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lnönü u sabah_ şehrimize geldi ı 

Dersim' de Cumhuriyetin en kısa zamanda bütün f e
yizlerini tahakkuk ettireceğiz 

3 aydan beri yapılan harekatta 13 şehit, 18 
yarah vardır, şehitlerden biri subaydır 1 

Ö~e-rsim' de! son-vaziyetlrşaki reislerin 
Ve hareketler nedir? -ımcası~_~kıeniyor 

el • 
ı · 

Başvekil, Atatürk tarafından 
kabul edildi 

Oradaki şaki reisler C mhu
tiyetin kudretini pek yakında . 
tam· mile öğreneceklerdi 
Sabiha Gökçeniıı Dersimdeki kahramanlığı 

lnö - bütün 
1 
a • eti anlattı 

ziikÜm;tin 
rogramı 

~ııt/aka tatbik 
di/ecektir 

~ --
~ Qşından sonuna 
~ fldar Dersim 
~6seıesi nedir? lnönr1ni1n heganattndcın: •Bugünkü 'Clazlyette jandarma, hı1kıimet vazi· 

yete tamamen hakimdir. Kôfi derecede uker( kuvvet orada hanrdır. 'İııd art •onlarında Dersim havali
lıijk e bazı vahşi ve Şakr aA"a1ann 

Qlllet otoritesine muhalif hare-
lar yapılacak, derebeylerinin asır· 
tardır zulmü altında inleyen halk 
refah ve hürriyete kavuşacaktır. f'---_____,,...,..,.. ........... - ·' Alınan esaslı ve fi'lr tedbirler l>u 
maksadı teshil ve tesri etmekte 
olup hiç şüphesiz pek yakında 
bu mm takada tasallut ve hakimi- · 
yetlerini idame etmek istiyen 
çapulcu rüesada de'Vlet kuvvetleri· 
nin eline düşecekler ve dahili işle· 
rimizde hiç bir pürüzlü nokta kal. 

• 

ra~ 
ı.. ~Qe; lcalıromanlıfı Türk lıorp 
L .fitq;nıı1c tarihine intikal eden 
'tllctd flrk. kızı Sab:lıa Gökçen 

mıyacaktır. 

Başbakanın 
Beyanatı 

Bu hususta Başbakan lnönü Ka
mutayda şu beyanatta bulunmuştur: 

Arkadaşlar, harici münasebetle· 
rimizden geçerek şimdi dahili si· 
yasetimiz üzerinde de bir iki ma
lümat arzedeceğim. 

Dahili siyasetimiz üzerinde tek 
mesele olarak eskiden Dersim de
diğimiz Tunceli vilayeti hadisele
rinin esasını ve bugünkü vaziyeti
ni huzurunuzda efkfirı umumiyeye 
açıkça bildirmek isterim. 

ISLAHAT PROGRAMINA 
MUHALEFET VE ~ bu~ bulundukları öğrenilmiş 

~ llh lcdnı~t tarafından icabeden cSEL SEFERLERİ~ 
ı,' ~ hırJere tevessül olunmuş- Büyük Meclisin maliımudur ki · 
~· crnıek t• •• "' ı da· e ın ıçmde asırlardan.. hükumet iki sencdcnberi Tunceli · 
"'de ıma "O . d" - -'il tı bir ersım .. ., ıye surup mmtakasında hususi ıslıihat prog-
14 c. ile çıban başının bu ve- . ramını takip etmektedir. Bu prog 
'ı c&irıi Ve tanıamile bertar~f ·'.: edil· ram, bu mıntnkayı mcdenileştir-
1.tı.tt cı,.,... tııernleketin b~Aıtaka ... ·: •tltl .. '-Umb • . . m~k için bütün vasıtalarla ve hu-
~~ l S?O urıyetin feyı ve nimet· susi hükümler dahilinde orada ge-
~~Gllıct n~crmek esasını güden 'niş bir çalışma teferruatını ihtiva 
~krınak~alen bu isl~b harek~~ni ~lettnektedir. Bunu şimdiye kadar 
~~ltt 1 . ıneşguldur. Pek kısa ;re'isler iyi karşılamadılar. Islahat 
t;•lcun kc;•nde bu mın~akada. da .'; P.\~g~mına mukavemet ve muha
~at.\k arıunları lamamil:=-}illa~ ·Jdet etmek istediler. Bu tarihini 

• tııektepler açılacaıt,1.ye~ • t~' ~öyliyemiyorum rd.;rt niha-,. .,, ,. ,... t. . . 1 
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Dersimde haddi bildirilecek men• 
f ur bir ba$: Şagh Hasanlar kola 

reisi Seyit Rıza 

yeti - nisan bidayetlerinde hususi 
askeri t~dbirler almayı icap ettir
di. Orada şunu düşündük, muka· 
vemet eden ve hükfunetin ıslahat 
programına muhalefet eden mınta· 
kada ne yapmahyız? Şimdiye ka· 
dar olan Dersim tecı übeleri, ora
da hükümetin bir emrine karşı mu
halefet olunca mühim bir kuvvet 
toplıyarak o mıntakada ciddi te
dibat yapmak ve bırakmak. Biz 
buna cSel seferleri• dedik. Mem
leketin bir tarafında bir hadise çı
kınca onu kuvvetli bir surette ve 
sel halinde gelip geçmekten bir 
fayda hasıl olmıyacağı kanat:.tinde 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Program beheme· 
hal başarılacaktır il 

HUkOmet k;;vetleri va· 1 
ziyete tamamen hA· 

kimdir 
Ankara 15 (Hususi Mu ha biri. 

rnizden) - TunceHndeki islaha~ 

hareke ti devam etmek le, hükü· 
met latbikını kararla~tırdığı -prog• 
ramı tereddütsüz tatbik etmek. 

Başbakan Tunceli mıntakasını 
teftişe gidecek 

lnönü yarın akşam buradan hususi 
trenle Elazfz'e gidiyor 

Başvekil Jsmet 
lnönü yanında 

tedir. Devlet kuvvetleri vaziyete 
tamamile hakimdirler. Program 

1 
behemehal ve bütün teferruatile 
başarılacaktır. 

' Hariciye Vekili 
Ruştü Aras oldu· 
ğu halde bu sıı· 

Büyük Millet Meclisinin çlzdl. 
ği programı tatbik etmek le bu· 
lunan hükumet kuvvetlerinin ic• 

-raatı karşısında heo.iiz ·nkıll rını 

ba~larına devşirmemiş olan reis· 
lerin devletin adalet ve şefkate 
müracaat etmeleri beklenmek
tedir. __________ _,,,, ____________ __ 

Ha tayda 
Tahrikat 
Devam 
Ediyor 
Halk korku ve heyecan 

içinde 
Antakya 14 ( Hususi Muhabiri· 

miıdcn ) - Suriye müfritlerinin 
Hataydaki tahrikab devam etmek· 
te, halk korku ve heyecan içinde 
bulunmaktadır. 

Bilhassa Türklerle Alevilerin ara· 
sı açılmak istenmektedir. Halep ha· 
pishanesinde mevkuf bulunan Türk· 
ler hala serbest bırakılmamışlardır. 

Birçok dükkanlar ve çarşılar ka· 
palı bulunmaktadır. 

Bir hammal 
Yük altında öldü 

(Yazısı 2 inci sayfamızda) 
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bah 9,20 de hu· 
susi bir trenle 
Haydarp a' ay a 
gelmişler, istas· 
yonda mutat me• 
rasimle knrşıfon· 
mışlardır. 

ismet 1 n önü 
Haydarpaşad an 
doğruca bir oto· 
mobille -validele. 
rini ziyaret için 
Suadiyeye git• 
mişler, Hariciye 
Vekili de Vali ve 
diğer bazı ze· 
vatla birlikte mo· 
törle Tophane 
rıhtımına çıkmış 

ve doğruca Pe· 
rapalas oteline 
gitmiştir. 

ismet lnönü ile 
Rüştü Aru öğ-

Deuamı 2 inci 
sayfada Başbakan /nönü Hagdarprı ~a iarıncla 
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e·ıbaonu b 
lerinde Fran 

r ğı alga 
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Şehrin banliyölerinde asilerle 
şiddetli muharebeler olmaktadır 

----·----
Bilbao düştükten sonra ô.siler Mad

ride saldıracaklarını söylüyorlar 
> 

Aıiierln ıirdlkltri l>ildiri/en Bilhao iimanrnda kagnaşrna 
(Yat:sı 2 inci stıg/ada) 
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Acaba maaş münaka
şalarının edebiyatımı

za tesiri mi? 
Ediplere ve şairlere de ressam- 1 

lar gibi maaş verilsin mi, verilmesin 

1 
mi? Eu mesele bir hayli zaman ga

zetelerde ~ü~.akaş~ olun~u. Ba~- 1 
larımız, hıç şuphesız, eskı Babıali 
hulefası yerine )imdi de maaşlı ve 
kıdemli Babıalı şairleri olmasını 
hayretle karşılamışlardır. 
Parayı bu kadar hışımla mah -

kum etmiş o'an edebiyat. nasıl o
lur da par<! ile terakki eder?. 

Böyle düşünenlere gazetelerde 
son n~redilen istatistik kadar ha
zır cevap olmaz. Buyurunuz: 

Geçen sene, bütün sene zarfında 
topu topu 41 şiir kitabı neşrolun -
muş ... 

Halbuki şairlere maaş tahsis c -
dileceği haberlerinin ortaya çıktı
ğı son zamanlarda, yalnız üç ay 
zarfında ne kadar şiir kitabı n~
rolunmuş, gördünüz mü: 

-18! .. 

* ~yah dudakJar 
Gördünüz mü: Tramvay durak 

yerleri boyanıyor. Hem ne için, 
biliyor musunuz: Halkın kolayca 
gözüne çarpması için ! 

Allah Allah, tramvay durak yer
leri sanki halkın gözüne çarpmı -
yor mu ki: bir yerde tabutu olmı
yan bir cenaze kalabalığı görürsen 
bil ki orası tramvay durağı! .. 

Hal böyle iken durakların, hal
kın gözüne çarpması i_ç_in boyan -
ması ne demek? 

Yoksa trnmvayların, halkın gö
zünün ortasına çarptığı yetmiyor 
da bundan böyle duraklar da mı 
çarpsın isteniyor?!.. 

* T nziUit kime ? 
Vapur biletleri pahalı diye ya -

iş kanununun 
Tatbikına 

Geçilen kısımlar 
Gerek iş \'eren ve gerek işçiler 

için olmak üzere memleketimizin 
iş hayatında bu sabahtan itibaren 

yeni bir de\ ir açılmıştır. Çünkü ge
~nlerde Kamutayda kabul edilen 
yeni iş kanunu dün gece yansı me-

riyet mevkiine girmiştir. Bu kanun 
işçi He iş verenin karşılıklı hak ve 

vazifelerini tesbit etmekte ve bu 
mecburiyetlere riayet göstermi -
yenler için bazı cezalar koymakta -
dır. Bu kanunun ekser hükümleri 

bugün meriyet mevkiine girmişse 
de, haftada 48 saatten fazla çah -

~almaması gibi diğer bazı hüküm
leri ise zamnnla kat'iyet kesbede -
cektir. 

Knnunun dcrhnl tatbik edilen kı
sımları bilhassa şunlardır: 

İş verenle isçiler arasında muka
vele akdi, i~in tanzimi ve şeklınin 
tayin edılmC'si, ücret meseleleri, ge
ce işçileri ve gece işleri. 

İs dairesi miıfettişleri bu sabah 
crkcnd0n İslanbuldaki iş yerlerini 
teftişe başlamışlardır. Bu teftişler-

de kanuna aykırı hareketler düzel
tilecektir. 

Çıftçilık, deniz ve hava işlerile 

bir ailenin frrtleri veya yakın ak

rab c;ı bir araya toplanarak ve ara
larında dışarıdan başka işçi alın -

mı drdk ev içinde yapılan işler ye

ni kanunun haricinde kalmakta -
dır. 

Trabzon 
Limanı teslim 
Alınıyor 
İstanbul Liman İsletmesi müdür 

muavini Hamit, Trabzon Ilınan şir

keti tesisatını teslim almak üze

re bugün öğle üstü Trabzona hare

ket etmiştir. Trabzon limanı tesi

satı bir anonim şirkete ait oldu -

ğundan hisse senetleri hükumetçe 

satın alınacaktır. Bu işler, bu ay 

sonuna kadar bıtirilecektir. 

zıldı, çizildi. Dün gazetelerde bir 

haber var: Vapur işletme idareleri 

ile liman i§letme idaresinin, aylık 
tarifelerini hazırlayan komisyon, 

pek yakında toplanacak ve bu defa 

bilet ücretlerinde "tenzilat yapıla
cakmış. 

İyi amma, vapurla gidilen yer -

]erde kimse kalmadıktan sonra bu 
tenzilat kime: kamarotlara mı? 

* Hangisi halis ? 

Halka halis su içirebilmek için 

yeni tedbirler alınmış. Şöyle kı: 

Perakende su satanlar bundan 
sonra memba suyu aldıkları depo-

dan suyun cins ve miktarını göste
ren bir vesika isteyeceklermiş ... 
Desene ki, bu sefer de suyun değil, 
vesikanın halis olup olmadığı me
selesi çıkacak!! 

* 
A,k hatırası 1 

Biz parklardaki tahta sıralara, 

selvi ve çam ağaçlarına çakı ile 
aşk hatıraları bırakılmasına itiraz 
ediyorduk. Baksan a, ateşin bir 
gencin yaptığına: 

Genç sevgnisile Adaya gitmiş, 

Akşamlara kadar gezmiş, son va

purla dönmüşler. Köprüde ayrılır .. 
]arken delikanlı cebinden çakısını 
çıkarıp sevgilisinin vücudüne o 
günün h&tırası olarak iki yara aç
mış! 

Doğrusu, selvi gibi servendam -
lara da çakt He hatıra açmak me
nedilmelidir ! 

Bil ha odan 
Sonra adride 
Saldıracaklar 

Londra, 15 (A.A.) - Evening 
Standard gazetesi muhabirinin bil
dırdığıne göre Başvekil Aguirre'nin 
bir memuru pazartesi gecesi Gene
ral Franco'nun karargahına gel • 

miştir. Bu memur, Bilbao'nun tesli
mi için Bask hükümetince ileri sü

rülen başhca şartlan bildirmiştir. 
Bu teklif, iki tarafa rnensub rahib
ler arasında evvelce gizliden gizli
ye yapılan müzakerelerin netice • 
sidir. 

Muhabir, General Franco'nun 
şehrin bilôkaydı şart tesliminl 
istediğini iddia etmektedir. 
BİLBAO'DA FRANKO BAYRAÔI 

Bilbao cephesı, 15 (A.A.) - Ra
dio-National'ın dün akş;ım saat 
22 20 de bildirdiğine göre General 
Davila kumandasındaki kıtaat. sü
retle ilcrlemiye devam etmekte -
dir. 

Pranco bayrağı daha şimdiden 
Bilbao'da bir kaç evin üstünde dal· 
galanmaktadır. 

Bılbao'nun banliyösü olan Bcgo

na'da muharebeler cereyan etmek· 
tedir Bl'gona'nın her an düşme -
sine intizar edilmektedir 

SİVİL AHALİ MADRİDİ 
BOŞALTACAK 

Modrit, 15 (A.A.) - General 
Miaja, sivil ahali ·e Madrid'in der
hal tahlive Pdilmesini emretmiştir. 
~neral bütün siyasi teşekküllerle 
ame1<' tesckkü1lerinı. tahliye işle -
rine yardım etmiye davet etmiştir 

Salamanca, 15 (A.A.) - Franco 
tayyareleri, Madride şu beyanna • 
meleri atmışlardır: 

cNasycnalistler Madrid cephe -
sinde bir çok kıtalar tahşid etmiş
lerdir. Son taarruz yaklaşmıştır. 

Madrid o zaman Malaga gibi bir 
kaç gün içinde düşecektir. Taarruz 
emri verilir verilmez binlerce in -
san ve muhtelif çaplarda toplar 
Madrid cephesinin bütün noktala
rında harekete geçeceklerdir. 

Zabıtanın yeni kıyafeti 
Polislerle polis amirlerinin yeni 

kıyafet nizamnamesi Temmuzun 
birinde t<1tblk edilecektir, 

(Birinci sayfadan devam) 
bulunduk. Biz muhalefet edenle
rin mukavemetlerini bertaraf ettik
ten sonra kendi prQgramımızın hiç 
bir şey olmamış gibi tatbik olun
masını esaslı \'azifelerimizden say
dık. 

HAREKATTA HAKİKİ 
ZAYİATIMIZ 

Bugünkii vaziyet şudur: Orada 
jandarma ve hükumet kuvveti ta
mamile teessüs -etmiştir. Tuncelin
de 1sltıhc.t programı olarak düşün
düğümüz tedbirler fasıla görmek
sizin devam etmektedir. Yol yapı
yoruz, mektep yapıyoruz, karakol 
yapıyoruz. 

Bir iki ay müddetle bu iş -
lere fasıla gelmiş olan yerlerde tek
rar bu işlere başladik. 
Şimdiye kadar bu harekat Ye fa

aliyet esnasında orada ciddi müsa
demcler olduğunu ve orada büyük 
zayiat geçtiğini zannettiklerini i -
şittim. Onun için size şlındiye ka
darki yani üç aylık harekatı, üç 
ay zarfında uğradığımız hakiki 
zayiatı olduğu gibi söylemek iste
rim. 14 Haziranın, bugün aldığım 
rapora göre şimdiye kadar olan za
yiat jandarma, asker ve muhafız 
olmak üzere, 13 şehit, 18 yaralıdır. 
Bunların içersinde bir tanesi su
baydır. Teğmendir. Bu zayiatın 
bize el:em verdiğini ve Büyük l\'Iec
lisin hissiyatında çok acı yaptığı· 
nı müşahede ediyoruz. Fakat ha
dis_nin ehemmiyeti, bilhassa mü
balağalı neşriyata karşı yapılan iş 

noktasına nazarı dikkatinizi celbet
mek isterim. 
JANDARMA VE HÜKÜMET VA
ZİYETE TAMAMEN HAKİMDİR 

Bugünkü vaziyette arkadaşlar 

tekrar ettiğim gibi jandarma, hü
kumet vaziyete tamamen hakim
dir. Kafi dereredc askeri kuvvet o
rada hazırdır. Islahat programt ta
kip olunmaktadır. 
ISLAHAT HER ŞEYE RAGMEN 

DEVAM EDECEKTİR 
Huzurunuzda söylerken butün 

memleketin ve mahallinde bulunan 
vatandaşların işitmesini isterim ki, 
Cumhuriyet hükümeti oraya ısla

hat programmı süs olarak, heves o
larak gotürmedi. (Bra\'O sesleri). 
Ne kndar müşkültı:ta uğrasa, hava
lar ne kadar çok fena sürse yaz ve 
kış bu programı biz orada tatbik C· 

deceğiz. (Bavo sesleri, sürekli al
kışlar). 

