrelerinin hasıl ettikleri 
müdhi" \ıuarctle milyonlarca ısene· 
ı~rdenberi diinyamızı başlangıçtaki 
şekline, yani miiteşehhib bir ı;:-az 
haline ~okmağa çalıştığını iddia et· 
roektedirler. 

ran bu sene yüzde oturı:lan fazla bir ar
tı§ vardır. 

ı tanbulda ayda yüz elli bin bilet sa
tılmaktaıiır. Bundan sonra İzmır. Anka
ra, Bursa, Adana, Edirne vilayetleri gel· 
mektedir. 

On acnede piyango müdürlüğü yet. 
mİ<1 milyon lira almış, bunun yarısını 
halka dağıtmı§tır. Müdürlük piyango -

dan kazananların paraları ne yaptıklarını 
umumiyetle gözden geçirmi§, para çı -
kanların apartıman ve ev yaptıkları, ço
luk çocuklarının tahsillerine yardtm için 
paraları bank1r koyduklnnı anlamı~tır. 

MEMLEKETTE 

Köfte içinden 
esrar çıktı 

iımirde adliye nezarethanesinde bir 
hadise olmuştur. Manav Ali isminde 18 
yaşlarında bir çocuk elinde köfte ve ek • 
mek olduğu halde nezarethane kapısına 
gelmiş, muhakeme edilmek üzere hapi • 
saneden buraya getirilen Samiyi gör -
mek istediğini, kendisine yiyecek vere
ceğini söy1emi~tir, 

Gardiyan Ali Rıza, çocuğun halinden 
§Üphelenerek köfteleri elinden almı~ ve 
bir tanesini açınca içinde esrar bulun -
duğunu görmüştür. Bunun üzerine di
ğer iki köfteyi de muayene etmiş ve 
içinden ~ekiz parça esrar çıkarmı~tır. 
Suçlu derhal r.ulh mahkemesine veril • 
mi§tir. 

Mühendis mektebi 
talebe&lntn seyahati 
Mühendis mektebi talebesinden bir 

kısmı, muallimlerinden bazılarile bera • 
her 1zmire gitmişler, alaka ile karşılan
mışlardır: orada şereflerine İz~ir mi • 
marlar birliği tarafından ziyafet veril -
mİ§tir . .Mühendis mektebi talebelesi iz_ 
mirden Balıkesir! geçmişlerdir, oradan 
fstanbula geleceklerdir. 

lzmirdo resim orglal 
İzmir halkcvinde bir resım sergisi a

çılmı~tır: bu sergide on sana'tkarın yüz 
elli parça tablosu teşhir edilmiştir. 

Çocuk bahçeleri 
Çah9acak ö§retmenlsr 

tesblt edlldl 
Bu yıl şehrin muhtelif &cmtkrinde 

yeniden ço::uk bahçeleri ve çocuk kamp 
ları açılacaktır. Çocuk bahçelerinde ça. 
lışacak öfretmenlcr tesbit edilmi~tır. 
Çocuk kampları için vilayetin bütçesine 
beş bin lira, çocuk bahçeleri için 3000 
lira tahsisat konmuştur. Tahsisatın bir 
kısmı açılacak yerlerin levazımı için sar· 
{edilecek bir kısmı da çalışacak öğret .. 
menlere verilecektir. 

ö L tl M 

Liman işletme İdaresi memurların • 
dan Adnan Yazgan müptela ol:iuğu has
talıktan rahayap olamayarak dünkü gün 
vdat ctmi§tir. Cenazesi bugün saat 
11 .5 da Fındıklı Bekir Bey Apartımanı 
2 No. dan k<'lldırılarak Fcriköydeki aile 
kabristanına defnedilecektir. Kederdide 
ailesine beyanı taziyet eylerız. 
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30 saniyede 
Düşman gözünden 
kaybolan f ekneler 

I 
öldüren ve lJaşatan biT kuvvet 

.-

RADYUM 
30 gramı bir milyon lngiliz lirasına satıları r~ 
yum günün birinde dünvamızı bile yakacak 

Tahtelbnhlr bir çoklarımız tarafmdan zan
nedlldlğl gibi ömrUnU su altmda geçiren 
bir gemi değildir. Tahtelbahir ya düşmana 

ı hUcum etmek, ya dUfmandan kaçmak 
~ iç in suya dalar. 
ıı=J =~=====-=,.....,.. • 

Jilbert Labin 
ve Çarls isminde 
iki maden arayı· 
cı Şimal Kutbu 
medarının 50 mil 
cenubunda büy
ük Ayi göli.iniin 
sahilleri üzerinde 
yollarını şaşır

mışlardı. Altı ay 
sonra bir tayya· 
re bu adamları 
kar ve buzlarla 
örtülii ucu buca· 
ğı bulunmaz ova 
ların vahşi ses· 
sizliği arasından 
kurtardı. 

Manitobada· 
ki ~ski bir ma· 
denci bunlara göl 
civarında zengir 

?~~ 

'"Harpte duşmana ani bir baskın ya. 
parak onu hazırlıksız bir vaktinde vur 
mak, karada olduğu kadar denizde ve 
havada da büyük neticeler temin e
den bir harekettir. Bu şartı mükem
mel bir surette nefsinde toplıyan de
ni.ı.al tı gemisi su Ü7,crinde en ufak bir 
mermi ile batmlabileceği halde su al. 
tında kendisinin silflh ve süratçe yüz. 
Ierce defa. üstünü olan muhteşem bir 
dritnotu birkaç dakika içinde kimseye 
görünmeden denizin dibine gönderir. 
Tahtelbahirin kullandığı silah deni?..de 
kullanılan en müthiş tahrib vasıtası 
olan torpildir. Göze görünmemek gi
bi bir unsura bu müthiş silahı ekle
dikten sonra zamanımızın en korkunç 
ibir harb gemisi olan bu tekne ayni za
manda su üzerinde kendisini zayıf kuv 
vetlere, tayyarelere, karşı mtidaiaa e. 
decek ufak çapta bir topla da müceh. 
hezdir 

olan torpil kadar gı.izel görünmek gi- bakır ve gümüş 
edenler bulunmasına rağmen ı91S - madeı:leri~in ~u. 
lerce defa üstün olan muhteşem bir lundugunu ıoy· 
bir cihazı vardır. 9 metre uzunluğun. _!:_mişti. ·----------

Harpten ewel denizaltı gemısinin 
harb gemilerini demode ettiğini iddia 
edenler bulunmasına rağmen 1914 -
1918 harbinde tahtelbahirin bu derece
de kuvvetli olmadığı yalnız deniz ta
biy~inde büyük değişikliklere sebeb 
olduğu görüldü. Tahtelbahir birçokla
rı tarafından zannedildiği gibi ömrü
nü su altında geçiren bir gemi değil
dir. Ya düşmana hücum etmek veya 
ifüşmandan kaçmak için suya dalar. 

da olan bu alet tekne (9) metreden 
fazla derinliğe daldığı zaman kullanı
lamıya.cak bir hale girdiğinden gemi
de körükörüne idare cdilmeğe mah
kum olur. Denizaltı gemisinin en za. 
yıf tarafı kör bir silah olmasıdır. 1-
cad edildiği devir Nayolyon zama
nına kadar uzanan denizaltı gemileri 
llk zamanlarda çok tehlikeli ve kaza
lı idiler. Tayyare gibi bu silah da an
cak cihan harbinde tekamül etti. Bil. 
hassa Almanlar itilaf devletlerini şa.. 

şırtacak ve hayretlere sokacak kadar 
UULk mesafelere gidebilen, mayin dÖ-1 
ken denir.altı gemileri yaptılar. Hatta 
bunlardan bir tanesi (U 21) .Almanya.
dan kalkarak düşman ıgemilcrl aı:aJıın
dnn kimseye görünmeden Çanakkale 
önlerine kadar gelmiş ve orada (~fa
jestic ve Triomf) ismindeki İngiliz 

zırhlılarını batırmıştı. Almanlar harb 
gemilerine karşı bu silahı istenildiği 

kadar şiddette kullanamadıklarından 
harbin sonuna doğru ticaret gemileri. 
ne karşı itilaf devletlerini hemen he
men rnağlup bir vaziyete sokacak ka
dar dehşetli bir tahtelbahir harbi yap
~ılar. 

Almanların ibu işte yaptıkları inkı. 
Hi.plardan bir tanesi de tahtelbahir 
ticaret gemileridir. Hatta bunlardan 
(Dutchland) isminde, bir tanesi ablo_ 
kalan yararak Amerikadan Almanya. 
ya yi.ik taşıdı. Fakat tahtelbahir tüc-

car gemisi ticari kıymetinden ziyade 
bir propaganda aletidir. 

Harpten sonra denizaltı g-emileri 
tekamiillerine devam ettiler. Denizaltı 
gemileri başlıca iki kısma ayrılır, açık 
deniz ve sahil tıı htelbahirleri. 

Açıkdeniz tahtelbahirleri 1850 ton 
hacminde birer kruva1.ördürler. Sahil 
tahtelbahirlerinin ise büyüklükleri 650 
tonu bulur. Bunların yegane va.qıfları 
"30., saniye kadar az bir zamanda da
labilmeleridir. 

Bundan başka 1ngilizler harpten 
sonra bir tecrübe olmak ü1..cre (1925) 
senesinde XI işaretli su füerinde2425, 
su altında 3600 ton hacminde bir gemi 
daha yaptılar. 600 beygir kuvvetinde 
makineleri bu gemiyi su ü1,erinde 19,5 
mil, su altında. 9 mil süratle koşluru. 
yor. Mamafih uünyanın en büyük tah. 
lelbahiri Fransız donanmn.smdndır. 
(~urcouf) ismindeki bu deni1.altı ge
misinin su altındaki büyüklüğü 2880 
ton olup 14 torpito kovanilc ve iki ta
ne de 20.5 luk topla mücehe1.dir. Bu
güne kadar yapılan denizaltı gemile. 
rinin en yollusu saatte ancak 22,5 mil 
gidebiliyor. 

Dünyanın en büyük tahtelbahiri 
Fransada oldujhı gibi en küçük denizat 
tısı da Finlandiyadadır. Saukko adın
daki bu minyatör (99) ton büyüklü
ğündedir. 

madenin 

Birdenbire bir uçurum üzerin
de parlak siyah bir madenin a~ağıya 
doğru uzandığını görmüştü. Cinsini 
anlıyamadığından çadıra koşarak 
bir jeoloji kitabı :ıayıfalarını araştı
rarak bunun radyomu havi maden 
olduğunu öğrendi. Milyonlarca se
ne evvel indifa eden bir volkan bu 
madeni, gölün etrafına piiski.irmÜ§· 
tiı .. 

Bugün bu noktada 5,000,000 li
ra sermayeli bir radyum istihsal fab
rikası çalışıyor. Kanada hükume· 
tinin yardımile çalısan diRer bir fab
rika da, insanların şimdiye kadar 
elde ettikleri en krymetli maden o· 
lan rndyum inhisarı için açılan giz
li harbe girmiştir. Siyasi ve iktrsa
di sebeblerden dolayı arığa vurula· 
mıyan bu ııavaş 1898 de Madam 
Kürinin Avusturyadaki maden fi -
!izlerinden radyum elde ettiği za
mandanberi devam etmektedir. 

Bugün yedi kişide bir kişinin 
nlmesine sebeb olan kanserin teda
visi için dünya hastahaneleri rad· 
yum diye bağrmyorlar. Hükumet-

Denizaltı gemisini suya daldıran 
ufki dümenlerle su sarnıçlandır. Bu 
sarnıçlara gemide pek az yüzme kuv.I 
veti kalıncaya kadar deniz suyu alı

nır, lbu suretle hemen hemen batmak 
derecesine gelen gemi ufki dümenlerin 
tesirile su içinde ma.hdud bir derinlik. 
te istenilen istikamete scvkedilir. En 
asri denizaltı gemilerinin su altında 
yüze çıkmadan gidebildikleri en uzun 
masaf e 100 mildir. 

Tütün işçileri 
Tahtelbahirlerin daldıkları derin

likler da.hi su altında gidebildikleri 
mesa!e gibi mahduttur. Cihan harbin_ 
de bir Alman denfaaltı gemisi mecburi 
olarak 85 metreye kadar dalmıştı. 

Ferraris adında derin sular için yapı
lan İtalyan tahtclbahiri de ancak 105 
metreye kadar inebilmiştir. Yani za
mannnıza. kadar tahtelbahirlerin em
niyetle dalabildikleri azami derinlik 
120 metreyi geçmiyor. Dalmış bir va
ziyetteki bir denizaltı gemisini suyun 
yüzüne getirmek için evvela ufki dü. 
menler kullanılır ve böylece su sathı. 
na gelen çıkan teknedeki sarnıçlardan 
alınan deniz suyu da kuvvetli ha va 
tazyikile defedi!erek gemiye normal 
bir vaziyet verilir. 

Deniz.altı gemileri su üzerinde (di
zel) motörlerile, su altında ise elek
trik) motörlerile scvkedilir. Denizal
tında (dizel) motörlerinin kullanılma. 
masının sebebi bunların tekne dahilin. 
deki havayı bir an içinde bo1.arak mü
rettebatı boğmasıdır. Deniz üzerinde 
giderken bu motörlcr ayni 1..amanda 
akümühitörleri şarj ederler ve bu akü. 
mUlfıtörlcrde toplanılan elektrik tah
telbahirleri su altında yürütür. 