Her hangi bir meseleyi Büyük 
Millet Meclisi kabul ettikten sonra 
şimdiye kadar nasıl ufak tefek mu
halefet ve miışkülat karşısında vaz
geçmek bizim şiarımızda ve ikti
darımızda olmadıysa, bu sefer de 
programımızı ve Büyük Millet 
Meclisinin kararını tatbikten geri 
kalmıyacağız. (Bravo sesleri ve 
alkışlar). 

BU KANAATİN BİLİNi(fESİN
!DEN BEKLENENLER 

Bunun bu suretle ve kanaatle bi· 
linmesi, zannederim ki bizim işle
rimizi kolaylaştırdığı kadar henüz 
aklı başında olmıyan reisleri bir an 
evvel hükümetin kudretli olduğu 

kadar adaletli Ye şefkatli kucağın-

da selamet aramalarının yegane çı
kar yol olduğuna, ikna edecektir. 

Sabiha Gökçenin Der
simdeki hizmetleri 

Bundan birkaç gün evvel ilk ka· 
dın tayyarecimiz Sabiha Gökçen 
memleket dahilınde muvaifakıyet
li bir uçuş yaptıktan sonra, Anka· 
raya dönmüş ve kendısi murassa 
madalya ile taltif edi1mişti. 

Kadın harp tayyarecimiz, bu u· 
çuşlarında Şarkta yapılan son ha
reketle-re de iştirak etmiş ve kah

ramanlıklar göstermiştir. Sabiha 
Gokçen bu uçuşlarında fena hava
larda, yağmura. fırtınaya rağmen 
yılmamış. kendisine verilen vazi
f eyı muvaffakıyetle başarmıştır. 

• • 
Dersim nedir ve 

şimdiye 
kadar neler oldu? 

Başvekil dün Mecliste, asırlar

danbcri memleketin başına bela 
kc:.ılmiş olan Dersimdeki bugünkü 
vaziyeti açıkça anlattı. Girişilen 

Jslahat programının behemehal tat
bik edileceğini söyledi. Bundan 
böyle memleketin bünyesinde Der
sim denilen hastalığın külliyen kal
dırılacağına şüphesiz nazariyle ba· 
kabiliriz. 

Dersim, memleketin 6300 kilo-

s n 

metre murabbaı genişliğinde bir 
parçasıdir. Derinliği 70, genişliği 

90 kilometredir. Yedi milyona ya
kın arazisinin ancak bir buçuk mil
yonunda zirat imkant vardır. GQıo

ri taraf kayalıktır. Nüfusu 65 ile 
75 bin arasında tahmin ediliyor. 

Dersimin ilk sakinleri Türktür. 
Sonradan gelenlerden Garhi ~r
simliler Horasandan geldiklerini 
iddia ederler. Zazaıar Orta Asya
dan gelmişlerdir. İlmi tetkiklere 
nazaran hepsi de Türktürler, yal
nız ilk zamanlarda İran ve Şiili· 

Dersimde Bahtiyar aşireti reisi 
Süleyman 

ğin tesiri altında kalmışlardır. Son
ra buralardaki dini temayüller şa
filik ve kızılbaşlık şekillerine gir
miştir. 

Dersim bugün dil itibarile yüz
de yetmiş, his itibarile yüzde yirmi 
kürtleşmiştir. Fakat Türk dili hiç 
bir tarafta kaybolmamıştır. 

Dersimde normal bir durum ol
sa iki milyon dönümlük tarla ve 
mcr'a, altmış, yetmiş bin insanı ko
layca geçindirebilir. Halbuki te
kerlek denilen en iptidai vasıtanın 
bile girmediği bu yerlerde ağalar 
şimdiye kadar bir yol bile yaptır
mamışlardır. Yalnız nakliyat hay
vanla yapılır. 

Dersimde altın, gümüş, simli 
kurşun, manganez ve dığer kıymet
li madenler bulmak ihtimali var
dır. Fakat şimdiye kadar ciddi a
raştırma yapılmamıştır. Memleke
tin bütün toprağı ve mahsulleri a
ğaların elindedir. Ekmek sahiple
rine ölmiyecek kadar yiyecek ve
rirler. Fakat bu dağlık arazide ha
va ve su mükemmel olduğu için 
sağlık sevıyesi yüksektir. 
Şekavet tabii bir meslek halinde

dir. An'aneleri, ayinleri vardır .. 
Dersim lıalkı küçük küçük aşiret • 
lere ayrılmıştır. Bunlar birıbirJeri· 
le de iyi geçinmezler. Aralarında 
kan davaları ve mukabele görme
mış soygunculuk hesapları vardır. 
Fakat hükfunetin bir müdahalesi 
karşısında bu aşiretler hemen bir
leşirler ve karşı koyarlnr. 

Dersimliler askerlik ve vergi hu
susunda hükumete olan borçlarını 
hiç bir zaman tamamile ödeme
mişlerdir. 1875 te redif taburuna 
efrat vermek için yapılan ılk teklifi 
Dcrsimliler cevapsız bırakmışlar
dır. 1877 - 1878 muharebesinde Ga
zi Ahmet Muhtar Paşanın kendile
rinden oeklediği on bin mılisi ver
memişle~. bunun aksine olarak 
Ruslara yardım teklifınde bulun -
muşlardır. 

Meşrutiyette hükOmet, Dersimin 
cenubuna sokulmuştur. Umumi 
harpte askerlığinı yapanların nis
beti Pertek ve Çimisgezek'te yüz
de 80, Melazkirdde yüzde 60, Nazi· 
mede yüzde 24, Dersimin diğer ta
raflarında yüzde 10 dur. 

Vergiye gelince, tahakkuk ettiri
len vergilerin çoğu bakaya kalmış
tır 1860 senc.,inde Dersimde yol 
yapmak için, on sene vergı alınma· 
ması teklif edılmiş, bu teşebbüs te 
akim kalmıştır. 

1931 de beş kazadan 99,244 lira 
vergi alınmıştır. Bu varidata mu
kabıl ayni sene içinde Dersimin nor 
mal idare masrafı 185,650 lira idi. 
Bakavada yüz bmkrce lira para 
\'ardır. 

Dersimin ıslahı 18fi4 senesinden
ben devletin başlıca gailelerinden 
bıri olmu:ltur. O tarihte ilk idari 
teşkilat yapılmış ve Hozat merkez 
haline konmuştur. Burası 59 ha
neli bir köy iken, az z:ımanda 1600 
evli bir kasaba olmuştur. 

Mektebe iptidadanberi ehemmi
yet verılmiştir. 1891 de 750 tale
beli 9 ilkmektcp, 170 talebeli altı 
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medrese vardır. Çocuk okusun 
diye bunlara her sene bir en arı, 
bir kuşak, bir fes, her gün yüz dir
hem buğday ekmeği verilirdi. 

Tedip hareketleri 1862 den baş· 
lar. O tarihlerde Dersimin o za -
manki .:?n büyük derebeyi olan Hü
seyin bey Vidine sürülmüştür. 

1905 senesine kadar zaman zaman 
karışıklıklar ve tedip hareketleri 
olmuştur. 

1896 da Şakir Paşa ile Dördüncü 
Ordu kumandanı birleşerek bir te
dip ve ıslahat projesi hazırlamış
lardır. Fakat Zeki Paşa sonradan 
fikrini değiştirmiş, iş geri kalmış
tır. Bu projeye göre, muktedir bir 
kumandanın idaresi altında 25 ta
burluk bir kuvvetle hareketler ya-

pılacak, aşiretlerin birliği kırıla· 

cak, muhalefet edenler Yemen ve 
Trablusa sürüleceklerdi. Kayma
kamlık vazifesine askerler getiri· 
lecekti. 

Zeki Paşa Ermeni meselesini dü
şündüğü jçin bu yola gitmemiştir. 
1908 de isyan devam etmiştir. 1909 
da Hidranlılar isyan çıkarmış, fa
kat tedip edilmişlerdir. Altmış se
nedenberi nüfuz edilemiyen Hid -
ranlı mıntakasına en nihayet Müşir 
İbrahim Paşa girmiye muvaffak 
olmuştur. • 

1911, 1912 ve 1914 te isyan ve te
dip hareketleri olmuştur. Harpte 
işler fenalaşmıştır. Bu seneler zar
fında Dersime mühim miktarda si-

lah sokulmuştur. T~dip hareket
lerinde Kürtlerin ellerinde en mo
dern silahlar görülmüştür. Mütare
kede ... iden ayaklanmışlardır. 

1926 da bir tedip hareketi olmuş -
tur. 1927 de bazı ecnebilerin Der -
sime girip çıktıkları görülmüştür. 
1930 da PJümer tedip hareketleri 
yapılmıştır. 

Şimdi Dersim için esaslı bir plan 
hazırlanın~ bulunuyor. Dersimde 
yüksek salahiyetli ıslahat teşkilatı 
yapılacak, anayollar vücude geti
rilecek, silahlar toplanacak, emni
yet temin edilecek, en iyi memur
lar iş başına getirilecek, Türk dili 
her vasıtayla yapılacak \·c köylü 
topraklandırılacaktır. 

Bu suretle vatanın bu parçası 
da yavaş yavaş mam•ıreye çevrile
cektir. 

Başvekilin 
Mecliste dünkü 
Nutukları 
Başvekil İsmet İnönü, Büyük 

Millet Meclisinin dünkü toplantı -
sındn beklenen mühim nutkunu 
söyledi. 
Başvekil evvela harici siyaseti

mizi anlatmış, devletlerle olan mü
nasebetlerimizin izahına evvela 
Sovyet dostlarımızdan başlamış -
tır. Başvekil bu dostluğu tebarüz 
ettirdikten sonra, bilhassa demiş
tir ki: cAramızda soğukluk yoktur. 
Bunlar dedikodudan ibarettir. Sov
yet komşularımız.la iyi dostuz, coğ
rafi vaziyet bu dostluğun idnmesi
nc yardımcıdır. 

İngilıterenin Türkiyeye k::ırşı 
dostluk ııisleri ciddi ve samimidir. 
İngiltcrenin sulh siyaseti zihniye
timize uygundur. 

Roma ile Ankara arasında müna
sebetler iyi bir haldedir. İktısadt 
münasebetlerimiz inkişaf etmekte
dır Akdenizde emniyet ve istikrar 
bizim için çok kıymetlidir. 

Türk - Fransız münasebetlerine 
ve Hatay davamıza gelince, Fran
sa devletçe ve milletçe bize karşı -<lostluk arzuları beslemektedir. 

Hatay ı:ınlaşmasmda Fransa ile 
Türkiyeye karşılıklı vazifeler 
düşmektedir. ihtilaf halinde Mıl
letler Cemiyetine başvuracağız. 

'lürkiye, Milletler Cemiyetinde va
rılmıs olan neticelerin hakkile ve . . 
hulüs ile tatbik olunmasından b:ış-
ka bir şey istemez. Suriyeye kar
l§ı da hislerimiz samimidir. 

Balkan müttefiklerimizin bize 
karşı gösterdikleri teveccüh ve 
muhabbet 'bütün dünyanın nazarı 
dıkkatini celbediyor. Balkan an -
Jac:masında hiç bir zayıflık yoktur. 
BulgariFtana gelince, Şulg:ıristan 

bizimle ve Yugoslavya ile dostluk 
muahedeleriyle bağlıdır. Romanya 
ve Yunanistan da böyle muahede
ler yapmak emelindedir.> 

Başvekil bundan sonra dahili si
yasetimizi anlatmış, ~rsimdeki ıs
lahat hareketlerini etrafile izah et
miş, imar politikasının takip edıl -
diğini, vergileri tenzil etme1C için 

in önü 
Bu sabah 
Ge1di ~' 

(Birinci sahifeden de ıur· 
. ek Ata 

leye doğru saraya :iıder . 
. t • terdır. . .. ke arzı tnzımat c ınış. daD ~u 

Başvekilimiz yarm. ~ura hareke! 
sus[ bir trenle Ef azıze ıAııet !< 'f/. l 
edecekler ve oradan şar U ~ 

. . . runct ~· lenmızde ve bıJhassa b ıuıaaca 
havalisindc tetkiklerde u . • 
!ardır. b ,aıııı 

Rüştü Aras da Pcrşern e de"~' 
b ket e ıı.ıı

akşamı Ankaraya are dan "" 
Cuma akşamı da Anka~~ birlikte 
sad Vekıli Celal Bayar klerdir• 
Bağdada hareket edece 

-·--
Bir hamal 
Yük taşırken .. 
Bu sabah öldll b~ 

- ü11dell ,. 
Sırtla yük taşımak yuı "e • 

sabah yine bir kaza oımuşıar ~n· 
vallı bir hamal feci ısııraP 
de ölmüştür: l'h ol"d 

55 yaşlnrmda hamal Sıı ~11 ~~ 
Hurşit Gedikpaşn civarınd ğır tıı• 
saraya götürülmek üzere a 

kcreı>te yükü almıştır. ,.e f~~ 
Hava sıcak, yol uzun 1 (je' 

haıfl8 ~· çok oldu~undan ihtiyar ağı' 9 P 
dikpaşadan Beyazıda ağı~ c sır'~ 
mış ve Ak sn ray cndde:_ııı une ıe 
Hasanpaşa karakolun~n arı tılı ,~ 
diği zaman üzerine bır reııa 
dı,ğini his::etmiştir. 1 s~J" 

Terler içinde kalan hn.rrı: 60a~ 
sındaki yükü eski karak~tıı!l ~ 
deki mola } erin~ bıraktık dıır~r 
az sonra bü}'ük bir nefes ıırnıştı~ 
ıstırabile kıvranmağa ba_ştcuıı ~·ıe 
Ve sırtındaki büyük yu ıes' 
taıyikı üzerine yaptığı f e~:ioC ~,~ 
birdenbire beynine ve ka ı;ı1111or 
hücum ederek biraz sonr3rı polise 
tür. Yoldan geçenler he~eat• b'r 
haber vermişler ve tahk1k 
Janmıştır. 

İnönü 
Vapurunda 
Çıkan yangın 1 ---- ,,,,, 
Tutuşan ambar 
İçi için yanıYO~ııııe~ıe 

lstanl uldan Mersine .~11 lı:O-
.d esını vr olan Deniz yollan ı ar ştır· ı 

nü vapurunda yangın çıkCJl~ği ,,(ıı 
pur Bodrum limanına geld 
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çı~l 

ambarlardan bir isinde yaııg' der ' 
tığı görülmüş ve yangınını 0ısııı~; 
söndürülmesine imkan ba~~patı1111de 
<lığından ambarın kapağı. i~P 
ve vapur sahi e çekilmış, 1ıeı:ıı'1 

bulunan elli kadar yolcu ~;· 
karaya çıkurtılmıştır. . ao~ııı S" 

Vapurun ambarındakı Y btJ y•rı j 
la devam etmekte 0 ' 0 P tarın• btl' 
nın vapurun di~~r. kıs:tt,irJer 8 

rnyet elınemcsı ıçın te \1' 

mıştır. 1 r:ı ,,e 't" 
Diğer taraftan yolcu ~tıla" ıırl" 

purdaki tüccar eşyasını 8 gönde,:' 
re Dumlupınnr vapuru 9od'°,r 
miştir. Dumlupınar ~~~·ı~rneY~ :,.ı;• 
varac3k ve e::;yayı } u btbl 
layacaktır. Yangının ~~ıştır. 
kında tahkikata başlan• _..,... 

·-- ti Haia .. lJ heye 
A nkaradatı 
D .. d.. ~ 

on u 1 rırı t!'i,ş 
Büyüklerimize Hataylı:ıe"et1~ 1 

!erini sunmnk ii:cre ıne . Me'd1 ,ıı 
' h .. ~etı. ııı ge'mi~ olan l ıatay -:. ı0cas ~ 

dünkü celsesinde saır,ıın . alcŞIC' 
k"b c , ş. J1I 

muzakereleri ta 1 ·ıe ı11e d o 
r:-= de Toros ek"prcsıp..okll'' 
kellerine gitmek üzere ıı.11"' 

d bı.1 o ayrılmı~lnr ır. • rin de cı cf 
Aralarında Alevıl~. gazete tııı• 

duğu bu heyet reısı,b·r millet it p 
Sancnkda Aled diye ~ir pıeı ol· 
lunmadığını, Sl\dece kan fıır;~ı:ı''~ 
farkı nıcvcud olu~ saocıı t'( 

b-t n ·c ı • nıadığınl ve u u cöyleıtı'" 
'•T nk., oldukla~ı~~-

Benzİ n de ııııış! 
ihtikarı yok . e 'f9pı· 

1 fiatıcrıo sC~~ 
· Benzin ve pctro 1, ·,kler 

ki ıct~ı 
lan zam hakkında ııı> 

ermiştir: . ıniidiirliiğii' fiil!' 
Beledıye ıktısat a\'ıı.ıJ'l . i' 

1 jlel Jl ctdı!:i 
zamların beyne rn ·ıeri g ](il' 

daJl 1 i 'c 1 
lerinin artmasın A Jı:elinıes bir tı 
ne ve ortada ihtika_r cbilceelı: J3ıl 
nuni çerçevesine gır vcrıllişti~ı· 
olmadığına karar rııF°r 
karnrı ihtiva eden ·ctif· • 

. l' w. veril mı..- i ,.,15 ye reıs ıgıne ·ııifl .,.. 
cUJdltı" 

her fırsattan istifade c . cite<" 
'1'j!l , 

Jemiştir. }\1ecliSı .. 1 (ı to~ 
Dünkü celsede ·ıcsi gı.ıJ'lıt-' 

rinin birinci pazııı tiliJ'le 1' 
)anmak üzere yaz ta 

miştir. 
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ünün meselesi: 
l 1;10Y0KADA 
Kışm da Adada oturulabil· 

[
Halk F ilozofu J 

d iyor ki: 
--------------------------Türk ...... ..._ __________________________________________ __ 

10 milyon lirahk ticaret gemi
si satın alınacak 

• 

Mudanya yolu iki saate iniyor 
Dört tip üzerine ısmarlanan vapurların sayısı 

14 dür. 1939 yılında vapurlar gelecek 
evlet ticaret filosunun yeni - , tonılatoyu geçmiyecek ve siir'at

ta leştirilmesi programının ilk Ieri iki makine ile 16,5 deniz mili 
ltıafhası olarak A vrupad2 yaptırıl- olacaktır. 
. ~ı kararlaştırılan yeni gemile

~ır. ız için 10 milyon lira ayrılmış- Bu gemilerde lüks, birinci, ikin-

ci ve ekonomik ikinci mevkiler bu-

ı.l\~d~ğ.ımız mallımata göre bun- lunacaktır. 
~ ıl' 4 d · v Yeni vapurlarımızdan 4 tanesi r ~ın tip tesbit e ilmıştir. e 
~dıye kadar bu tiplerden ısmar- de (Akdeniz) vapuru tipinde -

Ilı an gemilerin adedi 14 ü bul - dir. 
ıtştur Bunların herbiri 1650 hamule to-

t:ıl "i·e~i. vapurlarımızın hepsi aza- nilatosunda olacak ve 3500 gayri~ 
:ı;ıg i.kı seneye kadar yani 1 ağustos safi toni!atoyu geçmiyecektir. Sü
ııı:. tarihine kadar limanımıza gel-
~ olacaktır. ratleri ise 13,5 mildir. 

~vrupa tezgahlarında yaptırıl
t ta olan yeni gemilerimizin 3 
lltıesj şimdiki (Karadeniz) vapu

l'ıt tipindedir. Her biri takriben 

~ hamule tonilatosunda buluna-
~an bu gemiler 5000 gayrisafi 

Yapılmakta olan vapurlarımızın 

en güzel ve sür'atlileri şimdiki 

(Marmara) vapuru tipinde olan 3 

gemidir. 
Bu gemiler bilhassa Mudanya, 

Bandırma ile İstanbul arasında ça-

lışmak gayretılc düşünülmüştür. 

Her biri 18 mil siir'atindedir ve 

bunlar bu hatlarda şimdi çalışan 

gemilere nisbctle pek az kamarayı 

havi olacağından her birine 1200 

yolcu sığabileccklir. Ve beherinde 

ı inci ve 2 nci mevki yemek salon

ları ile 100 tonluk bir ambar ve an
cak üçer kamara bulunacaktır. 

Bu gemiler, Mudanya - 1stanbul, 

Bandırma - İstanbul hatlarına ö
nümüzdeki senenin 18 martından 
itibaren işlemiye başlayacaklardır. 
Bu suretle şimdiki vapurlarla an-

cak 4 - 5 saatte gidilmekte olan 
Mudanyaya 2 saatte ve halen va • 

purla 7 - 8 saat olan Bandırmaya 

da 3,5 snalle gidilmek mümkün o
lacak, yolcular bu suretle gemide 
geç kalmıyacaklardır. 

Demiryolların iki tara- 1 Bi'!birdirek 
fına agv aç dikilecek Sıgınak olarak 

Kullanılacak 
30 metre genişliğindeki sahada 

eski evler istimlak edilecek 
& elediye, Xumkapıda hat bo :-, pı ve ~ollar kanununun (4) üncü 

Yundaki arsalardan birine bina maddesi de bunu amirdir. Çünkü 
)al>lırmak isteyen birine ruhsati- .Belediye müstakbel şehır planını 
~e V€rmemiş, bunun üzerine bina tatbik ederken ilk yapacağı işler
~~ll?lıak ısteyen kimse de Devlet den biri de Anadolu ve Yeşilköy 
h~~ıısına müracaat eylemiştir. Da- banlıyö hatlarında, hattın iki taraf-
llıye Vekaletile İmar MüdürJü- larından otuzar metre derinliğin

~lltıun mütaleası alındıktan sonra de hiç bir bina bırakmamaktır. 
t: Qlcdiyenin bu hareketinin kanu- Bu suretle hat boylarında açık 
a \"e mi.istakbel şehir pltınına uy- kalacak olan otuzar metrelik kı -
~~ Olduğuna hüküm verilerek, sımlara ağaç ve çiçek dıkilecektir. 
~ Uracaat reddedilmiştir. Şimdi bu Ancak Yeşilköy banliyösünde, 
~~tara kıyasen bundan sonra ya- mezarlık, kulübe ve eski sistem 
(: 

1 ~Cak şikayetler kabul edilmiye- köhne evler daha çok ve daha çir
b!!6ı gibi hat boylarında da inşaata kin manzara verdiğinden bu ta -
tıı~~dan sonra Belediyece kat'iyen rafta yapılacak imar hareketine 

......, ıısaade edilmiyecektir. Esasen ya- daha evvel başlanacaktır. .. , ... 

O 
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tobüs Telefon 
P,.ojesini de Muhabereleri 
P,.ost görecek Çabuklaşacak 
Oıobuaıer yakında gelir· Şehir ler arasındaki m U· 
ti tllerek l şletllecek kAlemeler arttı 

ot ~~<!diye, gctirt~ccği yeni sistem Şehirler arası telefonu, mevsim 
~ 0 lıslcrin işleyeceği hatlara dair münasebetile çok işlemiye başla -

lltikle · · b' · · ı· B h ınıstır· ı. • rını ıtırmış ır. u usus- · 
"' lı Bilhassa İstanbul i1e diğer şehir-ı. azırlanan proje yakında Prost 
"tafı d ler arasında yapılan mükalemeler 
~ n an tetkik olunacak, ondan kışa nazaran iki misli artmıştır Bu 

ta kat'i karar verilecektir. münasebetle; mevcut tesisatın bü-
~ Otobüslerin ısmarlanması hak- yültülerek daha çabuk konuşul -

11).d -
~t a nıuhtclif firmalar ile muha- masımn temini tetkik edilmekte-
~ Ce.~eyan etmektedir. dir. 

Ilı 0huslerin gümrük resminden Diğer taraftan; Posta Telgraf ve 
J~~~ olarak girmesi hakkındaki Telefon Umum Müdürlüğü, Ada
tı b··:ı. I<:amutaydan çıkar çıkmaz na - İstanbul telefon hattını da ku-
~ getirtilccektir. racakhr. 

~iroman:89 

en de sevece sin! 
Felaket! 

A.l!ah b' · -ıd·· · tİild ır ınsanı gu urmeyınce 
urrnez 
~ . 

hı.d ~hude meraklanmamış, bey-.. e .. 
l'11cıa Uzülmemışim. Onların bu-
Çıbıe tı ~.Yrılmalarının haftasında i
hİt-az duŞen ateş kalbimi her gün 
tıı~or daha çemberi içine alarak bu
ltııı Ve .. beni bunaltıyordu. Yo-

lia1 lız~nluğu, postaların düzensiz
l!ııı: a larnın yerleşebilmesi, ken-

" lM' 'ı ~tı b .. 1P .. bana mektup yazabilme-
\>e h UYUk tesellimi teşkil ediyor 
~%ı lt teselli ile birazcık avunuyor-
l'tı • 1~ .. 

ijlhi eger başıma gElecek ne 
~ ltl'§~i felfıketmiş bu! 

~i k 0 mektubu almasaydım, 
~ l' ~yo b~l'll~saydım ve keşki hiç 
1ltıi t ılınıyerek yine kendi ken-

11\ ese11· 
4ıtn! .a· ı etmekte devam etsey-

ıhnemek, bilmekten mu-

Etem izzet Benice 

hakkak çok daha iyi Ablamın ya
nına verdiğimiz nefer şunları ya
zıyor: 

.çorumla Osmancık arasında Kırk 

dilim dağında araba uçurumdan a
şağı yuvarlandı! Buna atların, ö

nümüze çıkan bir deli mandadan 
ürkmeleri sebep oldu. Ben gözleri
mi ancak köy odasında dört gün 
yattıktan sonra açabilmişim. 

Ablanız beyni dağılarak Hakkın 

rahmetine ıntikal etmiştir. Güneş 

kolu kırık olarak kurtulmuş ve Os

mancığa götürülmüştür. Şimdi bu 

mektubumu köy muhtarına yazdı· 
rarak size gônderiyorum. Kendim 

de yola çıkabilecek bir hale geldik· 
ten sonra Osmancığa gideceğim, 

bin başı bey in emir !erini aldıktan 

ve Güneşi gördükten sonra döne
ceğim. 

Yerebatan hsarayı 
masraf llz•m 

için 

Yerebatan sarayının, icabında u
mumi bir sığınak yeri halini ala -
bilmesi için yapılan tetkikler sona 
ermiştir. 

Belediye şımdi buranın bu şekli 
alabilmesi için kaç paraya muhtaç 
olduğunu ve ne gibi tadilat yapıl
ması icap edeceğini tesbıte başla

mıştır. Bu iş de nihayet bu ay sonu
na kadar bitirilecektir. İlk tah -
minlere göre Yerebatan sarayının 
sığınak haline sokulması için çok 
fazla masrafa ihtiyaç vardır. Bu
günlerde yapılacak ikinci bir ke
şifte de bunun böyle olduğu sabit 
olursa sarayın umumi sığınak ya
pılmasından vazgeçilecektir. 

Diğer taraftan Belediye ayni 
maksatla Binbirdirekle de tetkikler 
yaptırmaktadır. Binbirdirek, Ye
rebatandan daha az masrafla ve 
daha kolaylıkla sığınak olarak kul
lanılabilecek bir şekle sokula -
caktır. 

Çekirgeleri haber 
Vermiyenler 
Cezalandırtlacak 

Ziraate çok zararlı olan çekirge
lerin im.hası işi birçok yerlerde ik
mal edilmiştir. 

Bu sene öldürülen çekirgeler, 
geçen yıla nazaran daha çoktur ve 
zarar pek azdır. 

Bazı yerlerde, çekirge çıktığının 
Ziraat Memurlarına haber veril -
mediği anlaşılmıştır . Mıntakaların

da çekirge görüldı1ğünü haber ver
miyen muhtarlar ve ihtiyar heyet
leri azaları cezalandırılacaklardır. 

Hakkımda firari muamelesi ya

pılmaması için iznimin daha yirmt 

beş gün uzatılması hakkında tabur 
kumandanımıza söylemenizi dıliye
rek ellerınlzden öperim,, 

Bu satırları okuduktan sonra 

ben de bayılmışım. Salih akşam e
eve gelince beni güç ayılttı. Adam

cağız ne olduğumu bilmediği için 
boyuna soruyordu: 

- Ne oldun? .. 

Niye bayıldın ? .. 
Sar'an filan mı vardır? .. 

Ben ona cevap vereceğim yerde 
hemen hadiseyi hatırlıyor, çığlık 

kopararak ağlıyor, tekrar tekrar 

baygınlıklar geçiriyordum. Benim 

bu halim k&rşısında Salih te me
raktan çıldıracak oluyor: 

- Ne var?. 

Niye ~öylemiyorsun? .• 
Bir şey mi var? .. 

Diye üstüste bin sual soruyordu. 

- Daha ne olacak, ablam öl-
müş! .. 

Dedim. İlk önce knvrıy:ımadı mı 

mek için 
Yörük Ali plajının inşaatı ta

'mamlandı, geni vapurlar başlıyor 
A nadolu Klübü tarafından satın :ı lınarak bir şube haline getirilen Bü

yükada Yat Klübü evvelki günden itibaren açılmış ve faaliyete geç
miştir. 

Henüz. mekteplerin tatil edilmemesi münasebetile klübc gelenler az
sa da. bugtlnden sonıa bu miktarın yükseleceğı muhakkak gö
rülmektedir. Klübe kayıt için yeniden bir çok müracaatlar olmuştur. 

Yörükalide yapılan plaj inşaatı hemen tamamilc bitmiştir. 
Haber aldığımıza göre 15 Hazirandan itibaren tatbik edilecek olan 

Akay Adalar tarifesi içine Adalar arası ve Adalar - Yörükali - Büyük
ada - Yörükali postaları konacaktı.-. Bu suretle Yürükali plajına lazım 
olan alaka gösterilmiş olacaktır. 

Adaları Güze11eştirme Cemiyeti de yine Hazirandan itibaren başla
mak üzere bir eğlence programı h:ı. zırlıklarına girişmiştir. 

Bu münasebetle Ada Spor Klü bü de muhtelif devrelere ayrılmak 
üzere deniz yarışları hazırlamak tel dır. Bu yıl Adalara fa7Ja miktarda 
tehacüm olduğu için, Güzelleştirme Cemiyeti gelenlerden bir kısmının 

kışın da Adada kalabilmeleri imkanları üzerinde çok çalışmaktadır . 

Cumhuriyetinin 
Yüksek bir an'anesi 

Atatürk, on beş yıldanberi emek 
vererek yüksek birer örnek haline 
getirdiği çiftliklerini hazineyt~ bı

raktı . 
Bu, tarihte misli az feragat kar

şısında yüksek Meclis, Atatürk'e 
hayranlığını ve şükranını bildirdi. 

Atatürk, bu münasebetle İsmet 
İnönü'ne verdiği cevapta: ·Ben, 
icabında, en büyük hediyem ola
rak Türk milletine canımı verece
ğim .• diyerek milletine karşı sôn
suz bağlılığını yine misilsiz bir 
tezahürle gö~terdi. 

Bize herşeyden evvel Ataliirk'ün 
canı lazım, hiç şüphesiz. Tlırke, 

Türkiycye yeni bir can bağışlayan 
Atatürk'ün bu sözü, bundan böyle 
Türkiye Cumhurreislerinin ebedi 
bir an'anesi olacaktır. 

Yoksa Türk milleti, kendine bu 
tarihi yaratan Atatürk'e icabında 
canını feda etmeyi bilir, bilmiş ve 
bilecektir. 

Halk Filozofu ...... , .... ,. ............... ., ... ., ............................................. , ......... , .............................................. ., ......................... "" =============~ 
Kalp 25 

! Kuruşluklar 
1 Sürülüyor 

Tütün mahsulü 
Tahminlerden 
Az olacak 

~ 

1 

Bu mesele Uzerinde sıkı 
takibat yapıhyor 

Son ~amanlarda bazı yerlerde 

yeni gümüş yirmi beşliklerin tak· 

!itlerine rastgelinmiye başlanmış
tır. 

Bilhassa cenup havalısinde taklit 

25 likler daha sık görülmektedir. 

Çukurovanın amele mevsimi ol
masından istifade edilerek piyasa-

ya fazla miktarda kalp para sürül-

mek istendiği çok muhtemel görü

lerek sıkı takibat yapılmaktadır. 

Kalp 25 likler, gayet kaba bir su

rette yapılmış olup kurşundandır. 

Polisliğe 
Talip olanlar 
Çoğalıyor 
Polis mektebinde lmtl• 

hanlar başladı 
Polis mektebinin umumi imli -

hanlarına başlanmıştır. Bu ayın 
nihayetinde imtihanlar bitecek ve 
mektepten çıkan talebe staj için 
inzıbat mıntakalarına verilecektir. 
Mektebin yeni tahsil devresi Ey
lulün on beşinde başlayacaktır. 

Büyük Millet Meclisinden bu 
kere çıkan Emniyet Teşkilat Kanu
nu mucibince polislerin maaşları 

arttırılacağından polis mektebine 
girmek isteyenler, bulundukları 

vilayetlere m.üracaatle muamelele
rini ikmal ettirmiye başlamışlar ve 
hatta orta ve lise tahsili görmüş 
kimselerin de istikbali temin edi· 
len bu mesleğe fazla talip oldukla
rı haber alınmaktadır. 

Ziraat memurları 
Terfi edecek 
Öğrendığimize göre Ziraat Veka· 

Jetinin yeni teşkilat kanunu muci
bince şimdiye kadar terfi görme • 
miş olan memurların birer ve iki· 
şer derece terfileri yapılarak ma
aşları ziyade teşt irilccektir. 

ne oldu, bılmem, yüzüme baktı, 
baktı : 

- Neeeece? ... 

Dedi. Tekrar ettim: 

- Ablam ölmüş, Güneşin de ko
lu kırılmış! 

Benım ağlıyarak ve kelımeleri 

çiğniyerek söylediğim bu cümleyi 

nihayet anladı, o da çılgın bir me
rakla: 

- Nerede ölmüş? .• 

Kimden duydun? .. 

Diye boğuk boğuk benden sor

du. Eline emir neferinden aldığım 

mektubu uzattım. Avucumun için

de sıkıla, sıkıla paçavraya dönen 

mektubu alınca daha bakmadan ve 

okumadan: 

, 

Tütün mahsulümüzün en mü -

him bir istihsal merkezi olan Ege 
mıntakasında bu sene 40 milyon 

kilo tütün yetişeceği tahmin edil
miş idi. Fakat rekolte hakkında ya
pılan bu tahminler hilafına olarak 

havalar kurak gittiği için tütünler 
yükselememiş, bodur kalmış, ve 
~mahsul az olmuştur. 

Onun için rekoltenin şimdiki tah
mini 30 milyon kılo raddesindedir. 

Fakat ziraatle alakadar olan bir 
kısım tecrübeli tütüncülere göre 
de rekolte; ancak geçen seneki 
miktarı, yani 22 mılyon kiloyu bu
labilecektir. 

Doğum 
Pavyonları 
Arttırılıyor 
Şimdiye k adar ki sıkıntı 

giderilecek 
İstanbul hastanelerindeki yatak 

adedinin arttırılmasına başlanmış
tır. 

Aldığımız ma1Umata göre ilk o
larak Haseki hastanesinde 40 ya -
taklı bir tedavi kısmı inşa edilmek 
için tatbik&ta geçilmiştir. 

Bılhassa bu hastanedeki doğum 
kısmının çok dar olması ötedenbe
ri birçok şikayetlere sebep oldu -
ğundan, bu cihet te ehemmiyetle 
nazarıdikkate alınmıştır. 

Gureba hastanesi ci\'arında da 
2 nci seririyatı veladiye inşasına 

girişilmiştir. İkinci hariciye kısmı 
da Gureba hastanesine naklolun
mak üzere bir pavyon hazırlan -
mıştır. 

Eşya piyangosu 
Türk Hava Kurumu Kadıköy 

şubesinden: 

27 Haziran 937 pazar giınü saat 
10 da Kadıköy Hale sineması üs -
tündeki salonda Noter huzurunda 
çekilecektir. Bu zengin piyango -
nun her bilet bedclı (50) kuruş o
lup hiç boş yoktur. 

- !ES 

Dıyerck mektubu okumıya baş· 

1adı. O da heyecan ve meraktan 

titriyor, bens(' dövüne, dövüne ağ. 

lıyor. çırpınıyordum. 

Mektubu bitırdıkten sonra: 

- Yazıkkkk ... 

Diye uzun bir iç çekişi yaptı İlk 

defa Salihın teesslır duyduğunu ve 

bu taşkın teessürünü de ancak bir: 

- Yazıkkkk!.. 

Kelimesiyle ifade ettiğini görü· 

yordum. Sonra, beni teselliye çalış

tı: 

- Ben de çok üzüldüm Fakat. 

yapılacak bir şey yok! İnsanların 

faniliğine karşı daima hazırlıklı 

bulunmalıyız Hepimiz öleceğiz. Nı-

- Kimden bu? .• 

Diye sordu. 

- Hasandan!.. 1 

.... çin doğduk, ne vakit öleceğız?. Hiç 

bir şey bilmiyoruz. Ve. bılmeden 

de öleceğiz. Hadisenin şekli şiıphe 

yok ki çok feci. Fakat, netice daima 

- Kim bu Hasan? .. 