~niza.Ilı gemisi daldığı zaman et. 
rafını görmek için (Periskop) denilen 

Büqük Cibali Fabrikasında 7 ü,.k 
tütünleri nasıl imal ediliqor? 

Tütün işçileri ... 
Bu cümleyi ne vakit okusam, 

içimde ga~ib bir merhamet hi.~si du
yar ve onları, ··yeryüzünde kazan· 
mak ve yaşamak için en ağır şart
lar dahilinde çalışan insanlar,, diye 
düşi.inürdi.im. insan, İş hayatına a· 
tıldıktan sonra, elbette bin bir mÜş· 
külatla bocalıyor. Hepimiz kim bi
lir mesleğe yeni atıldığımız vakit ne 
kadar bocaladık, uykusuz günleri
miz geçti. 

Gözlerimizi şöyle etrafa gezdir
diğimiz vakit, şurada i.istü başı yır· 
tık bir hamal, ötede sabahtan akşa
ma kadar ter içinde kalarak çalışan 
diğer bir insan ve en nihayet düşü
nürsek vapurların cehennemi hara
retle yanan kazanlarına cıplak vü
cudlerile kömiir atan işçiler ve yer 
altı kuyularında çalışan maden ame· 
lelerini göz öni.ine getirebiliriz. 

Kafa işçisi de öyledir. Bi.itün me· 
suliyeti omuzlarına en ağır bir yük 
gibi alan bir mi.idür, bir şef, bir ka· 
tib ve en nihayet avukat, komisyon-

cu, ti.iccar, muharrir işlerini bitir· 
dikleri vakit bitkin bir hale gelirler. 
Yorgun argın evlerine dönerler. 

Fabt bütün bunların arasında 
benim ye~ane çalışma şartlarına bir 
az da iırperti ile baktığım "'tütlın iş
çileri,, idi. Masamın başında bir 
çok tütün işçisinin derdlerini dinle
dim. 

- Durup dinlenmeden nikotin 
havasında çalışıyoruz. Aldığımız ne. 
fes ciğerlerimize, kanımıza nikotin 
dolduruyor. Zehirleniyoruz. Bir 
kaç sene sonra artık çahşamıyaca· 
ğız... Diyorlardı. 

Kendi kendime düşünüyordum: 

- Her şeyin çaresini bulan 
fen, niçin bu İşçilere de bir kolay
lık bulamıyor. 

Birkaç gün önce gazetemizde 
Cibali tütün fabrikasında çalışan İş· 
<·ilerin bir şikayeti çıktı: "Nikotin 
içinde çalıştıktan sonra teneffüs için 
dışarı cıkarılmıyoruz ... diyorlardı . 

Dün, bütün Türkiyenin ihtiya-

cını tatmin ettikten sonra hariç mem 
leketlere de ihracat yapan inhisarın 
muazzam fabrikasın ı görmek ve 
" nikotin içinde çalışan,, i;,çilerle ko
nuşmak hissimi yenemedim ve Ci
baliye gittim. 

Türkiye ni.ifusunun kim bilir ka
çı tiitün içiyor? Fakat şuna eminim 
ki içtiğimiz sigaranın nasıl yapıldı
ğını bilen pek az ... 

iste ben, fabrikada bunları tct· 
kik ettim, mütehassısları ile ko
nuştum. Sigara, tiitün, puro, töm
beki, pipo tiitününün nasıl hazır· 
!andığım gördi.im, ti.it\in işçisinin 
nasıl çalıştığını, nasıl bakıldığını 
tetkik ettim . Dönerken birrnk şey
ler öğrenmiş ve senelerdir kafam
da yaşıyan "tiitün iş· isi .. mefhumu 
kökünden silinmişti. Memnundum. 
Muaznm fabrikanın konforu, ma· 
kine si.iratile çalı~an i~cisi bnmbaş
ka bir f\lemdi. 

Gördi.iklerimi birkaç yazı ile an
latacağım. 

N. A. 

. i ,, 
lerin radyum istemelerı~ .,e 
manda harb malze~e~erı.r. ft, 
mnlinde kullanmak ıçındid 1\ 

kadar bu kıymetli rnad~~;fll' 
da istihsal edilebilen ırıı~ı.ırııı 
gram kadar bir§e)' oidugk"°" 
niz radyumun niçin bu ~ 
ve kıymetli olduğunu arıl 
s~bebten maden arayıcılal' 
yı alt üst ediyorlar; rsd ~ 
maden filizlerini bulma~ 
y~ basvuruyorlar. Ma ~ 
Porlekizde bulunan ırıad ~ 
raflarını koruyamıyacak ~ 
kirdir. 500 ton madendellıı 
kadar çıkarılan rod):~rrt~,_,.ı 
takriben 122,000 lngılıt 
rindedir. 

1 
REKOR BlR f~~ 

Madam Kürinin keŞfi r 
ra Avusturyada hüklırrte 
altında radyum istihsalifle 
mıştı. O vakitler satıl 
madde hastahanelere ve .,;, 
kıimetlere kanser teda''İ't;J 
lacak tecrübr.lcrde kullaf11 ,d~ 
re ödünç olarak veriliY0bİr 
hal 191 1 de Amerikada f ~ 
kanser illetine tutuluncB 11ılt 
devam etti. FlanneY İ!!~1

0~ 
gin bir bankerin kard~1

1311 kadın, müthiş illetin agdf'I 
kıvranırken doktorlar ra ~ 
davinin mümkün olabi)eG 
lediler. Fakat zamanında 
dıklarr için hasta öldü. ~ 

K d . . d J1.1kt8 r eşının ra yumsuz bil 
~ünü gören zengin banker 
denin Amerikada da elde ğıl 
mesinİ temin için VCtrlOI c)'OIO 
işe hasretmişti. Uta ve 

0 rf. 
bulunan maden filizleri s~J \ 
oluuguıu.lctıı ancak ı -t.O bİ~\ 
30 gram radyum çıkarıla '!ti 
Flanney mütehassısların ~r 
altında 191 4 senesine ka dl A 
ma~a devam etti. O sıra bJ 
pada zuhur eden radyıt~ ~ 
i.izerine 30 gramınr 1 ,00 ~ 
giliz lirasına sattı. Radfı e ~ 
tindeki bu rekor fiat 19 bİf 
devam etmişti. 1921 deıdırııı' 
ka irketinin piya~aya Y1 ıı 
ucuz radyum yağdırJl1B91 oifJ 
fiatlar 1.000.000 dan z50. A 
liz lirasına düşerek birçok e~ 
kumpanyalarının iflasın" ! 

du. }. 

DOST, AYNI ZAMANV 
DÜŞMAN Jt~ 

Belçikalılar dört se~ 
Kongoda gizli gizli ·çal~?P 
dünya piyasasını düşiirı.J rı" j.I 

altına alacak kadar radY~rJı 
etmeğe muvaffak olmuş 8Je 
naltıcı bir hararet icinde 1111ııeıı 
derinliklerinde calıŞan yer, 
de ettikleri filizler tref1 ,e ı\ 
Lobito Hay'a nnklediliY0~8~ı ,,ıı 
vapurla 5000 mil uzak oor-· 
vep'e gönderiliyordu. I Jıle11 

tasfiye edilerek istihsB 
radyumla Belçikalılar s0"11 ~ 
ra kadar dünya piyasa8111 111 
tiler. Kanadada çıkttrılt'fl ;ıı!V 
Belçikanm di.inya radyıt~ftı" 
müthiş bir surette sars;ı~ 

Kansere karşı mücıı ~" el 
lrua faydalı olan ve btı~ Jıl 
de ölüm saçan rad)'l~)e11di 
hi.ikmetmek için keneli 
savaş açmı~tır. reli 

Ufak bir radyum zer glı~ 
gi bir vasıta ile viicııdt el' 
man tehlikenin önline J 
bir doktor bile geçeı1:~\8V 
mm 3,000,000 da bı~. f"' 
bir zerrenin hasıl etti!ı1 i 
ölümi.i İntaç edebilir. do~~· ı 

Radyumla uğraşand ğ"P". 
madenin ölüm, derd 

0 ,,1. 
ve sağlam cildlerde ""dile 
kuvvetli tesirinden kt:f1 elb' 
nımak için kurşundan ı.ıf1 
yivorlar ve kalın kllı1 _/ 
arkasında duruyorlar .. 8'f-~ 

(Sonu 5 itılil 



/lQ • ,.,s . . . b h _, k t 8 sergısını a ane eaere 

eyaz kadın tacirleri 
Ingiltereden l<ız 
kaçırıyorlar 

~~,... . . 1 ''"'•k •ergJye gelen zlyaretçllerl aAır
"'•kt Vazifesini yapacaklarmı zannet
~titu ~dlrler. Halbuki Parlse gelir gelmez 

arıara ve gece klUplerlne yerle•
tlrlldiklerlnl görUyorlarmı• 

liir ı .. 
~ • flgılız k"'tzı 
{ '• b ~ ey 
~}';ı ncırrıil l ttt b l kadı e sergisi münasebe -

a•ı n tac· ı · ı t ı aınııt ır erı., hemen fa -
~ C•ret ır, . İngiliz kızlarını, ser-

~ erek cazıp · 1 ~il kandı 11 er vereceklerini J 
ellııı. t?naktadırlar 

ı ll•t' ı;ıet ~Hrekto'' l"ğ ': ~ ' ıceain r u u yaptıgı 
tıııub de bu h k'k • ·· -11.d ıor. a ı atı ogren-

}'c k 
ı trk adar bu 

tc11 .·k tevf'k meseleden, bir ka-
... ~iri ı .1• olunmuştur. Bu iki 
· ı ı n"'ılızd' 

~ ı: '1tnl•r~. ır. Zabıta henüz 
" ' ını b'l . • 
• ret b' 1 dırmemektedir. 

' ırza ta ilert ınandanberi mühim 
' , %te i c~ış ır. Birçok kızlar, 
· ı:. § lısansları ile gönde -. 
•• • ltrı>' 

r ,.ıye I 
~. ~ırıazn k ge e~ yabancı ziya • 
tç ~ttll'ıek~ ~azıfesini yapacak -

~t "~an h~dırler. Kendilerinin, 

1 
P, iıterin ırkaç hafta evvel Pa-
•tc e da' b ~ b rırneltt d' ır azı malümat al
lı~j I> e ır. 

Cııt~ ' ilriae . 
tc ' ilhlaıt geldıkleri zaman, ga-

tQr~e kliıpı:ıt.lık Yatağı olan bar -
~ '"'tkt rıne " 
"ıc11 Cdirlcr Yerlcştirildikleri-
h ır tr\ckıer · Orada, kendilerini 
tıı1~1ttlltc1t ve .fahiş fiyatlarla şam· 
ı- • aııfes'l 
r.~,1 1 e rnükellef bulu· 
t~., ltqlar 

«dııc1 • dana k 
tri b ar ada§ı olarak tak 

«==============~ 

mak istemezlerse, i§ten atılmak tehdit
leri karşısında kalmakta, hatta Fransa -
ya sahte vesikalarla geldiklerinin hü -
kiımet makamlarma ifşa edilecekleri 
~öylenmektedir. 

Vaziyet şöyle meydana çıkmıştır: 
Faris barlarından birine polis bir 

baskın yapmıştı. Bir foı;iliz kızının gös
t erdiği vesikalardan şüphe edildi. Niha
yet bütün mesele anlaşıldı. 

Birçok diğer lngiliz kızlarının daha 
bu minval üzere Parise getirildiği öğ
renilmiştir. 

Bu ticaretin Lonıdrada bulunan uy -
durma bir iş bürosu tarafından hala de
vam etmekte olduğu kanaati kuvvetle 
mecuttur. Paris emniyetinden bir polis 
müfetti şi Londraya gönderilmiştir. O -
rada mahalli tetkikat yapmakla beraber 
İngiliz emniyeti umumiyesinin de yar • 
duru istenecektir. (The People) 

• Hariçten gelen paketlerin bir gün l<:lnd~ 
gilmrUk muamelesi yapılmak üzere tertibat 
alınmıştır. 

* Çanakkıı.le gümrük mUdUrlUğ'U bqm!! 
murlıığa tahvil edilmiştir. 

* Gülizar isminde 15 Y&§ında bir kı7,a lr. 
divaç va.adile tR!lrruz eden ııeyyar ııatıcı 

HulQsl beş aya mahkOm olmuştur. 

• l~ §1.ıbata kadar gümrüklere ~rlen eşya. 
nm kontf'njansız çıknrılmuı kararı üzerine 
gUmrllklcre tehnctım bagtaml'§tn-: 

• Yeni bayrak talimatnamest resmt cer! 
de ile nf'.şredilmlşUr . 

* Hukuk ilmini yayma kurumu bir hukuk 

kamusu hazırlamaktadır. 
• İlk del& olarak memleketimizle ticaret 

anlaşmıı.sı yapmak üzere Lltvanyadan bir he 
yet gelmektedir. 

• ElA.zlz vlUl.yetine ba~lı Karakoçan kaza 
sınm merke7.J şimdiki bulunduğu Eelhrzır 
köyünden kaldırılarak ayni kaza dahilinde 
ki Ohe kazaaının merkezi bulunan Tl'pe kö 
yüne ve Ohe nahlyr.slnln merkezi de aşağ1 
IAhln köyüne nakledilmiştir. 