- Canım emir neferi .. 

- Hnaa ... 

ı bir ve <lyni şey: Ölüm .. Teferrüat 

üzerinde durmak lazım. 

(Devamı var) 

Bunaltıcı 
Sıcaklar 
Devam edecek 

Dün İstanbul en sıcak günlerin
den birini yaşamış, hararet öğle
den sonra güneşte 60 santigrada 
gölgede 30 dereceye kadar çıkmış
tır. 

Rasat merkezleri bir müddet i
çin daha bu sıcakların ayni şekil
de hissedileceği, hatta artacağını 

söylemektedirler. - -
Büyü1< çarşının 
Kadastrosu 

Kadastro mıntaka miidürlükle
rinde postalar çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Kadastro ikinci mıntaka mü -
dürlüğü dahilinde yani Mercan ve 
Büyük çarşı civarı kadastrosu ik
mal edilmiş olan Mercan mahalle
sinin senet ve çaplarının alakadar
larına tcvziine başlanmıştır. 

Müddeiumumiliğe davet 
Kaş Müddeiumumi muavinliği-

ne tayin kılınan ve İstanbula gel
diği anlaşılan Tefenni eski hakim 

muavini Sakıb'ın acele memuri -
yetimize müracaat etmesinin ga • 
7.ctenizlc ilanını dilerim. 

Birirnizjn derdi 
Hepimizin derdi 

Mekteplerde 
Muvaffak 
Olamıyan ta lebe 

Yüksek iktısat t·e Ticaret Mek-

1 

tehi talebelerinden Ali Haydar 
Eriş7dn gazetemize yazd!tğı bir 
mektupta, bu seneki imtihan -
larda, talebenin çok elendiğini 
ve bıı yüzden bir çok talebenin 
muvaffak olamıyarak sınıfta 1rnl
dıklarım söylemektedir. Okuyu

cumuzun bu mektubunda, bir 
takım mübalagalı 1ıükiimler ola
bilir; çünkü, nihayet, okuyucu
muz bir talebe olduğundan, ta-

lebe gözile vaziyeti mütalea e
dince, lııslcrine kapılmaması 

mümkün değildir. 

Fakat geçen gün de ga-ıete!er
de bazı havadisler çıktı Vniv<>r
site ve Yüksek mekteplerde bu 
yıl. epeyce miktarda talebenin 

muvaffak olamadığı yazılıydı. 
..Meselenin 1ıakiki durumunu, 

şüp1ıesiz kat'iyetle ve sarahaten 
bilmiyoruz. 

Alakadar makamlar bu işi tet
kik etmelidir. Eğer, imtihan usu
lünde bir aksaklık, bir yanlışlık 
varsa, tabii, derhal düzeltilme -

lidir Talebenin milşkill vaziyet
te kalmasını ve mu1ıcıkkak mu
vaffak olamamasmı şüphesiz 1ıiç 

bir zaman, kimse hatırına getire
mez. Umumi arzu, herhalde, bütün 
talebelerin iyi bir şe/'ilde yetiş
meleri, memlekete km:ı·etli bi
rer eleman olabilmeler"dir. Fa
kat zayıf bir talebenin de smıfı 
geçmesi kadar yanlış bir hare
ket olamaz. Binaenaleyh, 1ıem 
mevzuubahs mektep idarele 
hem de talebe cephesinden n•~- 1 
seleyi iyice tetkik edince, vazi-
yet anlaşılacaktır, kanaatinde - ·1 
yiz. 
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el i lerinin 
yokmuş! 

Dünyanm deniz tarihinde şimdiki ltalyan tahtelbahirle
rinin miktarına tesadüf etmek mümkün değilmişl 

Almrın Mareşalının önünde yapılan deniz geçit resminden sonra 
neŞredilen donanma emri y evmisinde Musolini böyle söylüyor 

iman Mareşah ise iyi silahın ancak iyi asker 
tarafından kulla ılabileceğini söyledi · 

Alman Hcrbige Nazır: Mare5al Btomberg'in son defa Romada 
Mu&olinilii ~igaret ettiti zaman alınmıı resimlerdenJ 

A iman Milli Müdafaa Nazırı Ma- ı 
reşal Blomberg'in seyahatin -

den, orada gördüğü geçit resimle -

· rinden, manevralardan, İtalyan ga

zefelcrinın yazdıklarından cSon 

Telgraf, ın bu sütunlarında sırası 

r,elmi..;ken bııh'i<'tmi~tık. Yeni ge-

1<-'n A vruı.ı.ı gaz tclerinin Mcıreşalın 

sn·ah i drc1fında verdıgi mılumat 

~ok y nı cn . .kaltir. Artık bu zi

yaı t bıtm ·-, f kat bu ziyaret esna

sında neler konusulduğuna dair 
haberler sı1.mıya başlamıştır. 

Roma mehafılinde Aiman mrı -

rcşalmın sey hali etrafındaki mü

nakaşalar devam ediyor. Bu ziya -

retten maksat şu imiş: Alınanlar 

İtalya ile münasebatını daha sıkı bir 

hale getirmek miimkün olup olma

d;ığını anlcımak istemişlNdir. 

Roma mehniilinde ümit verıci bir 

şayin halinde dönen bir haber daha 

vardır: T~c giyme merasimi mü- I 
nasebt.>lile daha evvel Londraya git- 1 
miş olı:ın mare,al (Blomberg) ora- ı 

da İngiliz devlet adamlarile gö

rüşmüş. hulla irıgilız donanması -

nın manevralarında da bul•Jnmuş

tu. Mareşal Romaya gcldıği zaman ı 

Sinyor Musolinive bazı ievındırici 
sözler ;;öykı,ıiş. İngiltere ile İtalya 
arasındakı şu dargınhg;; bir çare 

bulmr.k müınkun olduğundan bah
sctınıc:tıı. Bu da ne suretle olacak

mış. bakınız: Almanya araya gire
cek, İtalya ile İngiltereyi uzlaştı
rac;.ıl,tır. !;unun için de Almanya -

mn hem Roma ile, hem de Londra 

ile çok ıyi dost olması lazım gel -

mektedir. Bu siyaset, Bay Hillc -

rin ev,•elce çıkmış olan meşhur ki-

tabında ileri sürülen bir siyasettir 

ki, işte Berlin hükumeti şimdı bu-

nu tatbik edıyormuş ve Mareşal 

Blomberg'ın Londradan sonra Ro
maya da gelmesi bu sıyasctin tat-

bıkatından ileri geliyormuş. 

Yine Roma mehafilinde söylen

digine göre İtalyanlar, İngıllere ile 

anlaşmnyı çok isterlerse de evvela 

kendilerine Londranın el uzatma -

sını bekliyorlarmış. Yoksa Roma 

hükumeti İngilteredcn el uzatılma

dıkça kcndısi bu hususta .ileri a
tılacak değildir! 

Jurnale d'İtalıa gazetesi Roma ile 

Berfin arasında askeri bir ittifak 

yapılacağı şayialarının asılsızlığın

dan bahsettikten sonra, her ne ka

dar mareşalin Romada Sinyor Mu

solini ıle İtalya ve Almanyanın ask~ 

ri meselelerinin ehemmiyeti etra

fında çok konuşmuş ise de, bu ko

nuşmalar hiç bir zaman İtalya - Al

manya münnsebalının zaten mev
cut olan şeklinden dışarı çıkmadı -

ğını yazıyor. Çünkü yeni her han

gi bir muahedeyc lüzum yokmuş ... 

Mareşal Blomberge İtalyan or -

dusunun kuvvetini, nasıl silahlara 

malik olduğunu gostermek için ya

pılan manevralardan sonra İtalyan 
g"IZeteleri, İtalyan askerlerinin iyi 
kumandana ve iyi silaha malik o-

lunca dünyanın her hangi bir aske

rinden aşağı kalmıyacağını yazmak 

suretıle pek manalı neşriyata gi

rışmişlcrdi. Bundan bir kaç gün 

evvel cSon Telgraf,. ın bu sütunla

rında bu yazılardan bahsetmiştik. 

Alman Mareşali seyahat intıba

larını söylerken sözü İtalyan ordu-

Edebi Roman No: 27 

Ze eriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

_ Mndmazel, d<:di. Bır apertn.
mi kabul etmekle beni bahtiyar e

der misiniz? 
Hiç içki içmediğim için tekJıfirıi 

nezaketle reddedecektim, fakat 
prenses hem~n atıldı: 

- l<~akat bir küçük kadeh! iki 
değil! 

Prensesin bu imd.ıda yt:tişişi ho
şuma gitti. Kabul ettim. Sofadaki 
büfeye gittik. Bir küçii kadeh 
Dübone aldım ve Ç:lk küçük yu -
dumlarla içmcğe çalıştım. Genç 
zabit tonturaklı cümlelerle bana, 
beni söylüyordu! 

O S'iradn yanımıza Fransızca şa
ir Enfes Biıhtan bir kadınla gelip 
yanımızda durdular. Kadın Fran
sızcayı pek berbad konuşuyordu. 
BUhtan bey de kadına bildiği dili 
göstermek içuı makara gibi ve tak-

Jitli bir eda ile yaltaklık ediyordu. 
- Siz bana o kndar heyecan ve 

ilham veriyorsunuz ki madam. Şu
rada baştan başa sizi terennüm e
den bir şiir yazdım. 

- Ben Türkçe bilmem ki. 
- Yok, yok! Ben Türkçe yaz -

marn. Türkçe gazete bile okumam. 
Fransızca yazdım madam. 

- Okumak mı istiyorsunuz? 
- Dinlemek llıtfunda bulunur -

sanız. 

Dö Şeva1cf gülümseyerek bana 
göz kırptı, biz de dınleyelim de
rnek istedi. 

Enfes Bühtan yan cebinden çı
knrdığı maroken kaplı küçük def
teri açtı, okumağa başladı. Yan 
gözle bakıyorum. Kadın yüzde 
doksan beşini anlamıyor. Fakat 
anlar görünüyor. Zabite bakıyo -

sunun vaziyetıne getirerek demiş

tir ki: 
tahtelbahirlerinin miktarının. dün

yada her hangi bir deniz tarihinde 
c- Asker olduğumuz için bıliriz. , bir emsali daha yoktur.> 

iyi silaha karşı vatanın hürrıyeti ve Bu söz, az manalı değıldir. İtal-

büyüklüğü için kendinı oldLirtmiye yanların dünyada en çok tahtelba-

hazır olan asker lazım olduğunu bi- hire malik oldukları bu suretle bir 

liriz. Benim intibaım ·şudur ki, bu kere daha tekrar edildikten sonra 

iyi silahlar iyi askerin elinde bu - emri yevmide şu da ilave ediliyor: 
lunmaktadır.~ 

İtalyan gazeteleri Mareşalın bu 

sözlerini alarak memnuniyetlerini 

saklamıyorlarsa da Mareşalin İtal

yan ordusu, silahı ve askeri için 

söylediği sözleri kafi görmiyenler, 

şimdi Roma gazetelerinin bu mem

nuniyetini yürekten gelmiş bir hoş

nutluk gibi görmüyorlar. 

İtalyan gazeteleri, İtalyan aske

rinin iyi kumanda ve iyi silaha ma

lik olunca diınyanın hıç bır aske -

rinden gen kalmıyacağını yazar -

larken bu ordunun Sınyor Musoli

nının senelcrdenberi devam eden 

gayret ve dikkatıle bo) ie vücudc 

g<>lmiş olduğunu söylemPkten ve 

Başvekili methetmekten kendileri

ni alamıyorlar. 

Ne olursa olsun muhakkak olan 

bir şey varsa o da Almanya ve İtal· 

ya arasında bir zaman çok söylen -

miş olan askeri bir ittifakın olama

mış olmasıdır. 

Napolıde. Mareşal Blomberg, İ

talyan donanmasını da görmüştür. 

Sinyor Musolini 8 Haziran tarihli 

donanma emri yevmisınde şöyle di
yor: 

cDün Napolide toplanan İtalyan 

.Bu kuvvetteki disiplinin muaz

zam manzarası İmparatorluk İtal

yasının, tahtelbahir donanmasının 

mükemmel bir hazırlığına delildir.• 

l\Tare~al Blomberg'in İtalyayı zi -

yaretinden bahseden Roma meha

fili şunu da şöylüyor: Almanya ile 

İngılterenirı münasebatı iyileştik

çe Roma - Bertin mihveri zararlı 

çıkacak diye iddıa ediliyordu. Hal

buki mareşalin ziyareti buna karşı 

kısmen bir cevap olmuştur. 

Popolo dı Roma gazetesi de di -

yor ki: 

cİngiltere haricıyesi, Roma - Ber

lin mihverini bozmak için her şeye 

baş vuruyor. Halbuki Mareşal 

Blombcrg'ın seyahati ve Bay Hit

lerin Bay Musolini'ye ve Kont Ci

ano'ya knrşı gösterdiği dostluk a

lameti (Alman Lıyakat Kartalı ni

şanının büyük haçının verilmesi) 

gibi) tam zamanında olmuştur. 

Artık Mareşal Blomberg seya -

hali bitmiş, bu fasıl kapanmıştır. 

Yukarıda dediğimiz gibi, Alman

ya - İtalya askeri ittifakı vücude 

gelememiştir. Bakalım, İtalya - Al

manya münasebatı bunc_lan sonra 

ne safhalara girecek? 

Bir tahtelhahirirı makine dairıuine bnktş 

rum, gülmemek için alt dudağını 

ıssırıyor ve csonra söylerim,. gibi 
işaretler ediyor. 

Yerimize dönerken Şevalef de
di ki: 

- Kadının kendi şiir, hem ku
sursuz bir şiir. Böyle canlı bir a
henk durup dururken bozuk ve a
cemi bir dil ile ona şiir yazmak, 
gülünç değil, acıklı bir şey ... 

- Fakat bu genç Fransızca yaz
dığı şiirlerle meşhurmuş. 

- Evet öyle, fakat Bey0ğlu için 
öyle. 

- Yoo! Çekemem. Birdenbire 
bu ne nhbaplık! Kıskanırım doğ
rusu. 

' Prenses ilk defa zevzcklık etti. 
Acaba zevzeklik mi, yoksa sosye -
tece yapılması Hizım gelen bir şa
ka mı? 
Şaka olduğunu şundan anladım, 

Prenses: 

- Benim eski göz ağrımı kim e
limden alırsa onu parçalarım! de
di ve kahkahayı savurdu. 

Şaka olmadığını da anladım yi
ne prenses söylüyordu: 

- Ben dört sene onun hasretini 
çektim. O henüz on dokuz yaşında 
bir üniversiteli iken Monmartr'da 
yakaladım. Üç sene zincirbend et -
tim. Şimdi başkasına verir miyim? 

Ben şaşakaldım. Prensesten bu 
sözleri beklemiyordum. Bir sos -
yetede bunlar konuşulur mu hiç? 
Bahusus prenses gibi kibar bir ka
dının ağzına yakışır mı? 

Dö Şevalef de benim gibi kızar
dı. Utandı mı, kızdı mı? bilmiyo -

rum. Selam verip çekildi. Ben 
prensese bu sözlerin sebebini sor -
mak istedim, fakat soramadım, o 
iç salona doğru ilerlemişti. 

Yalnız kalınca, kimseye görün
meden çıkıp gitmeği düşündüm. 
Hatta bir aralık merdiven başına 
kadar gittim. Birdenbire karşıma 

bir bahriyeli çıktı, lafa tuttu. Ka
dınlardan birisi nutuk verir gibi 
konuşuyordu. Hacı Derviş zade ka
dının her sözünü alkışlarla tastik 
ediyordu. Oraya doğru ilerledik. 
Perıde hanımefendi. Fransızca ve 
İngilizceyi güzel konuşuyordu. 
Fakat kunuşma mevzuu güzel de -

Delinin kulağına 
1 gelen ses 

Geceleri bana gelen seslerin to
nu da değişti. Sanki Güzinin sesi. 
Hayal görüyorum, sanki Güzin. 
Ya bu kız iyi olmalı, ya ben de de
li olacaJım. 

Bir hafta, on beş gün... Annesi 
geliyor, ağlıyor. 

- Pek yakında, diyorum, hanı
mefendi. Galiba onu size akıllı vs
receğim. Fakat, ben delireceğim. 
Kadının gözlerinin içi gülüyor 

gibi geliyor bana. 

- Neden oğlum? 
- Acıyorum Güzine. 
- O seni çok sever, oğlum. 
- Ben de, hanımefendi. 
- Hep seni söyler, düşünürdü. 
- Ben de, hanımefendi. 
Anne memnun. Ben galiba halte

diyorum. Haltetmiyorum. Bu kız 
bela oldu bana. Seviyorum ben bu
nu. 

Annesi eve, ben Güzinin odasına: 

- Nasılsın Güzin? 
- Şeker gibiyim. 
-Cidden .. 
- Sen de!. 
- Mersi! 

- Gece kulaklarına ses geliyor 
mu? 

- Sen yalnız bırakmıyorsun ki! 
- Doğru! 

- Bundan memnun musun? 
- Çok. 
- Ben de. 
- Mersi! 
Bizim bu iş kitaba uyar. Çünkü 

efendim, başınızı ağrıtmıyayım, il
menden b~ledir. 

Fakat kitaba uymıyan tarafı, be
ni de ondan başka iyi edecek yok 
galiba! 

Tam yirmi beş gün sonra Güzi
ni çıkardılar. 

- Henüz tam iyilik sayılamaz, 
hanımefendi. 

ğildi, çirkindi, kirli idi, pisti. Türk
leri ecnebilere çekiştiriyordu; ar -
tık şimdiden sonra kudretli, me -
deni bir manda altında rahat ya -
şanacağını anlatıyordu. Ve hürri
yet ye itilaf şubesi reisi Tayfur da 
şunları alkışlıyordu. 

Prensese gittim, işi anlattım ve: 
- Çok rica ederim, dedim. Bu 

hanımefendiyi susturunuz. 

Prenses beni dikkatle dinledi, 
sinirlendi, beni teskin etmeğe ça
lıştı ve uzaktan haykırdı: 

- Madam Peride! Benim salo -
numda politıka yasak! 

Biı saniyecik bir soğuk duş! 

Ev sahkibinin yasağına riayet e
dildi. Biraz evvelki sözlerile canı
mı sıkan prenses şimdi bir defa 
daha hoşuma gitti. 

Eve biraz geç döndüm. Babam 
sorunca hemen cevap verdim: 

- Fahri beylere gitmiştim. Kızı 
biraz rahatsızlanmış. Bir şey değil, 
grip galiba, onun için geciktim. 

Bu yalanı niçin söyledim? Bil
mem. 
Şimdiye kadar babamı aldatmış 

( ••• ıiJlı 
Diye yalan bue söyledim. '~ 

halbuki, turp gibiydi. 1.nı· · ait • Dedim ya, galiba o berın'! 
la akıllandı, ben delir') oı ur.'· ıı· 

tııt ~ 
Uzatmıyalım. Vur aşagı, 

1 
1\. 

· · ı d k lk3rt' • karı. Bu ışın n tın an ,ı • , diıtl 

G ... ı ısıe 
cağımı anladım ve uzın jjı• 

babasından. Hemen verdiler. :,;eVSi' 
diler, uçtular, memnun oldular.nesi 
erdik muradımıza, Güzinin a!l 

de çıktı kerevete. 
bakınız işiıı "' Çünkü efendim, 

rostopolluğuna! er 
Koltuk gecesi, şu ka:ım ol~~dW 

daloz Güzin, ne söyledı de gu 
dü, bilir misiniz beni: ~,sıl 

c- Canım doktorcuğum. 6}' 
. aiiına . bazan kurt bıle kuzunun ° delr 

şer mi imiş? Baktım ki sen rdufS
lere kendini pek kaptırıY0 uıııl" 
Dünyayı unuttun. Fakat bell yııdJ 
tur muyum. Benim kara bı 
dpktorumu? V 

Anneme ağladım, sız1adıl11· or 
bamın haberi olmadan bir oyuıı t>il' 
namıya karar vNdik. Babaırıı 
çemberden atlattık. ~ 

. b vahıtl 
~rken efo~dım, . enl vgetirıo"' 

deh oldum. Eger senı yo a 'j'optt"' 
seydim bir yıl kalacaktım ıdıJJ't 
şında. Ya hakikaten oynataca 

ya sana kavuşacaktım. . . ır 
.. klı ırP 

Sen de pek yavan yure vii~ 
sin doktorum. Yıllarca kndır\~gaoJJ 
ne hasret kalan toy bir de ~ 1'11 

.. lü bıf 
mütehassıs işte açık goz 

1 
11'"' 

kucağına böyle düşer. Nası 
ğendin mi oyunumu?• 1 Si$r 

- SÖ'-'lcviniz Allah aşkına· .rr 
~ v ne J 

benim yerimde olsaydınız, 

pardınız? kJ1llşııo 
Bıkmışım delilerden, bı 

1 
k"°' 

alnız ı hastaneden, bıkmışım Y 
6
jsi#° 

seV.=1 bıkmışım kadınsızlıktan, 

likten, şefkatsizlikten.. ) 
(Devamı 7 nci sagf ad~ 

- tfJ 
Ö 

., Bilrrıe 
mıydım? Hr.yır. yleyse;.. 1'sl" 
işte! Beni bu kadar üzme, 
bim! 

····· ·································· 
Nisan. . gcçirdi
Babam tehlikeli bir krız di fiııl .. 

Neşet Ömer bey yetişmeseY rıdSJI 
- a"ası di kimsesizdim. Ayan - 8~_,ı .. a jJe ya,__ 

Prens ,Mehmet Ali Paş si ~ 
.. gazete ıP maz dostu, Karagoz ' t)ç e 

bi Ali Fuat bey geldiler. ıc,11' 
·H •· dC 

dost karşı karşıya. uÇ\l 
8 

diir 
Ü 

.. ğ z}arıll _1., 
hastası. çu de bo a ' rbize ~ 
kün. Babamdan başkRSI pC 

dırmıyor. 5·ıJ<ll Jı'" 
f . ve . ...ıJ .. 

O sırada dö Şevale ıe lef sı~v ... 
ş~,·a .,.,,, •• 

nımefcndi geldiler. · p.li r ~ 
di karşı salona aldılll· :;c. P' 

' .. rJl'l""'" ....lı" 
bey yarı açık kapıdan go arıı ~ 

. b. keJl 
şanya çıktı, benı ır • 
ti: ~'I" 

- Bu kadını nersdeJl 

sun? 

- Ayaspaıada tanııfl1'• 
- Hancşkada ını? 
- Evet.. ; 

(D~ 
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Birikurşunadizildiktenson-1 Cin Harlov 3 i y---n 
ra, işte geriye dolar. bıraktı . 

kalan dört Sovyet mareşalı! Şimdi Rudolf Valantinonun meza
fl# rının yanında, iki sene evve~ yap
~ O~O O ©lf'<dllUl<dlc§l ifil~ CI tırdığı k~bregömülmüşbulltnuyor 

D~ ır ©OlUly©ır'? CinHarlovon sene içinde üç defa 
. koca değiştirmişti Simdi arkalarında Kzzılordunun bü.qük bir 

muammasını sak
mareşal, Voroşilof, 

• 
ıstifam 

lamakta 
halinde yükselen 
bulunan dört 

Budgeni, Jegoro/, Blüher kimlerdir ve bu
günkü nıevkilerine nasıl yükselmişlerdir? -

~ 
~'#una ılizilın Tuh ça• fJ•ki J'roçklnln ikbal gün /er/ndırt tlrinıle 

nutuk ıöylerken 

~ a:eşal 'l'uhaçevski kurşuna di- marksizm propagandasını üzerine 
Otd ~ıldikten sonra, şimdi Sovyet alarak bir askeri şef ve en nihayet 
lu Usunda dört mareşal kalmış bu- bir mareşal olacağı kimin aklına 
h.:uYor. ô;;.::\ar da şunlardır: Blü- gelirdi? Sabatı, cür'eti ve cesareti 

~İ lludyeni, Jegorof, Voroşilof. şöhretini temin etmişti. . 
du' •reşa! Tuhaçevski'nin kim ol- Hatta büyük bir sır halınde ken-
tıı·&unu yazmıştık. Şimdi de dört disinin bir Alman zabiti olduğu, 
•teşale bakalım: harp esiri bulunduğu sıralarda bol-

u BIUher 

Zak Şark Rusyasının 
sEsrarengiz hak imi 

~:ı°''Yet mareşallerinden Blüher'in 
lııuh ısttıi Blüher değildir . Dahilt 
du narebeler zamanında beyaz or
lııq NerJeri k<>ndisine bu adı tak-
1,11 a.~d.ı. Meşhur Prusyalı mareşa
lıı!n:uıaıesinden değildir. Asıl is-
1\it. ~i Medvediyef olduğu söyle -
"izııı.; Vıl .. olsun, asker olsun bolşe
leri h 11 buyük şeflerinin hüviyet -
lır. ernen daima meçhul kalmış -

tt . 
lGııı:rnafıh B!üher'in hayatı ma-
İhtiliı~r leendisi eski işçilerden ve 
idi. e}'ropagandacılarından birisi 
"e ç 1 hassa Sibirya şehirlerinde 
~Q,,. ar İdaresinin menfaya mah -

"' etr • · · Yerıe d ıgı ınsanların bulundukları 
' r e 1 •an11 Ça ışmıştı. Sırtında be -

• ,,, 1 
lııa111 e er taşıyarak, yolları, or-
d arı g • 
•ı-a b • eçer, otalıgı propagan -

ltorı.. ogardı. Bu suretle Çini, Ja -
~Ve b .. lliJh utün Uzak Şarkı tanıdı. 

tlttrıak•Ssa. siyasi mahkumları ka
'l'r°';ki t~ ıhtisas sahibi olmuştu. 
'l'r'><;kiYı de kaçıran o değil miydi? 
~lUher ~0ndraya iltica etti. Fakat 
barı dah açırdığı siyasi mahkum • 
ete, çt zıyade pek iyi tanıdığı Ti

Yorııu ne Ve Türkistana gönderi -

~Uh 
llı.. •rebe ·ı · d Uher d _ ı an edildiği zaman, 
duya Ça .e -efcrb(>rJik dolayısile or-

1 "e orgırıldı. Cepheye gönderil -
lııete ka~da Alınanlarla, son hezi -

d 
liez;- ar Çarpıştı. 

5 . .,ette 
~. ndu v . n sonra Petrograda 
»ı:; e ıhrı-ı la •sı akid ı a ordusuna girdi. 
? nıııazaı el~rden pek o kadar hoş
.~k aı-· Ancak silah sanatinden 
•I, ,., '"IYa b 1 d oruss·ı aş amıştı. Tuhaçevs-
rıUsı, 'ab:ı~f .ve diğer Çar or -
d n Yiicud erı gibi kumandanla -
y~ bit l?ıti~egetird!kleri Kızılordu-

n edi!rn; ze kumandanlığına ta
ştı. AJ~ı·d b' · · · 0 a e ır ışcının 

şevizme iltihak ettiği söylenir. 
Siyasi akidelerden hoşlanmaz. Fa

kat sabit bir fikri vardır ki, bolşe
vizmın gayelerinden birini teşkil 

eder: Uzak Şarkı uyandırmak. 

Tuhaçevski'nin arkadaşlarından 

bir Rus zabitı şöyle söyler: 
- 1905 ihtilali zamanında, Uzak 

Şarkta o memleketlerde oturan 
milletler için , Uy an!, borusu ça -
lmmıştı. Çinde taht yıkılmıştı. 1917 
ihtilôli ise orada buyük aksi tesir
ler bıraktı. Moskova bu binlerce 
s<-nelik ırklr.rın kiıbesi olacak ve 
günün birinde Avrupa burjuvazisi 
karşısına meahul bır alemin dikil
miş olduğunu görecekti Uzak Şark
taki mılletler Kari M~rks nazarıye

lerine ehemmiyet vermiyorlardı. 

Onlar yakın istıkliile susamış in -
sanlardı. Bu sebe pten bolşeviklik 

ile milliyetperverlik ten mümteziç 
yeni bir akide icad etmek lazım ge
liyordu . 

Blüher ve Karahan -eski Ankara 

Stalinin süslenmiı bir resm i 

Sefiri ve şimdi dP. mahkum kafi
lesine katılacağı temin edilen zat
bu muazzam işe giriştiler. Büyük 
Çini ayaklandırdılar Orada ihtilal 
hem milli, h~m sosyal bir manzara 
gösteriyordu. Uzaktan uzağa Hin
distanı ve Japonyayı da gözetli -
yorlardı. Halbukı bir şeyi ıyi tah
min edemediler. Sovyet demek, mil
liyetperverlikle bolşevizm arasında 
kat'i bir boşanma demek olacaktı. 
Fakat Kuomintag bolşevizmi kabul 
etmeyince, bütün hulyalar suva 
düştü. Dığer taraftan Japon emoer
yalizmi de tehditkar bir hal almış
tı. 

O zaman Stalin Blüher'ı mare . 
şal rütbcsile Uzak Şark Ordusu ku
mandanlığına tayin ettı ve k~ndi
sini Japon ihtiraslarının karşısına 

dikti. Kuvveti ne idi? Bunu öğrene
bilmek e,üçtür. Fakat Uzak Şark 
kumand&nı kendi geniş mıntakası
ııa yerleşti. Artık Mosk0vada gö
rünmez olmuştu. Acaba Kremlin 
için bir tehlıke teşkil edebilir miy
di? Şayet çağırılırsa, gelir miydi? 

Bu korkular bir hayli dediko • 
dulara yol açtı, lakin tahakkuk et
medi. 

Budyeni 

Süvari ordusunun yarı 
ilahı 

Rus - Japon muharebesi zama
nında süvari başçavuşu idi. Hatta 
1917 de bile yine başçavuştu Fa • 
kat o zamandan itibaren baş dön
dürücü bir hızla yükseldi , Mare
şal oldu Uzun bıy ı klı. iri gövdeli, 
sevimli ve güler yüzlü bir mareşal. 

O da ihtilal günlerinde Denigen 
ve Varangel ordularına kar.şı, ge -
niş Rus yaylalarında sağa, sola ko
şan süvari kuvvetleri teşkil et -
mişti. Topladığ ı kuvvetler gittikçe 
büyüdü ve bir ordu oldu. Bu ordu
nun üniforması bile yoktu. Sadece 
at ve ~üvari h<>r şeyi temine kafi 
geliyordu. 

Bu muharebe pek çetin olmuştu . 

Bir gün beyazların geçtiği bir kö
ye varmışlard ı . Kızılorduda süvari 
kumandanı olan Brussilof'un oğlu

nun cesedini buldular. Beyazlar bu 
çocuğu asmışlardı. O zamandan iti
baren Budyenl Odesada n garp hu
duduna kadar hakimi mutlak ke· 
silmişti. Bu sıralarda Tuhaçevski
nin beyazlara karşı gir iştiği bütün 
taarruzla akim kalıyordu . 

Budyeni hala süvariliğe aşıktır. 
Bir gün muharebe olursa, belki de 
süvarilerini tankların üzerine sür
mekten çekinmiyecektir. Atların 

kanatları olsa, belki de tayyarele· 
re karşı gelecektir. 

Jegorof 

Erkanı harbiyenin 
Şeflerinden biri 

Mes'ut milletlerin t arih i yoktur, 
derler. Mes'ut yaşamak istiyen ma
reşaller de öyle .. J egorof r ejim ne 
olursa olsun, kendi askerlik ır" 
ğini hiç şaşmadan takip ccl~n _ · 
adamdır. Eskiden Çarın muhafız ı
Jayında miralaydı. 1905 te ill· h"

la!i bastıran kuvvet de bu muha
fız alayı olmuştu . Fakat J egorof 
1905 te ihtilalci sosyalist partisine 
dahil oldu. Nasıl, niçin? Orasını 
ancak kendisi biliyor. 

Bütün hayatını askerlik san'atine 
vakfetmiş olan bu miralay bir gü n 
'Y'!·oçkiye müracaat etti ve Troçki 
derhal kendisini kabul etti. 

(De.,amı 6 ıncı sayfada) 

Annesinin tekrar evleneceği sıralarda, kendisi 
müstakbel üvey babasile evlenmek niyetinde idi 
Sinemanın yorucu hayati Cin Harlovdan evvel daha 

artisleri genç yatta toprağa gömdü? 
hangi 

B ir ÜrP.mi buhran• yüzünden r 
birdenbire giiçüp gıdiveren ma

ruf sınP.ma yıldızı Cın Harlov bir- 1 
kaç ı;undenbP.rı Holivud mezarlı

ğında Rud0lf Valiıntino, Mari Dres
ler , frvıng Talberg gibi tanınmış t 
digN sinema artıstleriyle yanyana 
yatmaktadır. 

• Cın Harlov'un sinemadaki en 
hü yük m•JVa!fakıyetlerinden biri, 
sınırlı bacaklariyle şehvi hisleri 
tahrik etmesini iyi bilmes!nd.,yd!. 
Sınema kendısini bir ne vi seksapel 
kralıçesi ılan etti. Bu yıl, ölümün
dPrı bir ay cvvC'line varıncıya ka~ 
dar hafiada belki de bin tane fo
t0ğraf talebi k.ırşısında kalıyordu. 

Bu talepler daha zi~·ade Kanar -
ya, Cava , Fas, Malezi gibi içinde 
kanları kızgın insanların yaşadık 

!arı mcml<>ketlerden geliyordu. 
Holivud gazeteleri, bundan bı. 

zaman evvel, Mister ve Mistr,, 
Marina Bello'nun boşandıklarını yaz 
mışlardı. 

Marino Bello Şikagonun zen -
gin sanayi erbabından biridir ve 
bundan on iki yıl evvel, ikinci ka
rısı 0larak Madam Şarpantiye ile 
evlenmişti. Holıvud gazeteleri • ' 
nin Marino Bellodan boşandığım· 
yazdıkları bu kadın, Cin Harlov'un 
anasıdır. Cin Harlovun as ı l ismi 
Harl in Şarpantiye ldi. 

... 

1 
\ 

• Ötlırıü ile bıitiin ıinema alemini matemde bırakan Cin H artov 

İstikbalde Cin Harlov ismi altın· 
da bütün dünyanın muhabbetini 
kazanmıya namzet olan bu kız 1928 
senesinde, daha on yedi yaşında i
ken, ilk defa olarak Şarl Mak Griv 
isminde yirmi iki yaşında bir de
likanlı ile evlenmişti. Bu delikan· 
lı babasından milyonlar tevarüs 
etmiş bulunuyordu. Genç kızın 
annesi de Marina Bello ile evleni· 
yord u. Fakat genç kız müstakbel 
kayın babasına adeta tutulmuştu. 
Bunu hisseden anası , kızını evlen
dirdi ve f{olivuda gönderdi. 

Cin Harlov Holivud~ varınca, 
kaşla, göz arasında kocasından bo
şandı ve sinemaya girdi. 

• O sıralarda P ol Bern meşhur 
Metıo-Goldvin-Mayer stüdyolarını 
idare ediyordu. Meşhur yıld ız Bar
bara Lamar hastalanıp, talii ken -
disine küsüp de parasız kal dığı za
man, hastahane parasın ı , sonra da 
cenaze ma~r afını ü zerine alan P ol 

Sinemanın ı~lrclle
re oroıpu ;(bl ıa. 

nıllıfı Cin Harloo 
"'llnnoi bir hngal 
g•-.,ını Fak arza 
e.Urdi. 

Ruılolf Valartlino 

Bern olmuştu. Ölen Barbara Lama
rın oğlunun tahsil ve terbiyesine o 
baktı. Diğer daha bir çok sinema 
artistlPr i ~]~hinde atılan iftirala rı 

hemen hemen o temizledi. Efkarı 

umumiyeye göiüs germesini bilen 
bu adamı herk"s seviyordu. 

Bir gün bir haber çıktı: P ol Bern 
ile Cin Harlov evleniyorlarmış. Pol 
Bern .ııcnç kadından yirmi iki Yaf 
büyüktü. Bir kaç hafta geçmeden, 
maruf prodüktörün oturduğu s•y
fiyede cesodini buldular. Bü~·ük bir 
aynanın önünde çırçıplak bir halde 
yerde yatıyordu. 

Halbuki o gece Cin Harlov kendi 
odasında rahat rahat uyuyordu. 
Ne şayialar çıkmadı. Guya Pol Ber• 
karısına yeni bir aşık takdim etmiş 
ve onlar sevişirlerken seyretmek 
istemiş. Yaptığı bu küçüklüğe da
yanamamı . ölmüş. O zaman Cin 
Harlov da artık yaşamak istemedi
ğini söylüyordu. Bir gün yaralan
dı , kendisıni hastahaneye kaldır -
dılar. Bu skandalın gürültüsü o ka
dar büyük olmu tu ki, genç artis • 
tin bütün mukaveleleri feshedil • 
mlşti. 

• İkinci defa evlenişine gelelim: ' 
Cin uzun müddet stüdyolara a• 

yak basamadı. Annesi ve kayın pe
dHi kendisine yardım ediyorlardı. 

Bu sefer de yine Holivudun çok ta
nınmış operatörlerinden Har! Ros
son genç kadına talip çıktı. Bu iz
divaç ve sonra .Saygon Güzeli. fil
mi Cin Harlov'un itibarını iade et· 
t i. Genç kadın evlendikten sonra, 
bir kere daha ailesinden ayrıldı. 