• IAhey'de yeni bir Türk elçiliği binası 
yaptırılmaııı takarrür etml&ıtir. 

* Zirat kombinalar için alınacak makineler 
Ur.erinde tetkikat yapmak üzere Bulgariııtan 
ve Romanya.ya bir heyet gönderilmiştir. 

• Damızlık olarak 300 Merinos koyunu 
daha gelmiştir. 
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_ 'teni bir lspangol fatihi 

Patates Con kim.dir? 
Abluka altındaki Bilbaoga bir şilep dolusu patates 

götüren Con günün en meşhur kahramanı oldu 
İki gün kadar evvel, İspanyanın 

Bilbao sahilleri abloka altına alındık. 
tan sonra Bilbaoya erzak götürmek 
istiyen birkaç İngiliz kaptanının mey. 
dana çıktığını fakat hep.cıinin de ismi 
Con olduğu için bunların arasından 
yükünü muvaffakiyetle götüren Co
na patates götürdüğünden dolayı pa
tates Con ismi verildiğini yazmıştık. 
Patates Con, !lon haftanın en meşhur 
adamları arasına ge<;miştir. Onun i<;in 
bütün Avrupa ga1.eteleri Patates Co
nun muvaffakiyetinden bahsetmekte 
ve Con kaptan hakkında malumat ver. 
mektedirler: 

PATATES CON KiMDiR' 
Bugün 65 yaşlarında olan Con, daha • 

on bir yaşında iken gemiciliğe heves 
etmiş ve ailesinin ısrarlarına rağmen 
evinden kaçarak bir balıkçının gemi. 
sine tayfa olarak g-irmiş ve harbi. umu
miye kadar mütemadiyen seyahat ede 
rek diinyayı tam yirmi dela dolaşmış
tır. Harbı umumide Brezilyadan lngil
tereye kereste taşıyan bir geminin 
kaptanlığında bulunuyordu. 
Con'u, ne denizaltı gemıleri, ne torpi

tolar, ne rle tayyareler korkutmuş ve 
o, hiçbir şeye aldırmayarak mütemadi 
bir tehlike ve scrgüuşt içinde, bütün 
harbı umumi müddetince Amerikayla 
İngiltere arasında gidip gelmiştir. Ni
hayet yaşı ilerlemiş ve buna kızile ka. 
rısınm ısrarı in1.imam edince Con 
elem ve teessürle denizciliği bırakarak 
deniz kenarında küçük bir ev yaptır
mış ve istirahate <;ekilmiştir. 

Fakat yarım asırlık bir ömril deniz
de geçen bir gemicinin denize hasret 
kalmamasına imk~n var mıdır? 

Bütün günlerini deniz kenarında 

geçiren ve orada demirliyen gemileri 
içini çekerek seyreden Con tekrar de. 
nize dönmeğe karar vermiş.. Fakat 
nasıl? .. Biriktirdiği paralarla ev ve 
bahçe satın almıştır, gemi almasına 
imkan yok başka gemilerin kaptanlığı 
na ise almazlar. Çünkü yaşı müsait 
değil, tayfa olarak istihdam edilmeğe 
gelince, bunu da gayet tabii olarak 
nefsine yediremiyor .. 

Zavallı Con işte böylece düşünürken 
onun cesaretini duyan ve o sırada 1s. 
panyaya erzak getirebilecek liyakatlı 
bir gemici arayan İspanyadan şöyle 

bir teklif alıyor: 
- Eğer, abluka altında bulunan Bil 

baoya bir şilep dolusu pntates götürür 
seniz size 2000 İngiliz lirası verile
cektir. 

, 

Kaptan Con oo ~lebi 

Con, kendisini ablokayı yapan yirmi 
yedi devletle kar§ı kar~ıya getiren müt 
hit sergüzeşte itte böylece atılını, ve 
"patateıı,. lakabını i§te bunun için al
ınıştı. 

Fırtınalı bir havada yapılan be§ gün
lük bir seyalratten sonra, Con Bilbao 
nun on mil açığında bulunuyordu. 

Tam bu sırada, bir İngiliz harp ge 
misi, bütün süratile ona doğru gelerek 
emir verdi: 

-Durun! 
Con duııdu. 

. ·-

- Şilebinizde telıiT. var mı? 
Con kızdı: 

- Milyonerin yatı mı zannetiniz be. 
nim şilebimi? Telsiz, melsiz yok bende. 

- Şu halde derhal Sen - Jan dö. Lüz: 
limanına dönün. Sizi oraya kadar teşyi 
edeceğix. U21:1m gelen izahat ta size o
rada verilecektir. 

Fena halde kızan Con bu emre itaat 
etmek mechuriyetinde kaldı ve orada 
ademi müdahale ablokasrnı hayretle öğ. 
rendi. 

Bu sırada, limandaki İngiliz deniz bü 
rolarında şayanı hayret bir sahne vu
kubuldu. Genç bir deniz mütehassısı, 
Cona, bu seyahatin bir çılgınlık olduğu
nu ve bir torpile çarpacağını ve sırf 
kendi iyiliği için yolundan çevir.dikleri
ni söyleyince, Con fena halde kızarak 

şu cevabı verdi: 

- Bana bak delilianlı ben böyle alay 
ve ıakalardan hoılanmam. Ben senin 
yaşın kadar devrialem aeyahati yap. 
tım. Denizin ne olduğunu bilirim. ı.. 

panyol harp gemilerine gelince! Mek
tebe gidecek vakit bulamadım ama aizin 
meşhur İspanyol gemilerinin ne olduğu 
nu da bilirim. O çoktanberidir deniz 
altında bulunmakta.dır. Ozamanlar ona 
namağlup Armada derlerdi ve aırf bu 
namağllıp Armada için, benim vatanda 
şım olan iyi kalpli cesur Amiral Drakei 
Plymauth rıhtımında kaydırak oynar 
ken rahatsız etti1er. Bu sizin meşhur 

namağlup Armada cidden o kadar na. 
mağlfıb idi ki Drake birkaç gemi ve tay 

fayla onu olduğu gibi denizin dibine 
gönderdi. Artık sizin mektepte okudu
ğunuz İspanyol gemileri tarihe kanıtı, 
delikanlı!., 

iıte o gundenberi bir çok gülünç -
facialar gitgide arttı fakat hiç bir kuv
vet ihtiyar Conu ablokayı yarmaktan 
vazgeçiremedi. Ve ihtiyar deniz kurdu 
Con patates yüktü şilebile ispanya 
sularını muhafaza eden yirmi devletin 
gemilerini kandırmağa muvaffak oldu. 

~ "-....':'u crkeklerl-e alakalan -

~hı~~~ 
ıa~-r~ Borsası 

>, l; ' lll.lr • ~Uğ'd 
&, >'lp a \lı:ı 60 ay 447, çavdar •s. 

lltı. llt tttuıı. · 'ln.rsır • 5 yu1 a.c • 5, 
~.\'r. 1

• lll&§ar l afyon ıı• 
tıııı . " tlt 22 rpa aao 
~ • ltel'ldi ' Çavdar aoo, yapak 

Pariste lokanta, otel ve barlar 1 

kapanmak tehlikesinde 

18 nisan gecesi Con, Bayon istikame· 
tine gitmek üzere müsaade alarak liman 
dan hareket etti. Ve yedi saatlik bir 
yolculuktan sonra, birdenbire istikame 
tini değiştirerek Bilbaoya müteveccihen 
yol aldı. Bir hayli gittikten sonra, meş. 
hur İngiliz kruvazörü '"Hood.,dan bir 

dikkat işareti aldı ve kısa bir müddet 
sonra Franko filosunun en büyük harp 
gemisi olan "Almirante Cervara,. nın 

kendisine doğru geldiğini ve ate§ etti· 
ğini gördü. Ve mermi geminin tamam 
yanına düştü. Fakat bu anda "Hood,, 

da göründü ve lspanyol gemisile arala· 
rında bir muhavere cereyan etti. 
"Hood,, kumandanı lııpanyol kara sula. 
rr haricinde olan şilebe ateş etmemesi· 
ni, İspanyol gemisinden taleb etti. 

~ t~ 'l'ışı.. r tohuınu 5, iç fındık 
' )' l'ıı Aıt: 
1tı.:~rıı~8.k 
8 ''lif 28 kUoau 6 ~n •. 1'rlı! Paraya kunı§ l o pa 

~ :"411 • ~ i ku kadar, arpa kilosu 
q ~~·~l'\ıı a6 ~I 14 paraya kadar, 
~ ~~' tlv11az. aradan' kı;ruş 3i.5 
'~ g ~ !luaır .\rak.ya kilosu • ku 
t~"llt ~ ru.a k.acıları kilosu 4 kuruş 
tı~ lt~l.re.dttı, ::· kuıyemı yeni ki 
~ Otlaıt illr tobu ten tohumu kilosu 
~ 103 it lt.tıoau 

1
rnu kltoau 10 kuruş 

~ r'l'llte. uru.1.aıı 39 kunı§tan, Uftik 
~.:- \~ ltııoau llo kuruşa kadar 
c~~ 1 21 ~o k. • 

a tı~ ' 'l>lıntl Jıar!l.da Uruıtan, pttynlr 
~ lttıı. t Jı.lfar ~ 31 kuruı 7 pa 

~~ l.cıı.;· 0au M kuruştan 
' ~ ~ ll\ıt?r li'J...\ıt : 
~~ bı ltıı ları1ata 
~lıı ~lıııııı~ a lturıı nıaan tahmlll kor 
ll~~llıı. u°'1J 7 ~ille.ta il 58 aanum, Lon 
~ t~l(ıı 'l'ttıı kuruı : 1san tahmıu tonu 

1 l t~) ltnlltu l leıltı 9 •anum, Anvers 
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~ '<ııu 'Ilı' aa sanum, Liver 
~ ~~'na 8 ltul'\ı ıoo librcsı o şilin 
ı.... taıı ı 25 Banu 
~ ~ ıı~ ıtı.ı.ıı bu m, Şlka.go 
\ 11\ı hı 'tııu ıeıı 128 1/ 8 sent 

L ~ '--~ :: ltiıttıııı ~ Vinlpck buğday 
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Serginin açzlması arif esinde böyle bir 
vaziyet hükumeti müşkül vaziyete sokuyor 

Pariste bütün otellerin, kahvele
Ierin, lokantaların ve barların bey
nelmilel büyük serginin açılması 
arifesinde, kapanma tehlikesi baş
lamıştır. Bu suretle, sergi için iimid 
edilen seyyahlardan mahrum kal
mak pek muhtemeldir. 

İngiliz ve diğer seyyahlar daha 
şimdiden pılıyı pırtıyı toplayıp ba~
ka yerlere gidiyorlar. Çi.inkü pat
ronları, işçileri ve hiik\ımeti ka. 
rıştıran bu ihtilaf, kan dökülmesi
ne, hatta Blum hükumetinin düş
mesine sebeb olabilecek mahiyet
tedir. 

Mesele cidden büyüktür. Otel, 
lokanta, kahve ve bar sahibleri, İş· 
çilerin haftada 40 saat çalışması hu
susunu tayin eden yeni kanunun 
tatbikine ve bütiin işçilerin bilmec· 
buriye tam iki gün tatil yapmaları· 
na muarızdırlar. 

Kanunun tatbik edildiği dakika- • 
da dükkanlarını kapayacaklarını hü-

kiimete ihtar etmi~lerdir. 
Ayni zamanda garsonlar ve di

ğer işçiler, daha yüksek Ücret is
temekte ve bahşişin kaldırılmasını 
taleb etmektedirler. 

Hükümet, bahşişin lağvedilmesi 
hususunda bir kanunu alelacele ha
zırlamakta ise de dükkan sahibleri 
bunu kabul etmemi~lerdir. 

İşçiler, eğer talebleri yerlerine 
getirilmezse, ıgrev yapacaklarını 
söylüyorlar. İşçi birliklerinin hep
si, azalarına, herhan~i dakikada gre
ve hazır olmak için talimat vermiş
lerdir. 

Eğer grev olursa, mesela barla
rın içerisine kapanıp mesele hallo
lununcaya kadar dışarı çıkmamak 
usulünü takib edeceklerdir. Hüku. 
met bu usule kuvvet İstimalilc mu
kabele edeceğini anlatmakta İse de 
dinliyen olmuyor. 

Her iki tarafta da vaziyet gayet 
ehemmiyetli telakki ediliyor. Er geç 

bir çarpışma olacağı. zaten bir za
mandanberi anlaşılmakta idi. Fakat 
bunun nihayet, Paris sergisinin ka· 
panması tarihine kadar gecikebile
ceği sanılıyordu. 

Şimdi her iki taraf da, serginin 
kapanmasından ziyade, açılmasın· 
dan evvel, daha kuvvetli mevkide 
bulunmağa gayret ediyor. 

Hükumet, herhangi bir h adise 
çıkarıldığı takdirde fevkaladeden bir 
kanun çıkarılıp mecburi hakem u
sulünün tatbik er..:leceğini sezdiri· 
yor . 

Dükkan sahibleri ise. hiç bir ka
nunun kendilerini dükkanlarını aç· 
mağa mecbur edemiyece~ini ve an· 
cak kendi şartları dahilinde hareket 
edebileceklerini söylemektedirler. 
Bu aahada bir kanunu tatbik etme· 
ğe teşebbüs eylemenin biitün F ran
ııada bir buhranı teşvik edeceği mu
hakkak görün üyor. 