F akat Cin Harlov ile Hıarl Rosson 
un boşanmak kararı vermeleri için, 
b ir kaç hafta beraber yaşamaları 

kafi gelmişti. Harı Rosson İngiltere 
ye git ti. Bu sefer Cin Harlov'un an
n esi kızın ı yanına almak isteme -
dl. Bu yüzden de Holivutta bir çok 
dedikodular çıkmı§tı . 

8 
F akat o zamandnnberi çok çalış -

mıştı. Eşi olan Vilyam Povl'l ayni 
zamanda en iyi bir arkodaşıydı. Hat 
ta bir aralık her ikisiııin evlene -
cekleri de şayi oldu. Bazı kimseler 
de Cin Harlov'un pekala annP;rin
den ayrılmış olan eıki übey baba
sile evlenebileceğini de ileri ruıil • 
yorlardı . 

Cin Harlov ne Vilyam Povel ile, 
(Dıoomı 6 ırtoı ıııgf-ı•ılo) 

... --
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.47 Yazan : Nedim Refik 

' Bilal bıçağını çekerek Parhalıya lıücum ' etmek 
istedi, fakat sapla yamadı 

Parhah: " Acele etme, dedi, senin bu bıçağın bana işliyemez,, 
senin hakkından gelirim de öbürle
rini sonra düşünürüz. 

- Hayır, sonra pişman olursun .. 
sen benı öldür<?mezsin. Bundan vaz 
geç. Hem niçin öldüreceksin? Ben 
seni bilmiyorum. Sana hiç bir fe
nalık etmedim. Sen de beni hiç 
bilmezsin. Aramızda bir düşman -
lık var mı? Ben sana bir fenalık 
ettim mi? Belki de iyilik ettim. Ar
tık bu oyunu bırakalım. Haydi bn
radan gidelim. İkimiz de ele ge -
çersek iyi olmaz. Biz biribirimize 
Jaz1m olacak adamlarız. Söyle ne 
istiyorsun? .. 

- Bahadır Sahibin kızını ne yap
tın kafir? .. 

- Bunu niçin bana soruyorsun? 
- Eğer inkar edersen inanmam. 

Seni elime geçmişken bırakmıya
cağım. Bahadır Sahibin kızını ne 
yaptın söyle!.. 

- Onu bana sorma .. çünkü söy
liyemem. 

- Kime sorayım? .. Söyle kime 
sorayım? .. 

Bu sırada Parhalı hafif bir ıslık 
öttürdü. Derhal bahçedeki ağaçla
rın arasından bir adamın fırlayarak 
kendine doğru gelmekte olduğunu 
gören Bilal, ucunu Parhalınm gırt
lağına dayadığı bıçağını batırarak 
Hintli öldürmek istediyse de, ken
disi boğazının şiddetle sıkılmakta 
olduğuna anlıyarak, müdafaasız bir 
halde yere yuvarlandı. Parhah ar
tık kurtulmuş. ayağa kalkmıştı: 

- Boynunda, dedi, seni boğmak 
için lazım olan ip sarılı, duruyor. 
Eğer şu anda ölmemek istiyorsan 
bana söz ver, bir daha benim kar
şıma düşman olarak çıkmıyacağına 
söz ver. Sr.n beni buralarda yalnız 
mı zannediyordun? 

Bu sefer Bilalin Parhalının elin
den kurtulabilmesi için hakikaten 
fevkalade denecek bir vak'a çık -
tnak Iazımdı. Parhalının bir sözü 
üzerine Bi alin boynundaki taz -
yik gevşedi. Kendi kendine: 

- Sahiden boğacaklar, dedi. Be
ni boğduktan sonra bunlara ne o
lur? Ne olursa olsun ... Ben niçin 
kendimi boğdurayım? diye düşün
dü, ah, şuradan nasıl kurtulaca -
ğım? 

Parhalı, Hintli arkadaşını oraya 
saklatmış, bir tehlikeye uğrarsa o
nun müdahalesi icabettiği za -
man, bunu ıslıkla bildireceğini söy
lemişti. 

Gecenin derin sükununu bozan 
hiç bir ses yoktu. Zeynep hanımın 
evinde de hiçbir hareket hissedilmi
)'Ordu. Parhalının zaten buraya gel
mesi o kadınla hatıra gelebilecek 
her hangi bir sebepten ileri gel
miş degildı. Bilakis Zeynep ile hiz
metçisı evde bile yoklardı. O halde 
Parhalı buraya başka bir sebeple 
gelmiş bulunuyordu. Hintliye öir 
şey söyledi Bilalin boynundaki ip, 
daha do ~,rusu i~kten yapılmış gay
tan büsbutün gevşedi, sıynldı. Par
hah: 

- Haydi, dedi, buradan çıkalım. 

Bıçağını Ç(!kerek Parhalıya hü
cum etmek istedi, fakat saplıya -
madı. Parhalı: 

- Acele etme, dedi, senin bıça
ğın bana işlemez. 
Diğer Hintli bekliyor, efendisin

den emir almadıkça hiç bir hare -
kette bulunmuyordu. Bilal, karşı -
sındaki adamın elbisesi altında bir 
zırh olduğunu bıçağın geri dönme
sinden anladı. Yeisle, hiddetle diş
lerini gıcırdatıyordu. Parhalı: 

- Çok iyi, dedi, biz seni boğa
cak iken boğmadık. Şimdi sen bi -
zim kanımızı dökmek istivorsun? 
Bundan vazgeç. Çocuk, sen biz • 
den ne istiyorsun? 

- Bahadır Sahibin kızını. 
- Sen onun için mi o adamın 

evine girip çıkıyorsun? Onu bize 
sorma. 

Bilal elindeki bıçağı meyusane 
sallıyor, karşısındaki adamın kanı

nı akıtamamış olmaktan mütevel
lit bir yeisle dişlerini sıkıyordu. 
Aşağı doğru indiler. Burası büs

bütün karanlık, büsbütün korkunç
tu. Fakat birdenbire arkalarından 
bir ses: 

- Dur!.. diye haykırdı .. 
Üçü de titremekten kendilerini 

alamamışlardı. Karanlıkta bunlara 
doğru bir gölge ilerledi. Gür bir 
sesle: 

- Siz buraya biribirinizl öldür -
miye mi geldiniz? Siz kimsiniz? ba
na anlatınız. Yoksa işiniz fena o
lur. Demindenberi sizi gözetliyo -
rum. Siz o evin bahçesinden çıktı
nız. Hırsız mısınız? yoksa başka bir 
fenalık için mi oraya girmiştiniz? 
Benimle beraber geliniz! 

Elinde kalın, iri bir sopa vardı. 

Üçü de bu adamın boyuna, bosuna 
bakarak kavuğunun heybeti kar -
şısında emrine itaatten başka çare 
olmadığını anlamışlardı. O sırada 

üçü de meçhul adamın önüne düş
tüler. Şimdi bayırı tırmanarak çı -
kıyorlardı. Yüksek duvarlar ara
sından geçtiler. Arkadan gelen ka
vuklu adam: 

- Saadetlu padişahın fermanını 
dinlemezler! sizi!.. dedi, gece ya -
rıları böyle tenha yerlerde kim bi
lir ne mefsedet kuruyordunuz. La
zım ki, padişah si7.e siyaset ede! .. 

Az yürümediler. Fakat Parhalı 

zihnen meşgul olduğu için yürüdü
ğü yolun uwnluğunu, tırmandığı 
bayırların yorgunluğunu düşüne -
cek gibi değıldi. Fakat yanındaki 
Hintli de onun gibiydi ve Par • 
halı kendisinin bir şef olduğunu u
nutmamıştı. Cesaret ve metanetini 
muhafaza ederek yanındaki Hint • 
liye de kuvvet vermek lazımdı. Yü
rüdükten, dolaştıktan sonra gelen 
bir konağın önünde, arkadaki ada
mın işaretile durdular. Bilal başı
na gelen bu maceradan kolay kur
tulacağını düşünerek korkuya se· 
hep görmüyordu. Fakat derdini an
latıncıya kadar rahatı çok kaçaca
ğından emindi. Lakin şu ne oldu
ğunu bilmediği iki düşmanını pa
dişahın siyaset penÇ(!sine tutulmuş 
görmek onu o kadar sevindirmişti 
ki, bu sırada kendisini biraz sar -
saklasalar helfı.1 edecekti. İşte bu 
düşünce ile: 

- Bu habisler, dedi, beni kaç de
fa öldürmek istediler. Ben de Saa
detlu padişahtan bunlar hakkında 
siyaset dıleyeceğim. 

(Devamı var) 
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Kızılorduda neler 
oluyor? 

( 5 inci sagf adan devem ) 
Kızılordu 15 kanunusani 1918 ta

"rihli ve Leninin imzasını taşıyan 

bir kararname ne ihdııs edilmiş 

bulunuyordu. O sırala'I"da Brest Li
tovsk muahedesi müzakere edili
yordu. Burada her şey bırakılıyor
du. Eski ordu artık mevcut değil

di, neferler kendi kendilerini ter
his etmişlerdi. Harp malzemesi, 
toplar, mitralyözler, tayyare tank
ları oldukları gibi bırakılmışlar-

dı. Mahalli Sovyetler bunları t?pla
mıya başladılar. Bütün bu korkunç 
intizamsızlığı yola koymak lazım
dı. İşte o zaman Jegorof'un maha-

ret ve gayreti görüldü. Metodla ha
reket ediyordu. Yeni isimlerle ye
ni alaylar teşkil edildi, eski muha
fız alayı miralayı askeri talimat
nameler vücud~ getirdi. Yani Kızıl 
ordunun bir nevi dimağı haline gir
mişti. 

Ordu yavaş yavaş büyüdü. mec
buri hizmet kondu. Teknik kıtaat 
teşkil edildi. Hulasa Jegorof hiç se
sini çıkarmadan, fakat hiç durma • 
dan mütemadiyen calışıyordu. 

tisine girdi. Çok geçmeden de Le
ninin saflarına iltihak etti. O sıra
larda da alfabeyi hecelemiye baş
ladı. Akşamları iş bitince okuma -
sını öğrenmiye çalışırdı. Hatta çok 
geçmed<?n yazıp okumasını o kadar 
iyi öğrendi ki, bir gazete çıkardı. 
Bu gazetenin yalnız başmakalesini 
değil diğer bütün yazılarını da ken
disi yazdı. Dahili harpte yine ken
disini askeri bir şef tayin etmiye -
ceklerdi. Ancak ona harekatı ve 
generalleri nezaret altında bulun
durmak için askeri bir komiserlik 
vereceklerdi. 

Ve birdenbire, Ukranyada Polo
nez orduları karşısında eski Epro -
moviç ve yeni Voroşilof bir asker 
bahadırı kesildi, generalliğe terfi 
etti Daha sonra Harbiye Komiser
liğine geçti ve en nihayet ... mare
şal oldu. 

Voroşilof'u bugünkü makamına 
getirmiye saik olanlardan birisi de, 
hiç şüphesiz geçen günlerde kur
şuna dizilen Tuhaçevski'nin Kızıl -
ordunun vaziyeti hakkında 1934 ka
nunusanisinde yedinci Sovyet Kon
gresine verdiği rapor olmuştur. 

Okuyucularla· 
Baş baş a 

Sokakta 
Fena bir 
Manzara 

Aksarayda oturan bir okuyucu
muz yazıyor: 

cGeçen gün Bahçekapıdan geçi
yordum. Bir hamal sırtına, yeni 
yapılmış bir tabut almış gidiyordu. 
Kalabalık bir saatti. Koskoca ta
but, gelen geçene çarpıyordu. Ve 
yolcular, tabuttan öyle ürkerek ka
çıyorlardı ki.. Filvaki, tabut, her
kesin bildiği, malumu olan bir şey
dir. En sonra, hepimiz onun içine 
gireceğiz. Fakat, heyeti umumiyesi 
itibariyle tabut soğuk bir nesnedir. 
Şekli fenadır. Filhakika, Bahçekapı
da hamalın sırtına yükleyip götür
düğü tabut, henüz yeni yapılmış 

sarı tahtadan başka bir şey değil
dir. Fakat, medeni bir şehirde, böy
le, sırtta apaçık şekilde tabut ta
şınması her halde hoş bir manza
ra olmazsa gerektir. Sonra, Bahçe
kapı, şehrin en işlek ve kalabalık 
bir yeridir. Buradan, bu tabut ne 
münasebetle götürülüyor? ... 

' Tabutçular, Bahçekapıya hayli 
uzaktır. Bu yol, tabutun geçmesi 
mecburi olan bir yol değildir. Mut
laka, buradan geçmesi lazım idiy
se, kapalı bir vasıta ile ve kapalı 

bir şekilde geçirmek her halde 
mümkün olurdu.> 

Cin Harlo 
3 milyon 
Dolar bıraktı 

( 5 inci say/ ad un d~vam ) 
ne de eski üvey babası Marino Bel
lo ile evlenmedi. Bu ateşli ve ken -
disini güç zaptettiği zannedilen genç 
kadın, münzevi bir hayat yaşamak 
arzusunda olduğunu söylemişti. 

• 
Şurası muhakkak ki, sinemanın 

yorucu ve karışık hayatı, artistle
rin gerek sahnedeki sun'i, gerek 
hayattaki samimi hisleri üzerinde 
büyük bir tesir yapmakta ve bu 
yüzden artistlerin sinirleri bozul -
maktadır. Meselfı Ru'dolf Valanti
no resmen apandisitten ölmüştür. 
Keza Barbara Lamarın ölümü de 
gayet tabü addedilmektedir. Rene 
Adore'nin de, kar ortasında film 
çevirirken b .,ronşite yakalanarak 
öldUğü söylenir. Mari Prevost, Ma
bel Normand, Telma Toa, Meri 
Pikfordun kardeşi Cek Pikford, 
Greta Garboyu meydana çıkaran 

Moris Stiller de öldüler. Bütün bun
lar sinemanın hissi ve ruhi ne ka
dar yıprattığını göstermiye kAfi • 
dir. Meri Pikfordun eski kocası ve 
zamanının en muvaffak artistle • 
rinden Oven Mur şimdi timarhane
dedir. 

Hul8sa Holivut pek çabuk ve hiç 
beklenmedik bir zamanda öldürü -
yor. 

• Holivuttan gelen haberlerf gö
re, Cin Harlov ölürken kırk milyon 
franklık bir servet bırakmıştır. Son 
günlerde bir İngiliz hayat kumpan
yasına mühim bir yekun üzerinden 
hayatını sigorta etmişti Ölen genç 
artistin ailesine bıraktığı servet üç 
milyon dolar tahmin edilmektedir. 

Ö ETÇi 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt-

Bu ev bizim değıl. Eğer sen bizi öl
dürmeyi istiyor~an gel, sokağa çı
kalım. Şu aş:ı.P,ıduki tenha, ıssız ar
s.ıyı görüyor musun, orada görü
şürüz. 

Parhalı bahçenin bir köşesine 
gitti. Orada ufacık bir kapı vardı. 
Bunu açarak Biliılı dışarıya çıkart
tıktan sonra Hintliye de yol ver
di. Sonra kendisi de çıkarak ka
pıyı yava~ça kapadı. Üç kişinin ö
tıünde boş, tenha, ıssız Q!.r yer var
l!ı. Prrhalı Bilala: 

Tuhaçevski gözden düştükten 

sonra, mareşallik asası kendisine 
de verildi, 1 RADYO 

'~-----------w-------

_w ____ ..,. __ I !erinde nöbetçi olan eczaneler şun-

lardır: 

- Sen, dedi, bize bir şey yapa
ınazsın. Hala bizimle döğüşmek is
tiyor musun? Bizi öldürmek isti -
yor musun? 

Sonra Bilala daha ziyade soku -
]arak ilave etti: 

- Bu litkırdıları artık bıraka -
lım. Ben daha senin adını bile iyi
ce bilmiyo:um. Ne idi? 

- Bilal .. Sen benim adımı öğ
renip te ne yapacaksın? 

- Bilal. Bilal... söylemesi kolay. 
Söyle, bizi öldürmek istiyor mu -
sun? 

Bilal hakikatte şu saatte ne ya
pacağını bilmiyordu. Fakat, taliinin 
biribirl<>rile karşılaştırdığı bu ada
ma keskin bir düşmandı. 

Voroşilof 

Hakiki ihtilalci, ordu 
Başkumandanı 

Mareşal Voroşilof ise bambaşka 
bir insandır. Voroşilof bütün Sov
yet kongrelerinde alkışlanır ve en
ternasyonal marşı ile selamlanır. 

Halbuki bundan takriben 50 se
ne evvel, küçük Epremoviç daha 
yedi yaşında iken, bir maden oca
ğında çalışıyordu. Mektebe git -
mek mevzuubahs değildi. Bu çocuk 
yirmi yaşına geldiği zaman ümmi 
idi. Fakat tazyik eden bir rejime 
karşı gelmek ve ameleyi ayaklan
dırmak için okuma yazma bilme -
sine ihtiyaç hasıl olmamıştı. Birl
biri üzerine hapse, nefye mahkum 
oldu. Kaçtı, yeniden hapse tıkıldı, 
Sibiryaya siirüldü. işte bu ihti -
lalci amelenin gençliği de böyle 
geçmişti. 

1905 te Sosyal - Demokrat Par -

BUGÜNKO PROGRAM 
A k§am neşriyatı: 

18,30 Konferans: B€yoğlu Halke
vinden naklen Bay Semih Müm
taz: (Eski ve yeni muaşeret telfık
kileri). 19,30 Konferans: Eminönü 

Halkevi Sosyal Yardım şubesi na
mına: Doktor Kazım Esat (Çocuk
larda diş bakımı). 20 Belma ve ar
kııdaşları tarafından Türk musiki-
si ve halk şarkıları. 20,30 Ömer Rı
za tarafından arapça söylev. 20,45 
Cemal Kamil ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şar
kıları (Saat nyarı). 21,15 Radyo fe
nik dram. 22,15 Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı. 
22,30 Plakla sololar, opera ve ope
ret parçaları. 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 
_ Ôğlc neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis. 13,05 Muhtelif plfık 
neşriyatı, 14 Son. 

1 lstanbul cihetinde kiler: 
Eminönünde (Salih Necati), Be

yazıdda (Haydar), Küçükpazardn 
(Hikmet Cemil), Eyüpsultanda 
(Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(Nazım Sadık), Karagümrükte 
(Suad), Samatyada (Rıdvan), Şeh-

zadebaşında (Üniversite), Aksa -
rayda (Ziya Nuri), Fenerde (Hü -

sameddin), Alemdarda (Sırrı Ra -
sim), Bakırk<iyde (İstepan). 