(The People) 

iki harp gemisi arasında muhavere 
cereyan ederken deniz kurdu Con his 
vakit kaybetmedi ve istikametini biraz 
değiştirerek bütün hızıyla oradan uzak
laştı. 

Birkaç &2atlik heyecanlı bir firardan 
sonra. sabaha karşı. Con • papates Bil
bao önlerine gelmeğe muvaffak olmuı 
tu. 

Orada kendisini. ispanya hükumetine 
mensup b~r harp gemisi karşıladı ve ih 
tiyar Con, sahile toplanan Bilbao halkı· 
nın çılgın tezahüratı ve alkışları arasın. 

da limana yanaştı ve karaya çıktığı za. 
man etrafını alan İspanyollara pek hak· 
1ı olarak, memleketler fethetmiş muzaf 
fer bir kumandan gururile şöyle dedi: 

- Frank9nun adamları beni öyle ko
lay kolay yolumdan alıkoyacaklarını 
zannetmekle hataya düşmüı oldular .. 
Eh!" Şimdi artık sayemde biraz patatea 
yiyerek karnınızı doyurunuz. Doymaz
sanız gene getiririm 1 
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- ura da bunca yiğit var. Hangisi 
görse Ayşe ye 3.şık olur ... 
Atını sürdü ve uzaklaştı. 
Bu yirmi yaşındaki delikanlı kendi -

sinin bekar olduğunu düşünmeden '§U 

genç kıza, ihtiyar bir baba gibi söz söy
lüyordu. 

Ay§e onun arkasından içini çekerek 
uzun uzun baktı. Güğümde Umur Be -
yin ellerinin değdiği yerleri t ekrar tek
rar sıkıyor; hatta onun dudaklarının 
!değdiği yerden su içmek arzusunu du

vuyordu. 
Fakat bu arzu onu utandırıyordu. 
Ah ona doğruyu söyliyebils~di ! 
Mademki Ayşeyi kim olsa alır, U -

mur Bey ide alır mıydı? Ona söylesem 

her şey düzelirdi. 
Zaten insanların soğu, arzularını ol

duğu gibi açamadıkları için zavallı ol -

muyorlar mı? 
Umur Beyin ardında yirmi iki yaş -

larında beyaz yüzlü, kara kaşlı fakat ela 

gözlU, yakışıklı bir delikanlı vard~ .. Bu
nun adı Satahattindi. Bodemya cmırı İb
rahim Beyin yanında iken son zamanlar
da onunla birlikte izmirc gelmişti. Zeki 
ve okumuş bir gençti. Hatta 1atince ve 
rumcayı oldukça iyi biliyordu. Buraya 
gelir gelmez de hala Kadife kalede alı. 
konan Oryanodan Umur Beyle birlikte 
son dersleri alıyordu. Umur Bey Orya

noya: 

- Zaharya gidince sen de gidecek -

sin~ 

Demişti ve zavallı adamcağız şimdi 
Aşağı tzmirin biran önce Türklerin el -
lerine geçmesini bile dilemeye başla -

mıştı. 

Çeşmeden biraz uzaklaşınca Sala -
hattin Bey atını kendi ardından gelen 
on beş kadar atlıdan daha hızlı sürdü 
ve Umur Beyle atbaşı oldu. 

- Peşrev Beyin 'kızı Ayşe çok gü -

•eldir. 
Dedi. 
Umur Bey ona bakmadan sordu: 

- Bir ay önce söyleseydin ikinizi Bir. 

giye gönderirdim. . 
- Onun için söylemedim. Demek ıs· 

tedim ki onu istiyenler yok değil. Fa -
kat o varmıyor. İstiyenlerin başında 
Aslan Beyin oğlu Doğan geliyor. Hem 
de zavallı Doğan son üç yılın düğün za
manlarım hep bu ümitle bekledi: la -

kin bo çıktı. 
Umur Bey atını yavaşlattı: 

- Kız ona niçin varmıyor? Doğan 

hem yakı§ıkh hem de yiğit delikanlıdır. 
- Sanırım ki bir sevdiği var. 
- Sevdiğine varsın 1 O zaman Do -

ğanın da ümidi kalmaz ve unutur. 
- Sevdiğinin kim olduğunu söyle -

miyor. 

- Böyle şey olmaz. Onun yüreğin • 
dekini nasıl biliriz? Sen bana hatırlat: 
Peşrev Beyle Yusuf Bey gelince on • 
!arla konuşayım. 

Salahattin Bey genç kız hakkında ba
zı şeyler işitmiş, onun bakışlarında çok 
şeyler okumuştu. Aşağı yukarı her şeyi 
biJiypr gibiydi. Bunu Umur Beye açmak 
istemişti. Fakat yapamadı. Çünkü hem 
Umur Bey son sözleri söyler söylemez 
atını dörtnal kaldırmıştı, hem ide ona 
evlenmekten bahseden babasına bile: 

- Beni seven bana böyle ıeyden 
bahsetmesin 1 Kendimi yurduma verdim; 
bir çok işler yapmak istiyorum. Bun -
lan yapabilmek için yalnız onları dü • 
şünecek halde olmalıyım. 

Dediğini hatırladı. 

Bir hafta sonra Türk lZmire bir ker
van giriyordu. Kervan. katır, at, eşek ve 
deve ile bunlara binenlerıden ve yanla -
rında yürüyenlerden ibaretti. En önde 
baştan ayağa kadar silahlı gönüllüler 
geliyorlardı. 

Bunlar, mahsul ve düRün mevıimi 
bittiği için İzmire dönenlerdi. 

Bir toz bulutu kervanın arkası'nda 
havalanıyordu. 

O akşam Keziban bir ya§ındaki oğ
lu Aliye meme verirken Ayşeye düğünü 
anlatıyordu. 

Ayşe gözlerini yan kapıyor; çiftle -
rin saray önünden hediye alarak geçi~ ~ 
lerini dinlerken kendisi de dakikayı 
yaşıyor gibi yüzü gülümsüyordu. 

Keziban bir aralık sustu. 
Genç kızı uzun uzun süzdü ve Uz

gün bir sesle şunları ili.ve etti: 
- Doğan gene umuyor. Bir~i'ye ~el

di ve seni göremeyince hemen o akşam 
çekilip gitti. Acaba seni onun kadar se
ven bir erkek daha bulunur mu? 

- Sus, yenge ... Ne yapayım, elimde 
değil bu ... 

- Fakat ölünceye kadar böyle mi 
kalac ksın? Annen de ağladı. Babana 

söyle de, Umur Beye ... 
Ayşe Kezibanın ağzım kapadı: 

- Allah aşkına &us! ... 
- Fakat Allah razı değildir buna! .. 

- Çocufunun ba§l için •. Bana söy -
leme boyle şeyleri ... Şikayetim yek. tyi- 1 

yim ... 
- !?!? .• 

Ayşe odasına çekildi, kapıyı kapadı, 
küçük pencereye koştu, Kadife Kale • 

nin uzakta ve çamlık bir tepenin ardın-ı• 
da görünen en yuksek kulesine a~k do • 
lu gözlerle uzun uzun baktı. 

Ertesi gün Umur Beyle Peşrev Bey 
yalnız kalmışlardı. Umur Bey sordu: 

- Senin Ayşe niçin Doğan Beye var
mıyor? Kendi ya§ıtlarınrn düğünleri ya
pılırken onun bir öksiız gibi boynu bü
kük kalmasına razı olmamalısın! De -
ğil mi? 

- öyledir. Razı değilim. 
disi istemiyor. 

- Niçin? 
- Sevmiyormuş 1 

Fakat ken-

- O halde başkasına verelim. Bura
da bunca yiğitler var. Hangisi ;öne 
Ayşeye aşık olur. O da içlerinden birini 
herhalde beğenir . 

- Hepsini beğenir, fakat sevmek 

başka şeydir. 
- Sever de ... Yoksa sevmemiş mi? 
- Sanmam .. Elbet birisini sevmiş -

tir. Lakin ... Ya o adam kızımı istemiş 

olmaz!'la! .. 
- Varacağını ummadığı için isteme

miştir. Onu istemiyecek bir budalayı 

içimizde hiç göremiyorum. 
Peşrev Bey irkildi. 
Kendisini toparladı ve sordu: 

- Bir kızın bir erkeğe böyle şeyden 
bahsettiği görülmüş müdür? 

- Bir kız gönlündekini yabapcıya 

söyliyemez; fakat b,ilbasına 'ilabilir. 
Hatta açması da lazı!Ddır. Bab~ da ne 
lazımsa yapmalıdır. 

- Evet ... burası doğru ... 

- O halde çok uzatmadan anlatıver 
ıunu ... Savaş arasında bir de düğün ya
par; o bahane ile eğleniriz. Hem bu 
şimdiye kadar görülmemiş bir şey olur 1 

Peşrev Beyi bir ıdüşünce almıştı : 
Acaba Umur Bey genç kızı gördüğü 

zaman hoşuna gitti de, eğer isterse ra
zı olur mu, diye babasının ağzını mı 

yokluyor? 

- Uygun bir zamanda onunla konu

ıurum! 
Diyerek ayrıldı. 

( A rlm.~ı 11nr) 
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Yaralı ortada kalmıştı. 
sürnıigorlardı. Beniııı mi 

• 
K1.1ndi/erı 

kaldırıP 
ınenıi istiyorlardı. IJu sırada 

~"arınaşıh gaı ip bir emir verd 
BUNDA.."\ EVVEI .. K1 IUSIMLARlı'-: 

HULASASI 
G<ıngsfer Limi Nevyork:ı bi. 

risini 1mlnuık için gbııdcriliyor. 
Bul.a<".ağı ad.anıı fammıyor, ismi
ni de söylenıiyorl.nr. im geldiği 
g~cs bir bora giriyor. Burada 
esrarengiz bir kadın görilyor. 
Ona qit nıcl~ .i.~tc.rkerı, iki de.fa
srndn da. bir adııın mani oluyor. 
Vçiincii defasında bu adam Kar. 
lota'ııın attığı kltr§mtla yero 
yuvarlatımı.ştır. 

Gözlerimin Zehirli Sarmaşık'a takıl· 
ması tereddüdümde daha dakikalarca 
devam etmek için kafiyı,ii. Hele arka -
dan işittiğim bir söz beni büsbütun te -
reddüde sev ketti: 

- Zehirli Sarmaşık bir adam daha 
-öldürdü ... 

Bunu, KarlotA için soy1üyo !ardı. 
Dc~e'l< rakibimi vll'ran Karlota idi? Ni
çin vurmuştu? 

Bu, sonra halledilecek bir mesele 
idi. Bundan evvel halledilmesi Jii.zım ge· 
len şey vurulan adamın ölüp ölmediği
ni, hayatını kurtarmanın kabil olup ol -
madıgını anlamaktı. 

Biliyordum: Vurulan adamı öldür -
mck iı;tiyen Karlota olduğu için, hay -
dutların hiç biı i onu kurtarmaga teşeb· 

büs edemiyordu! Ondan korkuyorlar -ı 
c!t. Belki korkma~a da haklarr vardı. 
Kim bilir: Belki bu, onların kraliçeleri 

idi. 
Fakat, benim nemdi? Onun arzusu

na hen nicin uy~cakttm? 

Sevdiğim kadındı. , 
şeyden evvel şimdi kalb1 

biraz evvel yumruk yıı 
ğım bu adamın hayatı 

Evet, o benim rakibi 
taya doğru giderken ,ı.ı 
mak istemişti. Fakat. 

onu, bana rekabet ett•ı;ı 
tü. O halde bu adaın.t11 

Jikeye koymuştum. f;ge 
müne ben sebep ohnU§ 

dım? 

Bu hisler bir saniyede 

nimi rlolaştı. Gözlerit1'1 
t 

dan ve, onunla beraber. 

rıldı: Bir adım daha attl 
luboyuna yatan adarnıl1 
dım ... 

EJlcrim l:er.de yats 
d "·dtl değınc~,, sıcaklık u,, 

1 • }<O 
yaşıyordu ... Heme~ J{ 
\'e kaldırmak istedııl'I· 

i . 1 
çe dPmir sarılmış g b~ 
yordum. Yarnlı bir 11 ~ 
ması ve kendılerini bl . ,. 
dı. Halbuki bu. adeta · 
makta ısrar cdiyordll· 

Daha fazla kuV''ctlC 

rinden kıpırdatabildifll· 
fil 

kaldırdı, bana baktı. e 
gözlerinde hiçbir hıt~rr 

. • 'ı })e 
dim: Sanki kcnd·sın 

·ı· orf!lıl ğımı evvelden bı ıy c 
vardı. Halbuki, biraı ., 

J<C" 
çatışan bu adamın .

1 bl 
kurtaracağımı nklıJlll 

tı11 
beni görünce hayret e \'fi 
manının koluna asılın· • :. .,,ıf11 
tenr7.7.İil rtJ'\1C'mcsı J,.., HAFTALIK 

~iKAYELER 
----- -8- Yazan: SADRl ER7EM 

F'akat. bu mua.rnll18~1 k l' 
rası sonradan gelece •

111
1 

şimdiki halde ynrac:ıg 
trd 

- Haydi atma .. şu bardagın bir ta • 
rafını kır da sonra içine su koy baka • 
lım durur mu geçen gün çay bardağı 
ortasından çatladı çay her tarafta aktı. 
Bu küçümencik bir su, senin deniz de
diğin kocaman su hiç olmazsa kocaman 
bir havuz içinde olmalı yoksa dıinyayı 
su basar. 

İhtiyar; 

- Düşeş dedi pulunu yerleştirdi, tek
rar çocuğa dbndü: 

- Sana denizi göstereyim 
dedi. 

Kızına döndü: 

de gör .. 

- Oğlanı bir deniz kenarına götiır -
sek. Sonra devam etti: 

- Sen de gel fena olmaz. Ilenı ab -
lanı göriırsiın. 

Kızı yüzüne melul melül baktı. ih
tiyar kızın derdini anlamış gibi idi. 

- Kocandan izin alırız dedı. 
Komşu bayana döndü: 

- Ah dedi, ablasının oldugu yeri gör 
seniz ne guzel, ne güzel yerdir. Sahile 
in:n portaka\ tarlaları ... Yaprakları ci -
lalı, sert koyu yeşil agaçların arasında 
rüzgar kalın kabuklu. nemli portakal -
ların diş gibi nemli ve kokuludur. Avu -
cunuzu hava durulduğu zaman kapayı • 
mıı: ,.Jinizde bir tutam koku kalır ... O 

kadar güzeldir. 
Mavi denizden ıonra yeşil portakal 

ağaçlan, sonra daha yukarıda, dııhı\ yu
karıda yemyeşil ormanlar ... Deniz sö -
zil kızında ve komşu bayanda ı;ihirli bir 
tesir yaptı. 

Komşu Bayan: 
- Ben gidemem, fakat siz hiç dur -

mayın felekten birkaç gün çalmış olur • 
sun uz .. 

Çocuk ıdedesinin koluna bir sepet gi· 

bi asıldı. 

- Derle gideceğiz değil mi? 

ihtiyar : 
- Evet oğlum, diyor. 
Çocuk ısrar ediyor: 

- Yemin et, yemin et. 

İhtiyar dayanamadı: 

- Vallahi götüreceğim .. haydi sus .. 

diye cevap verdi. 
Çocuk yine havuzda gemilerini yarı§· 

tmnaya koyuldu. 
Damadı eve geldiği zaman, çocuk 

bahasına: 

- B'3hacığım biz teyzeme gidiyoıuz: 
ben denizi göreceğim, hüyük b3bam be
ni götürecek diye müjdeledi. 

Damat, kayın babasına: 
- Sizi dedi. askere giden orta mek

tep eofrafya hocasının yerine muallim 

tayin ettiler ... Hoca askere gid:r gitmez 
derse başlıyacakıı;ınır. 

İhtiyar durakladı: 

- Fakat dedi, ben nasıl hocalık ede· 
rim. 

- Siz vaktile Bahriye mektebinde ho
ca değil mi irliniz? 

- Evet ama hen sadece gemiler:de 
deniz talebesine gemicilik öğretirdım. 
Şimdi bu isi ben yapabilir miyim? 

- Gördüklerinizi anlatsanız kafidir. 

- Fakat biz clcniz kenarına inece -
ğiz dönüşte belki!. .. 

- Deni z sizin sıhhatinize dokunmaz 
mı? 

- Dokunur ama: 
- Aması nedir? 
- Yemin ettim ... 

Çocuk babasına yalvardı Karısı ge
ce kocasına bir şeyl er anlattı, ihtiyar a
dam bir ':'apur kamarasına benziyen o
-dasında karyolasına çekildi. Piposunu 

yaktı. 

Altmışından sonra yeni bir işe 'baş· 
lamak ona evvelii tuhaf geleli. Altını~ 
yaşında bir çırak. gülünç bir •eydir. As· 
kertiği yeni çıkan hir delikanlının ye · 
rine gitmek ise daha acayip lir şeydi 
Gözlerini kapadı, kendisini sınıfa girm~ş 
farzetti. irili ufaklı bir siırü genç insan-

la karşıkarşıya idi. Çocukların hepsinin 
ayrı ayrı bir şeyler sordugunu düşün -
dii. Ve onlara cevap veremeyince sınıf
ta kopacak kıyameti hatıt Jndı, kulakla· 
n oğultu ile doldu. Çocukluk gün lerini 
hatırladı. İhtiyar hocanın enfiye kutu -ı 
sunu nasıl aşırdıklarını ensesine ısırgan 
tohumunu nasıl serptikleri birer. birer l 
göziinün önüne geldi. Bu dedi. maska -

ralıktır. Fakat bu henüz kat'i bir hü ·ı 
kiim de~ilcli. çünkü vapacağr şeyin ken
dine göre m-skaralık olduğuna inıın -
makta beraber iç=nden ona şu sunlleri 

soruyorlardı: 

- Peki bu işi kabul etmedin fakat 
boşuboşuna ne yapacaksın? 

Kahveye ~i<Jeceksin, boş ve manasız 1 

bir ceset ı:ibi ~ehir ııokcıkla nnda dola -
1 

şacakcın, Torunun htı sene sonunda mck 
tebe girlecek. Giinleri nasıl geçirecek -

sin? 

iki tezat içinde idi, hirinci tezat, ona 
lı;ılıkların arabaya konulmasına pek ben 
ziyı-n ah madığı yeni bir hayata atıl -
makt•. Altmı"ınd:ın ~ :a bir meslek e· 
dinmcl:ti. Buna biiti1n vücldiinün alt -
mış ,•r11ık itiyatları ayrı, ayrı isyan edi-

1 
yordu: 

( A.rk.ası vur) 

Yaralıyı knlclTrIP· . 
. "t" crrı-tı rek bır y<'re go ur rt 

dakilerin hiç olmaıs3. bl: 
ma gelmeler ni beldi~ il 

. b' . d . l . hııl'l''" hıç ırı emın n 
· ıtC 

mıyorlar ve ne Uerı 

bile atmıyorlardı. ..tt 
. }\ili' 

J<~ğer Gangsterırı ııcl . rııı 
teıniyorlarsa bcnııt'I dl 
snade etm<'nı<'leri lılt nl .-ıı 

,·ıı·· mıyorlnrdı. Yani. bll · 111 
nhp götürmemi istJY0r •

1 

B ık . ..l ··ı·· ·o·ınırd'ç .:>e 1 ue o up tıct 
istiyorlardı ve harC'kt' 
tamr.im edeceklerdi. 

111 
Ben yaralı adaD11 ·~ 

kaldırm:ı.ğa <"alışırk<'11 lJ 
c;tfl 1 si rlu\'Uldu. Onun sr ,,& • . e ,. 

nuyuyordum: ~imrlı' 
rini ıslıkla vermişti: 

- Ohe: tteri! e 
• rzeriJ1 Bu garib C'mır ı f 

virmiş olanların heP~1 
t 

na geldiler. Hatta bır t 
lumdan tutup geriye 11 ,$ 

vJJ\:l• 
r.clme taktım ara#t J1 
tüı;tii dii<?iivordu. ondıtd 

~ .. 
gecmivc korkarak ar 

cvcıı(l 
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• -~~ &.bc~Yriınuaf eşya olsun, 
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)Itri ... "'U ar olur olmaz el -

tdiıct ...... , d .. • 
1 o llııcf ıği Ycrd ure 1 Muaf eşyanın, 
tur "- Utıırıda en başka yerde isti -
~ n ze k ı., llıı! a·· rre adar haberim 

' ~ tfilıııış 019°Yle bir şeye dair ma-
ııı tt llııı~ur~Ydı ~ana, onu ıda der· 
~tııd . ne bıldirirdim şlip • 

ııırıııı . 
:uttliğirıj ;•rkcte 1 eyl(ıl 193 ı de 

~~llıı :ö 19
.36 da da seyahatte 

Uıı 1llık b Ylıyerek, bu hususta 
~ cyan d 

~ll ttıııc, hak' ın a ısrarla durdu. 
bıı h4 hiçbir •ın Atıf, soıdu: 
d 11•ııata, §ey bilmiyor musu _ 
~re da\'a .• :Söyle b:r şeyler ol • 

'Ilı açılın r en \re k ış, alan .. Bu vazi. 
de de, <dav~ cndinizde dava cdildi
t llıiaiııjz llın ıncvzuundan habeı
S lİllJdi. . hala? 

~er ıı, ltıbcı~lttıdı biliyorum tabii l 
"t llıılsiniz. t §cflcrine bir tamim 

11111 •o hu ' 
~ l! susta da biraz iza. 
~-u.1932 d 
"t!ıtııııı eydi O t 'ht · ·· ~· ~ık · arı c yem gum 
~ ır, gaz ~ıştı. Mes'ul miıdürc, 
.,
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halde b~ clerde var., dedimse. 
cıtıı d ır taın· 
t, • c 0 ta . ım kaleme alınız,, 
~ alakadarı lllıtni yazdım. Ve şu _ 
-~ Olsıın dara Yolladım. Sırf ma· 

•ıııtar ~ okusunlar, yanlı" bir 
ı. • dıycı 

'""'~ . au ı._ . SA l', NEYDi? l 
-ınırni he 

lf llıı &önd .ınen, kanun sıkar -
~ t, t\tct 1 e~ıniz? 
!11i· dcd'ı .. !eni kanun ç1ktığ1 va-
Q~ gım 'b· . • lll?Jurn· gı ı, ı 93Z de! 
~ ~i hpnıı 1 

tnüdüre söylemekle 
"tt,.... 1 nıı oldunuz? ·••ts'ur . 

lf 1Yet b,cnden gitmiş ol-

~~•ca olrn 
'() Q? aYınca, kime malumat 
d;ı: bıı1tın 

tı c· tnazsa? T ş· k . 
!ııq tl);l0 rr · ramvay ır etı ı 
ş11dttdiıtı 1 ona vekil olurdu: ben 1 

~taltıinı .. 
~ ~tli 1

! 1ne dair biraz daha iza
ııı. Yoı:· 

1
lierhangi bir üpheniz 

tl~ ... z uk Yapıldığına dair ıde 
•••

1 alak adartarı ikaz etmek 
~ 

istediniz yoksa? Bu tamime ne maksat
la lüzum gördünüz? 

- Dedigim gibi, bir yanlışlık olma -
sm, diye. Yanlış bir iş yapılmasın, diye. 
Yoksa şüphem, kuşkum "yoğudu"I 

- Demek böyle? 
- He, evet ı Bir adama "dikkat edi-

niz, sakın bir şey çalmayınız!,, ıder isem, 
o çalıyor, ıtlemcktir? O dememek, ki çal
dı! 

- Peki. ama bu aşağı yukarı hır -
sızhğı itiyat eden veya ettiği zannedi • 
len bir adama söylenir böyle 1 

- Ben bunu öyle düşünmüyorum. 
Bu, normal vaziyette bir ikazdır. Kanu
na göre hareket ediniz yollu söylemek
le, fena bir iş yapmışımdır? 

- Size iyi yapmadınız, demiyorum. 
Vaziyete vuzuh vermek için, bu nok -
tayı araştırıyorum 1 Peki. muaf olan -
larla olmıyan malzemeyi tefrik işinden 
lıabeııdar mısınız? 

- "Tcfrlk,, ne demek? Aıılıyama • 
dım! 

- Yani ayırdetmck? 
- Ha, ... eveti Şey .• beıı, 1932 de ma. 

Jiye ve muhasebe i terine tayin olun -
dum. 1933 de bana levazımı verdiler. 
Fakat, levazımın da gene maliye ve rnu
ha&ebe işlerine bakardım. Mes'ul müdür 
.. siz malzemeyle meşgul olmayınız; çiin· 
ku buna iktidarınız yoktur,, dediler idi. 
Ben, muaftır, gayrinıuaftır? Ayırdct -
medim! 

- 1935 te Nafia Vekaletinden bir 
iş'ar vaki olmuş. Bunun üzerine de bir 
tamim yapılmrş? 

- O tamimde neler yazıldıgınr şim-
. di iyice hatırlıyamıyorum. Yalnız, o va· 
kit muaf eşya kayıtlarının ayrı tutul • 
masmı şubelere emretmiştim. Nafia Ve
kaletinin nazarıdikkati celp yollu tami -
mine Şirketin ne cevap verdiğini ''dert 
hatır,, edemiyorum! 

"iHRAK VE iMHA,,! 

- ihraç bonolarını soruyorsunuz? 
dedi, bizce ehemmiyetsizleri, sonradan 
tasfiye edilir. Her daire; lüzumsuzları 
"tefrik,, ederek, birer liste hazırlar. Bu 
listeler, hukuk dairesince tetkik edile • 
rek, bir zabıt tutulur. Deftere kayıt ya· 
pıldıktan sonra, bunlar ihrak ve imha 
olunur. Zira, senede aderli 100-150.000 
olur, ki çok yer işgal eder. Ancak def· 
terler 15 sene muhafaza edilmek adet -
tir. En son, 1933 tarihinde biriken ih • 
raç ,bonoları topyeklın yakılmıştır. Bu
nu da levazım yapmıştrr. Benim işim 

değild:r. Zira, ben bu gibi teferruatla 
uğraşmam! 

- "Evrakı miishitc,. imhaf!ı, sizce 
teferruattan mı nıaduUur? 