Beyoğlu cihctindekiler: 
İstikl51 caddesinde (Della Sudn), 

Galatada (Hüseyin Hüsnü), Tak
simde (Limonciyan), Şişlide Ha
lfıskfır caddesinde (Nargileciyan), 
Kasımpaşada (Vasıf), Hasköyde 
(Barbut), Beşiktaşta (Süleyman 
Recep), Sarıyerde (Nuri). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
kiler: 

J\ 
haı 

ad~ 

1.,rda Çarşıboyunda (ömer 
1(adıköyünde Muvakkit
df'sinde (Saadet), Büyük

(H:ılk). Heybelide (Tanaş). 

ikinc i kısım 

Avrupanın kumar klüplerınde ve T111 
atlantiklerde resmi asıh olan met h 

trişör kimdir ? 

Kesmek işinde, muhakka'k el köp
rüye gider, oyuncu haberi olmadan 
kağıdı işaretli yerden keser. Tri -
şörlerin bu hilelerine uğramamak 
için, muhakkak kağıtları karıştır
mak lazımdır. En itımat ettiğiniz 
bir evde bile olsanız, kimseye i -
nanmayınız, her ihtimale karşı ka
ğıtları bir kere karıştırmadan da
ğıtmayınız. 

Montaj işlendiktc>n sonra ondan 
istifade etmek, işlenilen kağıtları 

ele almak için başka bir ameliyeye 
daha ihtiyaç vardır. Bunun adına: 

- Köprü! 
Derler. Köprü iki türlü yapılır: 

1-Yandan, 
2 - Baştan. 

Köprünün üstaca yapılanı ile, 
acemice işleneni vardır. Bunlara 
kumarbazlar: .... 

1 - Hafif köprü, 
•• 'I. • 

2 - Kaba köprü. • . 
Derler. Usta trişörlerin yaptıkları 

köprü kolay kolay belli olmaz, o
nu ancak işden, trişörlükten ça -
kan oyuncular anlar. Fakat acemi-

lerin attıkları köprü hemen belli 
olur, şöyle desteyi elinize alıp ba
şından ve yan tarafından baktınız 
mı, destedeki gayri tabiiliği dera
kap anlarsınız. 

Trişör, montaj işlerken niçin yar
dımcıya ihtiyacı vardır? Anlata -
yım: 

Trişör, işliyeceği kağıtları bul • 
rnak için oynanmış kağıtları çabu-

cak araştırmak, işine yarıyacak kn
ğıdı bulmak mecburiyetindedir. Çok 
defa, aradığı kağıdı bulamaz. Faz
la araştırmak da nazarı dikkati cel
bedeceği için, knğıtlarla fazlaca 

meşgul olmaktan çekinir, korkar. 
Bunun için, aradığı kağıdı masada-

ki arkadaşına uzaktan gösterirse, 
yardımcı da bir taraftan ararnıya 

başlar, bulduğu zaman arkadaşının 
önüne atıverir. Ve trişör bunları a
lır, montajını ve köprüyü yapar, 
hazırlar. 

Bu işe eli biraz yatkın olan bir 
yardımcı, trişör arkadaşına iyi 
yardımlarda bulunabilır. 

Montajın bir başka nev'i daha 
vardır ki, buna; 

- Dokuz monte 
Derler. Bunun işleme tarzı da, 

şöyledır: 

Trişör, kağıtlar oynandıktan son
ra, rastgele eline geçen bır cinsten 
üç kfığıdı, mesela üç onluyu, üç va
leyi ve ilh ... tarayacağı kağıdın en 
altına yerleştirir, bunların üstüne 
de dokuz boş kor, karıştırır gibi ya
par, köprüyü hazırladıktan sonra, 
kağıtları dağıtacak adamın önüne 
bırakır. O adam da yanındakine 

kestirir, dağıtmıya başlar. 
İşlediği üç vale üç onlu veya 

her hangi üçlü dağıtılan bu beş ka

ğıdın içinde değildır Destenın üs
tünden yirmi kağıt rittikten son· 
ra. o üç kart, kağıdın üstünde kal -
mıştır. 

Trişörün elinde üvertür varsa, 
hemen oyunu açar. yok ·a b:ışkala
rının Uvertür yapmasını b<"kler ve 
elinde hiç bir kağıt mcs ' la iki çift 
dah i olmasa. oyuna ıştirak eder. 
Tesadüfen ışledığı kağıtların cm • 
sinden dördüncü clıne gelmiş bu
lunursa, onunla başka cinsten bir 
kağıt alıkoyıırak, uç kart değı~ti -
rir. Bu aldığı kağıtların üçü de ay· 
ni cinsten olan işledıği kartlardır. 

Elindekı kağıtlarla bunlar bırle -
şince üç kağıtla bir kare vücude ge
lir. 

Eğer, dördüncü kağıt elinde bu
lunmaz da. tesadüfen iki yedili, iki 
kız, ıki dokuzlu olursa. onları tu -
tar, üç kart değiştirir, bu suretle 
de yine üç kağıtla ful yapar. Ba
zan, yalnız işlediği üçle kaldığı da 
olur. 

Pokerde kapak yapmak işi de 
hayli maharete ve el çabukluğuna 
bağlıdır. Evv<>lce de söyled ıgim gi
bi, kapak yapmak için, ortakların 
masada muhakkak yanyana olur
maları Jiızımdır.. Ve yanyana düş
mek için de ka~ıtları ona göre tan
zim edip çekmek icabeder. 

Kapak yapacak oyuncu, yanında 
oturan rrkadaşına ya ayağile işaret 

vererek isted "ği kağıdı bildirir, va
hut istPdiği kağıdı elindeki beş kfi-

ğıdın en altına koyarak, götırı 
Telgraf, ar larında karaılaş 

parolaya gc:irc verilir. Mesda aY 
nın i.ısti.ıne bir kere vurursa 250

' 

·· kere v kere vurursa papas, uç "i 
dir. Ve böylece teselsül eder. 
Jarına vurursa flosa gitmek i 

~ v 
tidir. Bir de, ayak vl!rmadan. 
gösterilmcJcn verilen bir ıŞS 
vardır: Kağıt istiyen oyuncu e 
deki bes kağıdı vere bırakınaı. 

,. v •ğı 

!inde tutar. Parmnklarını ka 
rın üstünde bulundurur. Eğet 
ğıtların üstünde tek parmak v 
aso istiyorum demektir, ve bU 

-ı 
telgraf gibi numara ile teselsıl 
der. Bu şekil telgraf, karşıdan. 
şıya verilen işaretlerde daha zı 
kullanılır. 

Anlıyorum, yanyana oturma 
karşıda oturan bir adama nasıl 
pak yapılır diye hayret ediyor 
nuz. 

Bu suretle yapılan kapağın 
me tarzı şöyledir: 

Kapak yapacak trişör, arkad 
dan el telgrafını aldıktan soı:r.a, 
ğer elindeki kağıtlarının ıçi.Jl 
arkadaşının istediği kağıtıardaJld 
sa, hemen elindeki beş k8ğıdı, 
tenin altına ters olarak kor. ""fa 
daki adam kağıt değiştirdikten 

ra, çok s~ri bir hareketle de~ 
altüst eder, arkadaşının istediği 
ğıdı bu suretle ona verir. J{uıtı 
bazlar buna cvolta. derler. 

Bu hileyi meşhur ve eşsiz tri 
!erden Yunanlı Yani bulmuştur 
beynelmilel şöhreti Amerikalı 
nidir ve bütün diinyadaki k 
klüplerinde, transatlantiklerde 
mi vardır. 

Eski devirlerde, istibdat ve b 
riyet yıllarında kapak hilesi hiÇ 
linmezdi. Bu hile mütareke Y 
rında İstanbulda taammüm e 
tir. Karşıdan karşıya yapılan k8 

gelince, beş altı yıl evveline k 
İstanbul trişörlerince malum ~ 
di. Ynni, çok sevdiği poker trı 

]erinden (R. H.) ya bunu öğret 
o da hokkabazlığını herkese 

1 termek :merakında bir adanı 0 

ğu için, Beyoğlunun bütün tr' 
lerine bilfiil yapmak suretile 
termiştir. 

Bugün kapak işliyen bir çolt 
ker işçileri vardır, fakat en u 
ları Petrakyan, ve (N .. ) adında 
Ermeni ile, (R. H.) adında bir 

tir. Yanık namile şöhret alall 
daha varsa da, jestleri kötü ~e 

lara nisbeten çok acemidir. 
İki ıskarta ile oynamak içiıı 

-bütün poker hilelerinde otduJıl 
bi- seri hareketler yapmak 1 

dır. Ayni zamanda çok cesuf 
mak da şarttır. 

İki ıskarta ile oynıyacak o Jc 
oyuna iştirak ettıkten sonra. 

1 değiştirirken, oyuna iştirakini]C 
bettiren kağıtları ıskarta etrrıe ' 
ni değiştirir gibi bir vaziyet ~la 
yere atmak mecburiyetindedı_r. 
kat kağıtları atarken öyle b•~. 

"nU ziyette fırlatır ki, bunlar 0 

ve dnıma elınin altındadır. ··y 
İki ıskarta ilE oynamanın bil 

. jtl 
avantası , üvertur yapanlar ıç 
defa fazladır. Sebebini mi anlııffl 
istiyorsunuz? )C 

Dıkkat edin yazıyorum; beli<' 
·ıe o 

rcnıze bır gün ıkı ıskarta 1 
• ol 

yan bir trişör duşer, dikkatlı 
sanız onun bu numarasını ye 
siniz: ... 

ds ... • İki ıskarta ıle ovnıvan a 
vertür yaptığı za~an. iki ası"· .. 

r dev 
hut iki papazın yanına. e ın arıt 
lunan diğer üç kağıttan pres .1; · de 1 

manının emrettığı biri_n~• dıl' 
ederek, yere atar ve kagıt 
adama: 

_::_Ver~~ 

Yeni nesriyat 

Deniz banyolar• ıst-' 
Çocuk Esirgeme Kururrı; 11 ~ 

bul merkez heyeti tarafın ·~ 
redilmekte olan çOC'uk]arıı o;rı! 
öğütleri broşürlerinden ~ 
banyoları ve faydaları, }1 ıJI" ır. 
risaleler, geçen sene old . 
bu sene de alakadar ce 
gönderilmiştir. 
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KUDC~ KO~lbARR 
Tefrika No: 82 Yazan : M. Necaei Tunçer 

Surlu/arın garip bir inanışı vardı: Gökte pembe 
bulııt görünce seviııirlerdi. Bu bulut haızgi evlerin 
Üstünden geçerse, o insanlar beklenilmeyen bir 

re/ ah ve saadete kavuşurlardı I 
SiUlnın Sur sarayına girişi! 

Rama o sabah genç karısının o - 1 
d~sından ayrılırken: 

- Peki.. söz veriyorum: Silayı 
krala hediye edeceğim. Merak et -
ıneı .. 

bemişli. Rama o gün bahçede 
dolaşırken Silayı gördü.. yanına 
Çağırdı. 

Ramanın genç karısı o sırada 
Pencereden kocasını gözetliyordu. 

Acaba Rama sözünde duracak 
lnı? 

Genç kadının zihninde takılıp ka
lan bu clüğümü çözmek Hızımdı. 

Rama vaziyetini düşünerek, genç 
karısına vadettiği gibi, Silayı kra
la hediye etmiye karar vermişti. 
Aksi takdirde hem rahatı, hem de 
i~i bozulacaktı. 

Rama çekiniyordu .. 
Bu kararını nasıl açacaktı ona? 
Sila: 
- Neden bugün kederli duru • 

Yorsunuz, mella? 
biye sordu. 
Rama bundan cesaret alarak. ke

derinin Eebebini şöyle izah etti: 

Sılaya: 

- Başka çare yok, dedi, seni 
bugün saraya götüreyim. Fakat, ba
na orada arasıra görünmeyi vade
dıyor musun? 

Silfı gülerek cevap verdi: 
- Saraya geldiğinizi duyarsam, 

derhal sıze görünmek ve sızinle 

görüşmek fırsıtını arıyacağımdan 

emin olabilirsiniz, melJa! 
- Teşekkür ederim, yavrum! Sen 

çok t<>miz yürekli bir kadına ben . 
ziyorsun! Dünyanın en talisiz bir 
erkeği olduğumu şimdi bir daha 
anladım. Seni kaçırdığıma ne ka
da müteessirim bilsen ... 
Ramanın genç karısı sokuldu: 
- Hiramın sarayı üstünde pem

be bulutlar dolaşıyor, Rama! bu 
kadın, l{rala uğurlar götürecek sa
ıyorum. 

Hepsi birden başlarını çevirdıler .. 
sahilde bir kale duvarı gibi yük
selen surların içinde, kralın muh
teşem sarayı, bütün kubbesi ve ku
lelerile görünüyordu. Ve genç ka
dının dediği gibi sarayın üstünden 
pembe bulutlar geçiyordu. 

Surluların garip bir inanışı var· 

dı: Öğleden evvel gökte pembe bu
lutlar gordükleri zaman bu bulut 
lar hangi c.'vlerin üstünden geçi
yorsa, onlar beklcnilmıyen bir re
fah ve sııadete kavuşurlardı. 

Rama: 
- · Hiramın bulunduğu mevkiden 

· daha yüksek, daha goz kamaştırıcı 
bır saltanata kavuşabılmeşi ıçın 
ikı kere kral olması gerek Bu bu
lut, her halde bu gi.ızel kadının ken 
dısini mes'ut edeceğını haber veri
yor. 

Dedi.. ve karısının yüzüne hay
retle baktı: 

- Bizım evde kalsaydı, acaba 
(uğurlu bulut) bizim başımızdan 
geçer miydi? 

Genç kadın kaşlarını çattı: 
- O zaman bizim başımızda an

cak kara bulutlar dolaşırdı. Haydi, 
vakit geçirmeden hazırlan.. Hi -
ram'a müjdele .. ve pembe bulutla
rın haber verdiği uğurlu kadını he
men kendisine tnkdim et! 

Rama hazırlandı .. 
Silayı peşine taktı .. 
Sur kralının sarayına gittiler. 

(Devamı var) 

\ 
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- Senin güzelliğinden kral Hi -

tanı•a bahsetmişler, yavrum! Kral 
bu sabah haber göndermiş. Seni 1 ,.... 1 1 Eyüp icra Dairesinden: 
benden istiyor! .. Hiram'a ne ce _ .. ___ H_i_K_A __ Y_E ___ _. Saimenin Burhan ve Mehmet ile 
\'np vereceğimi düşünüyorum. Bu D 1• . şayian mutasarrıf oldukları Eyüp 
Yü d e JnJn Baba Haydar Nazır mahallesinde z en cok muztaribim. 

S·1· • K } kfıin olup cephesine muvazi kii _ ı a bu sözleri dinlerken için - v 
de bir sevinç duydu. u agına çük bahçe kapısından girdikte beş 

Sur sarayına girmek.. G J f basamaklı taş merdivenden çık -
Bu onun için hiç de fena ol _ e en SeS. tıktan sonra kapısından girdikte bir 

?nıyacaktı.. ( 4 iiııcıi sag/ad'Jn clevam) taşlık ve sol tarafta yanyana kü-
Rama gibi çirkin bir adtlmın ta- İşte Guzinlc böyle evlendik. Fa- çük iki oda, bir odunluk ve ikinci 

hakkümü altında vaşamaktansa, k 1 . d' d - b kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde s J kat er ek ığıme ye ıreme ım u 

b
ur Kralma gidip zaten küçiikten- biri büyük, biri küçük iki oda ve 

oyunu. Hatırlar mısın Gtizin, ne de- b d'" 1' tf k tri alı tıgı saray hayatına kavuş- ir çimento oşe ı mu a • bir he-
ın k dimdi sana koltuk gecesı? 1• . .. k k k 
l 

a , noun için elbette daha iyi o- n ve üçimcu ata çı tı ta küçük 
acaktı. Demiştim ki: bir sofa üzerinde karşı karşıya bi-
İlk önce d ndisinin fikrini öğ- c- F::ıknt Güziııcıgim, ben mü- ri büyiık, biri küçuk ve biri tnmı-

l'(!l11llck istedi: tehassıs doktorum. St•nin temeru- re muhtaç bir oda ki, cem'an üç 

1
• :;- Ne yapmak fikrindesiniz, mel- zunu anlamamı~ olur muyum hiç! oda ve elektrik tesisatını bir kuyu 
u. ve eşcarı müsmireyi havi bahçe ve 

Fakat işime öyle geldi. Nıhayet an-
.. - Senden nasıl ayrılacağımı dü- bu bahçede altta bir odunluk olan 
u lodım ki iki deli bir yastığa yara- b" ·· k b' d d 'b 12 d nüyorum, yavrum! Seni ne ka - uyu · ır a a an ı aret numa· 
ar sevdiğimi bilemezsin! Bir in _ şır. rah hanenin şuyı1un izalesi için a-

:~n para ile satın aldığı ve bü _ Kulaklarımıza gelen sesler de bir, çık arttırmaya çıkarılmıştır. Kıy-
~n zevcelerinden çok sevdiği ca • gözlerimıze görünen hayaller de meli muhammenesi 1300 liradır. 
rıyesini kendi elile bir başkasına bir.. Şartnamesi ı /7 /37 gününden itiba-
nasıl verebilir? Yoksa sana gelin duvağı giydi- ren divanhaneye asılacaktır. Bi • 

- O, bir başkası dediğiniz adam reccğime deli gömleği geçirirdim rinci arttırması 15/7/937 tarihine 
ınernleketin kralıdır. Ben sizin ye- k müsadif Perşembe günü saat 14 ten r· ve kapıdan geldın, pencereden a-
'nizde olsaydım, kral karımı da 16 ya kadar yapılacaktır. Arttırma· 

azarı dikkatine 
Basın kurumu başkanlığından: 
l937 bütçe kanunu mucibince ga

zete ve mecmuaların 1937 yılınd::ı

ki kağıt ihtiyaçlarından 1800 ton 
mikdarında, hamurunda 70/100 o
dun olan Iirigranlı kağıdın tenzi-
15tlı olarak ithali kabul edilmiş 

ve bunun Türkiycdeki gazete ve 
mecmualara te\·zi suretinin tesbiti 
heyeti vckileye bırakılmıştır. 

Dahiliye V ekiiletinin tebliği li
zerıne bu tevz.i şeklinin bir hal su
retine bağlanması iizerindc konu -
şulmak için şehrimizde çıkan ga
zete ve mecmua müınessilleri ara
sında bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantı için 17 Haziran 1937 Per
şembe günü saat 13,30 tarihi tes
hil edilmiştir. İstanbulda çıkan ga
zete ve mecmua sahihlerinin o ta
rihte kurumun Beyoğlundaki mcr
ke7,ine ya bizzat gelmelerini veyı 
salfıhiyettar bir mümessil gönder
melerini rica ederiz. , ______ ;...... ______ __ 

İstanbul 7 inci İcra .Mcmurlu -
ğundan. 