- Onun orasını bilmem: benim i-
şim olmadığını söylcd'm ! , 

- Uu malzemeyle hangi daire ala
kadardır si:r.cc? 

- Söylediğim gibi, malı çeken .. 
- Yani':' 
- Fen dairesi: 
- Kimler? Şahıs tayin cdımz! 
- Gene bilmem. Bcıı. kontrol mc. 

muru değilim z!ra ! 
- 1hrac bonolarında malı çekenle

rin imzaları ve.rdır, değil mi? 
- Evet! 

- E, onlar nerede? Yakıldı. demek? 
-1933 e kadar toplananlar, yandı, 

kül oldu. Ondan öte, 1934 dcııberisi 

mevcuttur. Daha en·elkilcri bulmağa 
imkan yoktur! 

Başka sorgulara cevaplarında da, 
Rirketin idari talimatnamesi mecud 
olmadığını, kimlerin ne şckilcle üııza
ya salahiyettar oldukları "§unlar. bun
lardır!,. diye bankalara bildirildiğini, 
her muamelede evral< ... mutlaka iki im. 
za konulduğunu, bu usulü müdürün i
dare meclisi kararile tatbik ettiğini 

anlatarak, şöyle devam elti: 

Dava edilen, başka mes'uller karşı - - Umumi dircktöriin yanında bu-
sında da, "azami 750,000 liraya vara • lunan üç memurdan biri de benim. Ben 
bilecek değerde ve yalnız Anadolu ya- muayyen bir ünvan sahibi bulunmuyo
kasında kullanılmak üzere gümrük res- r.um. Merhum umwni müdür Albcr 
mindcn muaf malzeme., nin ne vakit ge- Hanscs, sonra Güssonla ben ve hir de 
lir.tildiğini bilmt"diğini .aöytiyerek. "ev - tramvay §İrkeli müdürü Giııdorf bi· 
rakı müsbite., bahsinde bir suale ka!'§ı rinci derecede imzaya salahiyettarlanz. 
da: E\Taka biri mutlaka birinci dercccd" 

imza sal8.hiyetlisi olmak üzere, iki ki. 
şinin attığı imzalardan biri, ikinci de. 
recede imza sa18.hiyetlisinin imzası da 
olabilir. Yahud da, doğnıdan doğruy:ı 
birinci derecede imza haklısı iki kişi 
imzalar. Yalnız tek imza muteber ola-
maz. 

SORGU, MÜDDElUMUM.İNİN! 1 

J\lüd<lciumuıni Hakkı Şük'rünün sor-'' 
duğu bazı su~ıı_ere karşı da, koni§men. 
toları kendısının ı.le imuı elliğini. ba. 
kılan "E\Takı miisbite,, listelerinin, 
imha zabıtlarının ya muhasebede. yn. 
hud da. levıv.ımda hıfzedildiğini, depo
lara eşya dağıtmakta le\'azımm alıika
dar olduğunu, taksimde lev :1.~ımm kcn 
di rnyinc miiracaat etmediğini söyliyc-, 
rck. sözkriııi ~<.iylc tckmillcdi: 

- Gümrükten 1nuaf mala, ekseri. 
ya bir ''l" .. damgası vurulur. Fakat, 
normal \'az'yct h:ıricinde, damga vu. 
rulmasının unutulduğu da vakidir. Şir 
ketçe bir tamimk. anbarlnrdan kimle
rin esya çıkarabilecekleri, islmlerile 
tasrih edilmiştir. Nafia Vekaleti mü. 
fettişliğiııc. şimdi şirkette hangi işleri 
kimlerin gördüğüne dair son zamanları 
da malf.ımat \·ererek, Rİmdiki vaziyeti 

hüli'u;a ettikse de, başkaca rnf'murlarm 
işlerini tayin <'den bir talimatname yok j 
bil iyorıım. Herhalde ben var bilmiyo
rıını. efcndım. E"asen ben Rirkete ge. 
Jeli, daha ancak bcs sene oluyordur! 

Sahalı celsesi. bu suretle saat on.. 
daıı yarıma kadar ıki buçuk saat siir
clii. Celse, saat on dört buçuğa bırakı
larak, arnlandı. 

ÖGI~J..mEN SONRASl 
J kıncı eclse saat on dört buçukta 

ba8lıyarak saat yirmiye kadar siir
dü ve bu müddet zarfında yalını Rİr. 
k"t başıniihcndisi Jül Gilleri isticvap 
~ildi. Bu celsede tcrciimanhğı Arnm 
Güler adında biri yapıyordu. Celse a. 
nldığı \'akit ~imrük avukatı Rifat 
Ahmed. ~irket direktörii Lljyana im-

yanın vekili I\:ennn Ömer, ıtiraz elli: .... 
- Mückkilim kaçakçılıkla iihum 

ediliyor. 1hmnl \'e terahi suçu ;ıe de
ğil.. sorulan sualler bir şcy ifade etmi
yor? .. 

Rif at Ahmed: 
- İcabederse onları da soracağız. 

O da suçtur .. cevabını \'t:di 
Ilundan sonra ba-;ınUhcndiı,ın islie

vabıııa bacılo.ııdı. 

Jiil C:il'cri: 
- r:nfia Vf'!t":kı i. dedi, Anadolu 

yakası için gümrük resminden muaf 
olarak gösterilen c!}yamn knrıştınl

maması için tamimler gönderdi. Ben 
bu tnınimi maiyetimde bulunan mc. 
murlara tebliğ eltim. 

Hakim Atıf, sordu: 
- Tefrik ettiniz mi? 
- Bunun için çalışılıyordu. l•"akat 

çok güç işli. 
-!'eki Eonradan nasıl tcsbil edil. 

clı? 

- Sonradau biitüıı memurlar bu ış 
için seferber edileli. 

- Demek daha c\•vcl seferber edıl
scydi. mümkün rılacaktı ! 

- Olurdu! 1 

Bundan sonra gi.imrüktcıı ınunf o-. 
l:ırak getirilen ~yanm kontrolü uc 
suretle yapılmakta olduğu etrafında 

sorgu yürüdü. Bu esnada. müdafaa a
vukatı Sadettin, tel'cÜmanın eksik ter. 
cüme etmekte olduğunu Heri sürerek 
değiştirilmesini istedi. Celse tatil edi
lerek yeni bir tercüman aranmağa b::ış 
lıını'lı. 

Yeni trrciimnn Posla \"f' Telgraf baş 
miidiirü M~zhar Dcrinerdi. Hakimin 
suallerini dinledikten sonra bunların 
hukuki \'e frnni rstılalılar rııahiyetitı
clc olduğ'unu, bu hususta lerciimanlık 
yapmnkta müşkülfıla uğrıyacağını söy 
Iiyerek ma.-:ur göriilmesini istedi. Ye
rine şirket memurlarından Rcbekc da
iresi mühendisi Refik geçirildi. 

.JOL GÜiı'LEH! za sallı.hiyet inin ne suretle verildiğini 
sordu. Direktör: 

- Hrisin teklifi ile meclis \•erdı. de
di. 

Bundan sonra yakılan evrak hak
kında 5Ualler sorulmaga ba.sladr. Ltı.j. 

Jlil Giillcriyc tcs:sat için yapılan 
projeyi kimin hazırladığJ. bıı projede 
kullanılacak mcvaddm relerden jbarcl 
olacağını kimin lesbit e~ektc olduğu 

(So m: S'l. ~ S:t. 4) 

ATEŞ ÜLKESiNDE ' ATEŞ OLKF.SlNDE !5 
l'tıcJ· 
kcr :· 1 lcpimiz hayret ettik. As· 
lcrini'~klaştrktan sonra yüzbaşı el
talatın~ına götürdü, karışık hatı· 

J n netice çıkarmak istedi: 

derhal neşeli sesler yükselmeğe ba§
ladı. Esasen gençlerin yanında ih· 
tiyarların uzun müddet kalmaları 
doğru değildir. Bir taraftan müla· 
zim Tissart de Segur, diğer taraftan 
hanımlar; herkes bildiklerini, sanat 
ve marifetlerini döküp saçtı. Lord 
bunlara yakışan bir arkada§ değildi . 
Fırsat buldukça daima konu§tuğu 
şey maymunların hayatına dair il
mi bahislerdi. Kanaatine göre may
munun gırtlağında yapılacak basit 
bir ameliyat, İnsan gibi konu~ması· 
na sebeb olacaktı. Bu mevzu üze· 
rinde belki on defa söz söyledi. 

Yüzba§ı: 

1 
_ Çok erken, ne kadar uznk· 

'la ? 
Mülaziın Segu: 

Derken Avıupalı zabitleri g<.iren 
bu zatın gösterdiği şaşkınlığı v e yii. 
züniin komik simasını ömri.im ol
duk~ unutamıyacağım. Çevik bir 
hareketle bulunduğu yerden toprak 
i.izerine sıçradı, kollarını uzatarak 
bize doğru geliyor ve bağırıyordu: 

~Gkb- bni Musa Talat Olatta bi.i· 
karb,~r kalenin genç bir şeyhidir, 
kilom '~da buraya tahminen otuz 
tak~ htre geniş bir mıntakada Me
~cl'lr.i d~dudu çölüne sahihtir. Çok 

•• ı:. tı ır d 
'urGJc . • sayısız eve, koyun 
ft.tlarları Vardır. Yetiştirdiği cins 
dam p meşhurdur, fakat... Bu a
lbni ~an~ya düşmandır; pederi 
matıım usa ihmal edilmiyecck düş-
~mcrc~?1· Geniş mikyastaki müs
t ~ll11C\r~Zc pek çok şiddetli hü
~~ndc bulundu. Katil elinin 
ur. B8aYıaız İnsan kam dökülmüş-

lı İdim.en ° zaman genç bir delikan

~~atılık Aramızda hakiki bir düş· 
1tıa~'ct Vardı. Son defa yaptığı bir 

~dliruJ~ .. teşebbüsü üzerine nihayet 

bi~usa onu. İşte buraya gelen 1bni 
ır kin t un oğludur. Bana büyük 

Sok dcfa~1Yan babası ile hariçte bir 
de ... İçi t vuru§tuk. Fakat kale-

10r, a~~c ... hatırıma birşey gelmi· 
trı~ ~cyh·aını~orum, bilmiyorum. 
. ~lir, k~n oglu buraya niçin gel· 
lır) y ırrı tarafından gönderilmiş· 
t.~ okaa g . k 1 . . 
·'tttnın1 k eçmış ·va ·a arın ıntı-

~~c Öç ~fasında taşıyan bu şeyh· 
~ı la.raf ~ak sevdasile bir Arah 
ı· Yır... la an tahrik mi edilmişt!r? 
1Yc)~ b· u da imkansızdır. Bek-

te}'· .. ır k .L 
b ı ot; ere saJJah olsun. Her 

lı · c:1rcn · · dijg~n Yo ırız. Bayanlar, baylar, 
C" .. clifl1. tgunum. Hepinizden af 
~tıi~ h Neşenizi bırakmayınız. 
'Yu~ba ayır olsım. 

~1 uza· 

Biz bu vaziyette iken derinden 
derine tüfek sesleri duyuldu. Kalın 
pipobaş1ığmdan çıkardığı duman.' 
la tıpkı bir ocağa benziycn kafası
nı yukarı kaldırdı, sordu: 

- Ne oluyor, bir fırtına mı var? 
Ona izah ettim: 

- Birkaç çapkın Muhammedi 
cennete gönderiliyor. 

Gayet soğuk kanlılıkla "Pekala,, · 
dedi. Ben sözüme devam ettim: 

- Kurşuna dizilen bu adamlar 
sizin keryanınızda bulunan dört ka
bilenin efradından birkaç zencidir, 
ki onlar sizi, kızınızı, karınızı öl
dürmek ve malınızı aralarında pay
etmek istiyorlardı! 

Lord bu mühim sözümün tesi· 
rinde ancak yarım saat kadar kala· 
bildi. Sanki ortada hiç birşey olma
mış gibi tekrar sevgili mevzuuna 

avdet etti. Lordun hakikaten güzel 
iki maymunu vardı. Her ikisine 
de kokot şark elbisesi giydirmişti. 
l ler gün bir masada Lordla birlik
te yemek yerler ve aynı çadırda ika· 
met edcrlrrdi. Lordla başka herhangi 

- On kilometre kadar. 
Yüzbaşı hemen ayağa kalktı: 
- Efendiler, bir kısım ki.içük 

avcılarla kervana karşı gitmeğe karar 
verdim, bugün kervan günü değil
dir. Kimbilir nasıl bir hadise karşı· 
sında kalacağız! 

Dedi. 
Henüz yarım saat olmamıştı. 

Hepimiz beygirlerin sırtında trısla 
kervana karşı gidiyoruz. Üç yüz 
metreye kadar yaklaştığımız zaman 
atın dizginini çekerek durdu ve toz 
duman içinde gelen kervanı ve onun 
taşıdığı bayrağı tetkike başladr. 

Çok tuhaftır, çölde toplu bir hal
de bulunan kervan adeta göl Üze· 
rinde yüzen bir gemiye benziyor . 

Yüzbaşı kendi kendine "bu da ne; 
kan kırmızı Merakiş bayrağı,, diye
rek dürbünü bana uzattı. Bayrağrn 
ınnvi zemin üzerinde sırıkları vardı. 
Yüzbaşı "buraya bir f ngilizin gelme-

si mümki.in mi.i? Yilson Jonbol bu
rada ne arıyor. Yoksa burnunu bi -
7.İm tcncereyede mi sokmak istiyor. 
Biz ne pişirdik ki ona ikraın edelim,, 
diyerek hiddctlenmeğe başladı. T es
kin maksndiyle "belki bir gazeteci -
dir,. dedim. 

Yi.izbaşı daha fazla kızdı. 
Biz böyle konuşurken kafile de 

~eldi, ~attı. Yürbaşı önde bulu
nan korkunç simalı klavuza .. dur!,, 
İşaretini verdi. Biitiin kervan dur
du. En ynkın bir deve sırtından in· 
gilizce: 

- Bu duruş ncdrn icap etti? 
Suali yükseldi. • -

- Oh .. centilmenler. Evvela ı:a· 
şırdım, sonra sizleri göriince çok se· 
vindim. Kendimi ıssız sahranın or· 
tasında yalnız zannederken karşıma 
çıktınız. Ben lord Landas Dala ... 

Biraz lngilizce biliyordum. Zabit
leri takdim işini iizerime aldım. Lord 
bütün azası uzun boyu ile miitena
sip, beyaz flcncl elbisesi kuru za
yıf vücudünde çuval gibi sallanan, 
su mavisi gözleri ve toplu kumral 
sar;ları ilk bakışta göze çarpan bir 
adamdı. Bu vaziyet içinde hiç bir 
fena tesir yapmıyordu. Yüzbaşı va. 
sılamla nereye gitmek İstediğini 
sordu : • 

- Kızım Ethel, Mis f\1abel \ ' C 

ben sahrayı görmek istedik! 
Csvabrnı verdi. 

Bu sözleri duyduğumuz zaman 
şcışırdrk. Lord kansı ve kızı ile 
tehlikeli bir maceraya atılmıştı. 

Uzun zamandanberi misafirsiz 
kalan yüzbaşı şimdiye kadar kale
sine hiç bir Avrupalı kadın misafir 
kabul etmemişti. Onu ·akındaıı 
tanıdığım için tereddütle yiizüntı 
baktım; fakat yüzündeki tebessümi.\ 
gördiiğiim zaman içime ferahlık 
geldi. T avru hareketinin tabii gü, 
zelliği, gayri ihtiyari zarafeti ila 
tatlı şaşkınlık içinde giilüınsiyerek 
bıyıklarını bi.iküyordu. 

.. Yüzbnşı,. hanımlarla tanışırken 
Ben Marguıs du Annont,, diye ka

dınların elini öpüyordu; hanımlar 
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Anadı1lu 23 7:> C'fmeııtcı 1400 
Reji 1,90 Cı.von Del 
Şlr Havrtv $'lök 04!1 

Uertez RHnk f37;) Balya .-
o. ~ı~nrta Şark m. ~• 

Bomun ti 107;) r~ıc!nrı 
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Muhammen bedellerile mikıdar ve vasıflan aşağıda yazılı 2 ~ 
her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 3-5-37 pazartesi g~ 
Haydarpaşada Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta ~ 
siltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin hizata.rınd•uııf 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği ve saikle birlikte eksiltme g 
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılın• eti 
1 - 79000 metre kırmızı ve yeşil kordon yumak: MuhaınJ11 

l
lira ve muvakkat teminatı 207 lira 38 kuruştur. 

2 - 50 kilo gliserin 200 kilo nışadır, 200 kilo şap, 
j kilo göz taşı. 300 kilo adi hamızı kibrit, 10.000 kilo tuznıhu 111 
2259 lira 80 kuruş ve muvakkat teminatı l 69 1 /2 liradır. (2337) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Cinsi ve mevkii 

Samatyada şimendirer istasyonu c;i -

varında Hacı Hüseyin ağa mahallesinin 
Kayıkhane çıkmaz sokağında deniz ke· 
narında 9 ila 15 NÖ. lı 176.66 metre mu-

Senelik muhamrncrı 
itİrası Lira 

rabbaında Kahvehane arsası: 85 

Tophanede Necatibey caddesinıde 

Kışla altında 345 No. 1ı dükkan: 200 
Tophanede Necatibey caddesinde 

kışla altında 34 7 N o. lı dükkan: 120 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı emlak hizalarında bedel ve ı1' 
arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediY; 5 
rcnmek istiyenlerin 10-5·937 pazartesi günü saat 14 de yü~de ~) 
rile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmcJerı. ( 

Asliye birinci ticaret mahkemesin • · Z A Y !,. 
den: 336 ders yılında :sıı 

11 
Doviçe Lavant Layin kumpanyası • min tatbikat mckte.binıd~ 

nın Andiroa vapurunun 69 No. lu se- detnameyi zayi ettılll- u 
==;.;..;:._;;;;;;;;;;::;;;=;;;:;;::;;;:;;;:~;;::::::;;;:==;;;====;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;-, • Ergeıl.I laUk 05 - • Anadolu O !'I:! !l:> 

g~ımdan eskisinin hükıtl • ferile Hamburgdan namına yüklenen 
J. A. N. markalı ve 34110/139 No. lu lbı'ahİ'ı1' ('1 1921< ,. M "'""''olu rn 

s. Erzurum ror;o MUmcasll A 44 4;,; 
50 çuval mavi toz boyanın kcni§men -

Hepsine 15 lira kıymet tahmin olu nan Kumkapıda Muhsine Hatun mahal • 
lesinde :fbrabim Paşa yokuşunda Çelebi Mehmet efendi mektebi ankazı satılmak 
iizere a~ık arttırmaya konulmuştur. Şart namesi Levazım Müdürlüğünde görüle -
bilir. İstekliler 112 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 18-5 
-1937 Salı günü saat 14 de Daimi En cümcnde bulunmalıdırlar. (İ) (2390) 

liasımpaşa Mallye Şubesi 'fabsll Şefllğlndeo: 
Eyüp Silahtar ağa 148 sayılı Molla zade Sabri tuğla harmanında haciz edi

lrn ve 22---4-1937 Perşembe günü saat 11 de satı§t yapılan 100 bin tuğlaya sa
':ş günü talip zuhur etmediğinden satış günü 3-5-1937 gününe ra&tlıyan Pa-

Takvim 
Glln doğ'1§°l 
::;UJJ be tıoı 
S&bab oamacı 

Oğle namazı 

Udııdl nnınarı 

Akııam oamıu::ı 

Ya t.sı oamuı 
lm811.lıı 

Yılm geçen gtlD.!er1 
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::ı.ıto 
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16,0.? 
19,0~ 
2045 
307 
J 19 

ctr..lA 

30 Nioıan 
18 Sefer 

5 00 
1904 
~.40 

12 11 
16,02 
1904 
2047 

3,0'i 
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tosu Galata ithalat gümrüğünde 9939 --------~ 
No. lu beyannan1e ile muamelesi ikmal ............................ •:::::Si ····························· . edilirken zayi olduğundan iptaline ka • İi c } ki 
rar verilmesini btanbulda Tütün güm· ii enge 
rü~ünde 36 numarada mukim Jak Hal- •S R d d t< 

1: u yar 
kusi tarafından talep olunmakla Tica • .: d·ı· ,.e ~· 

k 6 8 • o.:ıd • 'b' ::.ı ı ım .. ret anununun 3 cı ma"" esı mucı ın- .: ttirt 
k • k . ı k' . d' :: rture cc mez ur onışmcnto ler ımın ye tn· i: 

de ise 45 gün zarfında mahkemeye ib - ii lngiliz edebiyatının ser 
raz etmesini ve ibraz edilmediği takdir- ii arasında olan bu :8rıl 
de bu müddetinnitamınaa iptaline ka • h riyatı arasında~? • 

YıJm kalan günler. 2.J6 245 
.. arte"i günü saat (14) e tehir edilmi§tir. Keyfiyet malüm olmak üzere ilan olu - :----------------.: 
nur. (2378) 

• v. • • 1 u ..... •::S•;i' rar verıleccgı ılan olunur. ;:::::::::::::::::::::::::~:.····· 
(V. N. 21903) • 

LE 

güzel .Fransızca konu§uyorlar; çöl 
seyahatinden memnun olduklarını 
bildiriyorlardı. Hanımların etrafını 
aldık, Lordla kIZI arasında bir te· 
zad vardı. Sarışın kumral babanın 
kızı esmer güzeli idi. Güzel konuş
ması ve güler yüzü hiç babasma 
benzemezdi. Sonradan anlaşıldı ki 
bu kız ltalyan bir anadan dünyaya 
gelmiştir. Mis Mabel ise aşağı yu
karı kıza benziyordu. 

Lordun sözlerinden anlaşılıyordu 
ki ehemmiyetsiz bir :maksadla bu 
gezintiyi yapıyordu. Arzusu sah· 
radan Timbuktuya gitmek, oradan 
her hangi bir bilgi üzerine altın sa
hile inmek ve oradan da hayalinden 
ge;irdiği Kap şehrinin gemisine va
sıl olmak! 

Doktor F orrer bunu duyduğu za· 
man: 

"- Bu lngilizin kafasmda yer 
tutan hadiseye tababette kuvvei ak
liyenin bozulmasile dimağın yanma
sı denir . ., 

Diye derhal teşhis koydu. 
Kervanı tetkik edince hakikaten 

Lordun çok zengin bir adam oldu· 
ğunu anladık. Techizatın mükem· 
meliyeti, silahların fevkaladelikleri 
gözleri kamaştıracak derecede idi. 
Yalnız bu kafilede eksik olan birşey 
varsa o da bilgi idi. Pek çok tehli
keli olan bu çöl seyahatinde o ka· 
dar büyük vukufsuzluk vardı ki 
kervanın nerede olduğunu ve bulun 
dukları mevkii bilmekten aciz bir 
vaziyette idiler. Böyle mühim se
yahatlerde katarın, emin bir arkada
§In kumandasında temiz bir kılavu· 
zun yol göstermesile hareket etme-

İ birinci şarttır. 

~ TEŞ 'OLKF.slNDE 

Bu iptidai şarta hile riayet edil· 
memişti. Aksine olarak kervanın 
hizmetine dört muhtelif kabileden 
elli zenci alınmıştı. Bunlar Mera· 
kC§in dörtte bir kısmızı sahili hal
kından dolandırıcı, yankesici ve 
çapkınlardan ibaretti. Bu kötü ha
lin üzerimize yaptığı tesir cidden 
pek korkunç olmu~tu. Lord kendi· 
ni ve hanımların hayatını, servet ve 
emvalini akıl hafifliği mesuliyetsiz
liğine emanet etmi2ti. Bilmem ki 
itimad ettiği hangi muhafızlarla bu
raya kadar gelmek nasib ololmuştu. 
Buna kimsenin aklı ermez. Doğru
sunu söylemek lazım gelirse Lordun 
buraya kadar gelmesi bir mucize
dir. 

Yüzbaşı, fazla düşünmeğe lü
zum ~örmeden derhal akıl ve man· 
tık dairesinde verdiği kararı beldir· 
di: 

··- Bu vaziyet içinde Lordun 
seyahate devamını menediyorum. 

Onu kervanile asker muhafazasın
da olarak Ansafraya göndereceğim. 
Şayed başka türlü karar vermek ica· 
bediyorsa bilahare onu da tatbik e
deceğim . ., 

Yüzbatınm takdire layık olan bu 
kararı gayet yerinde idi. Hadise o 

kadar açık ilerlemişti ki Lordun bu 
mecnunane hareketine nihayet ver· 

mek zaruri idi. Kadın arkadaşlar· 

dan mahrumiyete uzun zamandan· 
heri katlanan bizler bu karardan çok 
sevindik. Hele bizim mülazim De· 
segur'un ilk görüşte Matmazele tu· 
tulduğu, meftunane bakışlarından 
anla~ılryordu. 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

Vazife arasında güzel Etheliı' 
etrafında perva~e gibi dönüyor, kı· 
zm da bu genç zabiti alaka ve mem· 
nuniyetle tetkik ettiği görülüyordu. 1 
Bu sevimli bakışlara dok:o.r F or.~er 1 
bıyık altından gülmekte ıdı. Yuz. 
başı hareket emrini verdi. Az za
manda kalenin duvarına vardık. llk 
icraat sipahi l-hlangöye silahını bı
raktırmak oldu; diğerlerinin de ce. 
bir istimal etmeden bütiin silahlan 
zabt ve musadere edildi. Bu meş
guliyet arasında zencinin birisinden 
aldığımız gizli bir habere göre me· 
ğer bu dört kabile aralarında haina
ne bir ittifak aktetmişler, Lord ve 
hanımları öldürmek, kervanı ve 
taşıdığı malları aralarında pny et· 
mek istiyorlarmış 1 Bu tasavvurdan 
haberdar olmıyan misafirlerimiz, e· 
ğer biz karşılarına çıkmasaydık kim 
bilir şimdi nasıl bir tehlike havası 
isinde yüzeceklerdi. 

Bu hainlerin derhnl ellerini kol· 
hırını bağlattık. ilk isticvabta bir 
kaç zenci inkara yeltendi ise de bil
ahare bülbül gibi herşeyi itiraf etti· 
ler. 

Müstemleke çöl nizamına göre 
ayni günün akşamı kale önünde 
kurşuna dizilmelerine karar verildi. 
Kervanın çadırı kalenin Üni.indeki 
geniş arazi üzerine kurulmuştu. 
Yüzbaşı kendi odasını hanımlara 
terketti. Kadınlar bu ikramı mem· 
nuniyetle karşıladılar. Fakat ihti· 
yar efendin in rahatını bozmamak 
için makul sebebler ileri sürerek 
sevdiği odasını kendisine bıraktılar. 

Eğlenceli, süslü büyük ç:-admn 
güzel köşelerinde oturmak herhal· 

1 

··re'' 
de rutubetli kale odalnrma ıtı\eJ1 
cahtır. Aynı zamanda Lord d~ r· 
di çadırından ayrılmak isteırı11" jı1 
du. Muhafaza işine gelince k3l~f,t1 

"beW yüksek duvarı ve gece no jt 
··ed 

buna kafi idi. Gi.indüziin rrııı ırııl-1 
sıcağında kalenin içinde ve dı~ 0, 
tam siikunet \'ardır. J'v1ülaıirl''p0'' 
Segur bu sıcak vakitte bahçede 1. 

1 "'ırı""" 
takal limon ağaçlarının nra ıg rll~ 
serin yerlerde asma döşek yaP'1 İ" 
h l . . h . . · etrı1 
anını arın ıstırn atını temın . f' 

ti. Genç zabit bir türlü Ethelı~jı1' 
nından ayrılmak istemiyordu· J$' 
d b. k' b b" .. k · · kadıll e ır ıta utun va tını ~11· 

rm yanında uykuları gelince)'C ~il' 
dar hoşa gidecek sözlerle çene .ç gıl' 
rak geçiriyordu. Akşam iizerı1'lly' 
neş parıltılarla Atlas dağınden JıJ· 

vorı> 
bolurken kalede hayat uyanı,, Ç'tııl· 

Yüzbaşmm himayesinde ~J~f 
ladan avdet eden Lord ve hafl~c!ll 
akşam yemeğinden sonra tara 1111 ı 
sohbete daldıkları sırada "Lerif~11~ 
Maillard,, kumandana yakla~ 
bir haber getirdi: ~el· 

- Bir Arab iki yoldaşı j)e 
di . Sizi görmek istiyorlar. 

Yüzbaşı sordu: 
- Bunlar kimmiş~ 

- Şeyh lbni Musa 1 f'' 
Bu adın söylenmesi üzerine ·yııf1 

başmm yüzü ekşidi; gayri ihtl ıll 
bir taacciib bulutu yüzünü to1'

9 

dı: ~! 
- Onlarla yarın konuşacıt~ 
Dedi. Onları bir odaya k~ o;~ 

sını ve Üzerlerine bir nöbeW ti b" 
mesini nefere bildirdi. Doğrıı9 t 
muamele hiç birimizin hoşuJlll 
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Altın tabTill kabil dö..ultr 
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4.500.000-
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lakonto bad<1J yül'Ce 6 1.:2 - Albr tlnTttte 

KURllN doktoru 
Necaettln Atasagu 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarmda daire 
2 numara 3 de hastalarım kabul eder.

1 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 

muayene parasrzdır. --- -----

6J3.2ti0.97 l.60 
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SATILIK, KiRALIK· EV, 
ARSA VE SAiRE 

SATILIK ve KlRALIK 
1 - Kısık1ıda Küçükçamlıca caddeıinde Boğaza İAtanbula ve 

denize nazrr fevkalade havadar ve içinde içilir kuyu suyu
nu müteaddit meyva ağaçlarını ve çamlan havi bir köJk 
he~ kiralık ve hem aatrlrktrr arzu eder.!erin Yakıt propa· 
ganda servisine müracaatları. 

SATILIK ve KlRALIK 
2 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde büyük üç odayı bah· 

çeyi havi bir kötk hem kiralık ve hem aablıktır. 
SATILIK ARSA 

3 - Kuzguncukta Ga7.hnnl! arlile an•lan etrafı duvarlı ve mü
teaddit ağaçları ve 6uyu bulunan bir arsa ehven fiatla 
aa tılıktır. 

SATILIK KAGIR HANE 

4 - Beyoğlunda İıtiklil c9ddcıine Y"km Bekar ıokağmda 
10 numaralı 9 odalı bahçeli ve ayrıca çanıa§ırlığı ve çama· 
tırhğmda iki odayı havi ki.gir hane satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

.S - Çemberlitaşta Peykhane caddesinde kagir 18·20 odalı iki 
kapılı dört katlı apartnnan tertibine elveriıli ve hali hazır 
da dahi müfrez daireleri havi kagir hane çok ucuz satılıktn 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rızapaıa tarafla. 
nnda Yeni yapı ev veya apartımanı ohm da satmak İlti· 
yenler en ıon fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - Az ve temiz kullamlmıı laparta 2. 70 X 4 boyunda halı 
ile Acem ve Isparta seccadesi olanlar bizzat. 

iŞ ARIYOR 

8 - Yükaek Deniz Ticaret mektebi mezunu İktwıd Yeki.Jetin 
den çarkçı tehadetnamesini haiz ve maliye hizmetlerinde 
bulunmut bir ıenç çarkçılık ve muhuiblik anyor iltiyen· 

lerin. 

D1KJŞ MAKİNESi ARIYOR ;' 

9 - Singer veya Navman markalı az kullanılınıt el veya ayak 
dikit makineai olup da aatmak iıtiyenlerin. 

SATILIK KAGiR iKi EV 

- - -
10 - Şitlide Şifa yurdu civanncla 3 katlı beşer odalı bahçe teı-

koı ve elektriği havi iki ev çok acele aatılıktır almak İlti· 
yenlerin. 

SATILIK MUFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki Küçiiliyalı iAtaıyonu itti
salinde 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 ar§m fiyatlar 
uygundur. 

SATILK APARTIMAN 
1 2 - Arnavudköyü ile Bebek arasında Vezir köşkü sokağında 

iki daireli biri üç ve diğeri dört odalı bahçe hamam su· 
yunu havi aparhmlm acele satılıktır. Talib olanların. 

Bunları almak veya satmak ietiyenlerin Ankara caddesinde 
VAKiT Yurdunda V AKIT Propaganda servisine müracaatları. 

Mühim kolayhklar 
A•ağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

• • • 1 t tm 1'di 1 v~ya bizzat gelerek ıerv1s1m1zıe emu e e.ı r er. 

V A K 1 T P R. O P A G A N D A 
• • 

SERViSi 
- Okuyuculanmıza hizmet olmak üzere apğıdaki h!lıuslard.a 

kendilerine lazun olacak kolaylıktan kendileri gibi düşünüp halle· 
dect:k, itlerini görecektir: 
1 - Mobilya, e!Y• vesaire utmak veya almak iıtiyenler! 
2 - Katip, muhasip, hizmetçi, atçı, itçi iıtiyenler ve bu hızmetlcre 

talip olanlar. 
3 Kiralık, satılık ev, apartnnan, dükkan, mai•z:- ~rayanlar. Ki-

ralamak, kiraya vermek. Almak veya aatmak ıstıyenler, 
4 - Ders vermek veya almak istiyenler, 
5 - Otomobil almak ıatmak veya itletmek istiyenlcr, 
6 - Radyo almak satmak veya tamir ettinnek İıtiynefer. 
~ - Tercüme ettirmek veya tercümeler yapmak iıtiyenler hu 

hizmetlerini kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk görebilmeleri 
için (VAKiT PROPAGA~D~. SE~_YlSl) n~e .b~ itlerle 
me gut olmak üzere aynca bır buro vucuda gebrmııtır. 

Müracaatlarda hiçbir kRyıt ücreti alınmaz. 
Vakıt Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lstanbu1 
Posta kutu~u 46 Telefon 24370 

T clgraf - Propaganda V llkit 
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Bu hafta ma~azalarqııızı 
ziyaret edenler en nefis 
kumaşları ucuz fiatlarla 
al.m~k f~atını bulacaklardır 

1 • 

.• 

•r 
.. 

' 

'fE'RLİ ··-MALLAR 
PAZARLARI 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

ASPİRİN in tesirinden 

için lütfen ,(.!:) mar· emin olmak 
kasına dikkat d.. Q7 e ınız. ,,,,- · 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 64 

FRANSUA MORtAK 

Haydar Rifat 

Evlilik 

ı ~37 Ltarılıı.. I 

Fiatı 20 kuruş V AKIT Kitabevi 
Ankara Caddesi - İstanbul 

r:mm Birinci sınıf Operatör mı= 

. ()~:,~~c!!h~v~~yd~~RI 
ct>rrahisi mütehassısı i 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı i! 
Erkek icadın ameliyatları, dimağ § 

i! estetik - "Yüz meme, karın bu- fi 
H ruşuklukları ,. ' Nisaiye ve doğum g 
:İ mütehassısı I! 
~ Muayene: Sabahları M o c c ~n n n n 
ii S den 10 a kadar ri . . U ri :i 

1 
öğleden sonra ücretlıdır ii 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han iİ 
------- -------- --------------- ;r.::m No. ı Telefon: 44086 :::::mi 

Dr. lb1ahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehass111 

Haseld t •c Çocuk hastaneleri sabık 
<Ui.sıanı 

Aksaray Millet Caddesi No. B9 da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalarını kabul eder. 

..... --AK BA----. ,---------
müesseseleri ---- D r. ----

Ankarada her lisanda kitap gaze- N 1 Ş A N YA N 
te ve mecmuaları Akba müessese- Hastalarını hergün a.kşama kadar 
lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
kitap, mecmua, gazete siparişi ka- , Mektep sokak 35 numaralı mua-
bul, İstanbul gazete ve mecmuala 1 yenehan~inde tedavi eder. 

rına ilan kabul, abone kaydedilir. ıj Tel: '4.0843 -••ili 
Telefon: 3377 --------------ı Sahibi: ASIM US 

Negrfyat Direktörü; Re!lk Ahmet Sevengll 

.. .............. llllim ................ ..., 

rk kle nezdın 

a 1 
o 

Güzelliğim asri zamanı 
bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rr ölmü§ bir halde 
ıtli. Buruşmuş, sol
muş ve ihtiyarla • 
mıştı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kimse llC'tlli dan 
sa davet etmiyor
du. Bugünü•n er • 
kekleri, gençliği 
arıyorlar. 

Nihayet bir cilt milfehaıısm 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel.,i cildi teni taze tu-
tan kıymetli cevheri • aı:almış • . ~ 

tır. Fen, ıon zamanlarda "Bio- 11 
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 1 
miş cilt hüceyrelerinden istihsal . ı 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin "Bioccl., 

i gibidir •. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençlt"ştirmek 
için matlup nisbet daireııirıde To 

kalon kreminin terkibi;,de mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!rrde gö-

rüldüğü gibi memnıır.:yetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma it 
sını veren hususi ve kı 
maddeleri ihtiva eden yt 
~:yet ince bir pudra kull•. 

'ı 
Heı.•en hemen gayrirner 
sudan, yağmurdan ve taga 
ratı havaiyeden kat'i}'YC11 

enir olmadığı için banY0110
1 

lırken veya sıcak bir 5~ıe 
dansederken terleseniz \ıl 
zünüzde sa bit kalır. Sll 
pudranın şayanı hayrtt 'il 

jinal renkleri vardır. Bll 
01 

keşif pek büyük ve maıl ft si 
lıklarla Tokalon müeoıst5r. 

ur· 
rafından temin cdilıtı1~ 

urı 
Tokalon pudrasına karı§ 

kre trr. Her yerde Tokalon 

pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon mü~tttiaındcn müeneaemize ınektUP 
yazanlann müşahedeleri, kendiliğinden ıelen ve kıy
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınrzr kullllnmak ıuretile yüzüınÜ· 
7Ün düz ve pürüzsüz hale ıeld•ğini gördüm. Bu hal •' 
kC\dngbrımın bile naznrı d:kkntini celbct ti.) 

•'-1. F. S. M. Buna 

(Tokslon kreminin yüzdeki kabar crklıır için çt?k i•ti· 
focksini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralannız ıayesi"" 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Faha 

Mektuplımn asılll'n doıyalarrmızda saklıdır. -, 

- . ,,,/ 
--1\apalı zarf usuıile eksHlme tı4fl 1 

Nafia Vekaletinde 
1 - Eksiltmeye konulan iıı: Malatya istasyon tesisatından olal1 

uzunluktaki yolun parke taş ka!dırım inşasıdır. 
Keşif bedeli "25715., lira "85 .. kuruştur. 

2 - Bu işe ait ev.rak §unhrdır: 

A - Eksiltme şartnamesi •. ( 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel gartna mesi · 
D - Fenni şartname 

E - Silsilei fiat ve keşif htılasa cetveli . 
İstiyenler bu evrakı ( 130) kuruş bcclel mukabilinde JOSe ve 1coP 

finden alabilir. . v 
3 - Eksiltme 4/ 51937 tarihinde salı günü saat 16 da Nafıaı f 

Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı ı•' 
pılacaktır. ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1929) liralık nıuv•1', 
vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı niishasında çıkan talimatıı•111 

müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. İsteklilerin teklif mektll~ e .-. ·rg•" cu maddede yazılı saatten bir sa ı: t evveline kadar komisyon rcsı 1 

mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak eecikmcler kabtıl )' 
_(94~ 