Kira borcundan dolayı mahcus o
lup satılmasına karar verilen ev eş
yası....ve saire 18/6/937 gününe ge
len Cuma saat 9 dan 10 a kadar 
Beyoğlunda Asmalımescit Yadigar 
apartıınanında 4 No. lı dairenin ö
nünde hazır bulunacak memur ta
rafından açık artırma suretile sa
tılacağı ilan olunur. (33405) 

İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah
kemesinden: 

Ortaköyde Taş merdiven Nar so
kak 8 No. da mukim Nedime tara
fırtdan Ortaköy Dereboyu Hamidi
ye sokak 6 No. da oturan Ali aley
hine mahkem~mizin 937 /499 No. lu 
dosyasile açılan boşanma davasın
da: Müddeialeyh Alinin ikametga
hının meçhul olması hasebile dava 
arzuhali ilanen tebliğ edılmiş ve tah 
kiknt günü de 22/6/937 saat 10 ta
yin kılınmış olduğundan mumai -
leyh Alinin mezkCır gün ve saatte 
mahkemeye gelmesi veya bir vekili 
kanuni gôndermesi ve aksi tak • 
dirde hakkında gıyap karan ittihaz 
olunacağı teblığ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

ır 1 
Profesör Kirkor Kömür· 
ciyan'ın sür'atle hayat 

adamı yetiştiren 
es rleri 

Am~li ve tntbıki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Ticari mallımat \'e ban-

35 
1~2,50 

kacılık 105 

İktısad ilmi • 87,50 

İhtisas muhasebeleri (Şirket 
sanayi, ziraat banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 

Zıhni hesap kaideleri zu 
(Logaritma cetvelleri) 20 
Yeni rakam 55 

Yeni hesabı ticari (Mufassal 

1 - S O N T E L G R A F - 15 Haziran 1937 

Kilo C n•i B'r kilo!ıumın mu hail" men ~deli 

129225 

1500 

beyaz karaman eti 

sıe-ır eti 

39 kuruş 

36 " 
Belediye hastahane!erile diğer müesseselere lüzumu olan ko}1un ve 

sığır eli kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 21· 6-937 

Pazartesi günü soat 15 de Daimi Encümende y~pılacaktır. Ustesile şart

namesi Le\'a::ım müdürlüğünde görülebilir. lstek1iler 2490 numaralı 

kanunda yazılı vesika ve 3795 lira 89 kuru~luk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber tc~lif mcktuplnrını havi kapalı zarflarını 

yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Dıimi Encümene vermelidir

ler. Bu saalten sonra verilec?k zarflar katiyen kabul olunmayacaktır. 

(B.) (3216) 
* . .., 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Rumeli kavağında Rumeli 

kav~~ı cacdesinde 4.No .lu dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayısı 

sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık art lırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğ'ünde görülebilir. istekli olanlar 1 lira 80 

kuruş?uk ilk teminat mektep veya makbuzu ile 21-6-937 Pazartesi 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* 
(B.) (3:ll5) 

*. 17 Haziran 937 Perşenbe 1 ila 

18 

19 
21 

22 

" 

" 
" 

" Cuma 181 • 
,, Cumartesi 401 • 

• Pazartesi 451 

,, Salı 65 ı 
• .. 

180 

400 

450 

650 

876 
Belediyeden aylık alan emeldi ve öksüzlerin Haziran 937 üç avlık . . 

maaşları yukarıda yazılı günlerde aylık cüzdanlarındaki tediye sayı

larına göre Ziraat Bankasından verilecektir. 

Aylık sahiplerinin maa~ ve nüfus cüzdanlariyle beraber yukarıda 

gösterP.en günlerde müracaatları ilan olunur. "B.,, "3398,. 

Dans Profesörü 
Parlslıı 1937 senc .. lniıı ye• 
nl dans figürlerini öğ• 

reıımck hteyenlcre müjde 

Beyo~lu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders· 
hanesi talebelerine açıktır. 

1 
BU AKŞAM 

MÜNiR NURETTiN 

Tanburi REFJR ve Kemani SADi 

PANORAMA 
Bahçesinde ••••I 

Yüksek Mühendis Mektebi 
- Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
ı. - Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde 

yaptıralacl\k (238-260) lira (77) kuruşluk keşif bedelli pansiyon binaSJ 
inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile cksiltme)'e konu : muştur. 

~. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hucıusi ve fc"lnt şartlar, 

pansiyon projesi, taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat ceh•eli. 

b) Muka \•ele projesi. 

c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

d) Plan ve projeler. 

istekliler bu şartnameleri ve evrakı (12) lira bedel mukabilinde mek
tep idarP.sindcn alabilirler. 

3. - Eksiltme 28-6· 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 

Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye ı?irebilmek için isteklilerin (13164) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getir
mesi lazımdır. 

~~ çardın. 

d. genmiş olsa bile kendisine tak- ya girmek için konan kıymetin yüz- a) Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesikası. 
ını Ben budala mıyım? Benim aya- Mali cebir (istikraz ve sigor-

etmekte tereddüt etmezdim! de yedi buçuğu nisbetinde teminat b) (50000) liralık iş yaptığına dair Nafia VekAletince tasdikli vesika. 

eser) 200 

- Sahi mi söylüyorsun? ğıma sen kırk yılda bir gelen delf akçesi alınır. Birikmiş vergi, va- ta hesabları) 100 
k'~ Şüphesiz. Çünkü 0 bir hü _ taliimsin. kıf icaresi, hissedarlara rüsumu tel- Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi c) · 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 

Utndardır .. onun gözüne girmiye * taliye ile tefviz kesimleri müşte- İstanbul 5. - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomah mühendis veya mimar 
S?lışnıalısınız! Hiram ayni zamanda Her ikisi de elli. elli beşlik bu riye aittir. Birinci arttırmada aksi olması veya bunlardan birinin fenni rnes'uliycti altında işin yapıla-
Si.zin dostunuzdur d.ı. Bövle bir bil- ı"k't neşelt' karı kocanın sohbetine halde en son arttıranın taahhüdü hususile faız ve masrafa dair iddia- l'r • t ·ad t• · · b d b 1 d 1 ~Uk J ca6ını ve ınşaa mu e ınce ışın aşın a u un uru acağını teabhüt 
~ dostun arzusunu reddetmek a- doyamayız. Allah her gence böyle baki kalmak üzere arttırma 15 gün lı:ırını müsbit evraklarilc birlıkte etmesi Iaıımdır. 
ıp olmaz mı? tatlı ve hayırlı sonu olan delilik ve daha uzatılarak 30/7 /37 tarihine 20 gün içinde dairemize bildirme -
~-: Fakat.. seni görmeden yaşı- deli bağışlasın, amin! rastlıyan cuma günü ayni saatte leri aksı halde hakları tapu sicil - 6. - Teklif mektuplara yukarıda 3 üncü maddede yozıh saatten bir 

1 a~ılir miyim? Sensiz geçecek gün- _ BİTTİ _ ikinci arttırma yapılarak ihalei lerile sabıt olmadıkça paylaşmadan saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 
erıın... ---------====-=.....,==- kal'iyesi icra edileceğınden ipotek hariç kalacakları ve daha fazla ma- ve eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde \'erilecektir. 

llama sözünü tamamlıyamadı.. ZAYİ - 1420 numcrolu arabamın sahibi alacaklılarla diğer alacaklı - lCımt ıstıyenlcrin dairemizin 937 /348 Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
~nç karısının uzaktan kendilerine pl:ıkasını zayi ettiğimi ilan ederim. ların ve irtifak hakkı sahiplerinin numaralı dosyasına rnüracaatleri saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa-
0hu geldiğini gördü. Süleyman gayri menkul üzerindeki haklarını ilan olunur. (33400) tılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul cdilmt-z. (3205) 

l!ıı....._ - .J 
~~~~~~~~~~--~ı;;_::~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~""!!!!!!~!!!!~~!!!!!!!~'!""'!"~~~~~~'!!!!!!:!''!'!!!!!!i!!!!~~~!!"!!""~~~~~~~~~"'!!!!!!!!!!~!!!!"!'!:~~~~~~~~!!!'!!!!!~~~~~~~~--~~~~~!!!!!!"' ....... '!"""!!! 

1 Roman: ·········· ............. . 

r- o 

1 Yazan: 
~I Jenings 

d liem~m yerimden fırladım, o ka
lt ar nc<.!le etmısim ki, ayağım ta-
tldı kah 'b. oWo d 'ld" ' ve ı rıgı evrı ı. 

Andi ··ı.. d O l tıcs· . • gu uyor u. muzuy a çe· 
aıa ını ~aşıyordu. Bayram hediyesi 
k n hıç bir çocuk benim o daki-
.cı du .. 
trıu Ydugum zevki ve sevinci duy-

ş değildir. 
J\tc · tıın . ~ın etrafına uı.andık. Torba· 

"-"d~Çındcn iki kücük paket çıktı. 
.• ı b' . 

11.ın . . ırıni oldı, açtı ve şapkası-
trıi.i ıçın<.' boşalttı. Renk renk birçok 

<ı.ltı~evherler, taşlar, hala işliyen 
teıı· saatler, yüzükler ... Yanan a-

yin al 
ten evlerini renk renk aksetti-

~İbi ~u taşlara sanki büyülenmiş 
~ ~n :müddet baktım. 

di bu taşlardan beş küçük te-

- ( 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

pecik vücude getirdi. Sonra öte
ki paketi açtı ve 6000 dolar saydı. 
doğrusu bu para bana pek ~ gö
ründü. 600.000 dolar olsay , yine 
neyse! 

Bir el çabukluğu içinde bu para
lar da taksim ediliverdi. Herkesin 
hissesine bin iki yüz do -
lar para He bir uvuç mü -
cevhu ısabet etmiştı Şimdiye ka
dar içinde bulunduğum avukatlık 
mesleğinden bu deerce kısa bir za
manda bu kadar çok para kazan -
mamıştım. Paraları cebime indirir
ken duyduğum sevinci tarif ede -
mem. 

Artık bu işin tadını tatmış bulu
nuyordum. Kardeşim de bana ilti
hak etmişti. Çünkü ben de kendi. 
riyaEetim altında bir çete teşkil et-

mış bulunuyordum: Cenıngs çe -
tesı ... 

Santa-Fe hadisesini belki hatır

larsınız . Eğer hatırlıyamadınızsa. 
ben söyliyeyim: 

Santa-Fe ekspresi Bcrvinde te • 
v~.kuf etmişti. T(en hareket ede
cegı zaman Frank ile Bil bağaj f ur
gonuna atlıyacaklardı. Oradan lo -
komotifın arkasındaki kömür va-

gonuna geçecekler ve bu suretle ta
bancalarile şoförü ve makinisti tch· 
dit edecekler ve treni Uç 

çeyrek mil ilerde geçeceği or -
manlıkta durduracaklardı. Orada 
ben, Cek ve Dik treni bekliyecek -
tik, tren gelince, geriye kalan işi 

de biz tamamlıyacaktık. 

Bu plfınımızda öyle fevkalade bir 
şey yoktu. Hiç bir tehlike altında 
da bulunmuyorduk. Nasıl ki, her
şey hesapladığımız gibi çıktı. Altı 

fişekli bir ta.banca pek az adamla

rın münakaşa edebilecekleri kuv
vetli bir hüccettır. Nasıl ki kardeşim 
tabancasını makınistin ensesine da
yadığı zaman, o dakika trene ha
kim olmuştu. 

Konuştuğumuz gıbı, ben rayların 
ortasında duruyor ve kollarımı sal
lıyordum. Frank emir verdi ve lo
komotıf durdu. 
Dık ile Cek tren boyunca koş -

tular ve yolcuların merakını tat -
min ettıler ve bir hayli silah pat -
lattılar. Bu gibi tren soygunculuk
larında insan öldürmek gibi vak'a
lar nadirdir. Ben gazetelerde bir 
rnakınıstin veyahut bir şoförün öl

dürüldüğünü okuduğum zaman, bu 
işi yapan haydudun henüz rnüp -

tedi ve acemi olduğuna hükmede -
rim. Çünkü, hem tren memurlarını 
hem de yolcularını sadece tehdiUe 
yola getirm<>k o kadar kolay bir iş
dir ki ... Çünkü memur olsun, yol

cu olsun, bir treni soymıya kalkan 
haydudun, her şeyi gözüne almış 
olduğuna kanidir. Onun için her 

hangi bir mukavemet göstermiye 
cesaret edemez. Bir tanesı cesaret 

etse haydutların işi derhal bozu -
lur. Fakat şimdiye kadar bunun em· 
sali görülmemiştir. 

Frank, makinistle şoförü nam -
lusunun ucunda tutuyordu. Bil ile 

ben, furgonun önüne gelmiştik: 
- Açınız! diye bağırdım. 
Hiç cevap veren olmadı. 
- Bil, dedim, şu dinamiti al, va

gonun altına koy. Bize cevap ver
miyen şu budalaları havaya uçur. 

Derhal içerden ses geldi: 
- Yapmayın! uçurmayın! Allah 

aşkına yapmayın açıyoruz. 

Ve kapı açıldı. İçerdekiler kor
kularından titriyerek, bizi selam -
ladılar. Sanki evine bir kadeh vis
ki içmiye çağırıyormuş gibi, bizi 
furgona davet etti. 

Böyle bir zamanda memurların 
haydutlara karşı gösterdikleri ne
zaket acınacak bir şeydir. 

Tabii kasa açıldı. İçinden 25000 
dolar çıktı. Yani her birimize böy
le bir eğlencede beşer bin dolar his
se çıkmıştı. 

-2-
TEKSAS BANKASI MESELESİ 
Frank ile ben, iki senedir bu sa

natlc uğraşıyorduk. Bu müddet 
zarlında elimize belki iki yüz bin 
dolardan fazla para geçmişti, fakat 
bu para haydan gelmiş, huya git
mişti. 

Bu hayattan çekilerek, bir çiftlik 
almak ve işl<>tmC'k niyetindeydik. 
Teksas, hiç rahatsız edilmeden ya
şıyabilcceğimizi tahmin ettiğimiz 
yegane Amerika hükumetine ben
ziyordu. Bu maksatla Sent An -
tonyoya gittik. Cebimizde 417 dolar 
para kalmıştı. 

Sent Antonyoda, Plnza otelinin 
barında tanıştığım ihtiyar bir çift
çi, çiftliğini satmak istiyordu. Bizi, 
şehirden elli mil mesafede bulu -
nan çütliğine götürdü. Bu çiftlikte 
alçak tepeler, vadiler, çayırlıklar, 

ormanlar vardı. Dünyada hiç bir 
kovboy yerleşmek için buradan da
ha iyi ideal bir yer tasavvur ede -

mezdi İhtiyar, çiftliğini, sürülerini 
ve hnyvnnlannı 15.000 dolar muka
bilinde bize satmıya razı oluyor -

du. İş1 nihayet işdir. 
Frank da, ben de fırsattan isti -

fnde etm~k ;i t ·'lrduk. 

H .. tt:ı ihti) kolaylıklar da 
göstcr'v rdu. eclariki için X. 
Banka~ile h( ı . aman anlaşmak 

mümkün oldugunu söylüyordu. Bu 
' ( Deı·amı var) 
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ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

HASAN GAZ -OZ ÖZÜ 
Midevidir. Toz halinde ve meyvRlardan yapılmışlar. Çok köpürür. Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım 

bardak su içinde içilirse müleyyindir. Fazlası müshüldür. Şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. Şekersizi meyva tozu 

gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. lstanbul, Ankara, Beyoğlu. Beşiktaş, Eskişehir 
~~-----------------~----~--~----------------------------------------------~--~--~------~------------------------------------~------~~~----

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 

Avrup:ının en yüksek m'\rkah ÇATAL, KA· 
ŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hattA 
on!ara faiktir. Alpakadan yapılan BAŞKURT 
mamulfıh en yüksek sofralara süs verecek ka· 
dar zarif ve kullanı~hdır. KARARMAZ, BO· 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRILMAZ, PARLAK .. 
LiGiN[ kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile Beşiktaşh iskele yanındaki fabri• 
kadadır. Oüny~nın en güzel ÇAT AL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmtyan F l\btikamııa bütün nıek teplileri grup 

halinde tetkikat yapmaıta davet ediyoruı:. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı \ınutmayınıı, yabancı markadil çatal, kaşık ve bıçak verirler!e 

reddediniz ve ı~rarla BAŞKURT mamulatını arayınız. 

Fidan ve fide nakliyatına aid tarife değiştirilmiştir. Şimdiye kadar 

yalnız sebze, çiçek, a2'aç fidan ve fidelerine münhasır olan tarife 

1 Temmuz 937 tarihinden itibaren, tütün fideleri gibi, yukarıdaki tas• 

nif haricinde kalan diA"er bil'umum fidan ve fidelere de tatbik edile. 

cektir. Tarifede diğer bazı tadilat da yapılmıştır. Tafsilat için istasyon. 

lara müracaat edilmelidir. "1 S58v "3397" 

I 

-B A 
ANONiM ŞiRKETi 

Taınam'!n tediye edilmiş serr.uye 

Lit. 200.000.000 

Merkeıi Umumi u Müdüriy~ti Umumiye: R O M A. 

TESİS TARİHİ: 1880 

BiJtiin dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Tül'kiye şubeleri: 

lstanbul • lslanbul Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bürosu cA •(Galata) Mahmudiye caddesi 

,, j ,, l ,; ı cB• (Beyoğlu) istiklal caddesi 

lzmir \ lzrnir f;U~esi, ikinci kordon 

Bilcümle Banka muameleleri yapar 
Bütün Türkiye şubeleri, hu~usı takas muameieleri için, başlıca 

ecnebi bankalarile alakadar hususi bir te.şkilata maliktirler. Kaın• 
biyo muamelatı, emtia, kredi küşadı, fınansm~n. gümril!t muı:ımc: 
latı V<'sairc Milli ,.e ecnebi esham ve tahvil!t füai:.e her türh.ı 
muamele. 

Gaıata bürosu hususi bir kasa servisine maliktir· 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı ESKiN aşeleridir; 
Bahçekapıda 

Deposu Salih N Eczanesi. 

- DE Mi Ti DAR -il 

1 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul. 

t--- 1 .· i 
-ı 

IS .BANKA~\---

Telefon Abonelerimizin 
Nazarı Dikkatine 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1937.1938 Telefon rehberi tab'ettirilmek üzere olduğundan hal!n 

elde bulunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçük ilanı bu· 

lunan abonelerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip 

etmiyeceklerini bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibin· 

cc i_lanları yeni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucibince 

ücretleri tahsil edilecektir. Bıı kabil vaziyette olanlarla yeni rehbere 

bu şekilde kayıd .arzusunda bulumm abonelerimizin Abonman Daire· 

sine müracaat l:uyurmaları. (3313) 

· İş. Adaınlarına ve Müesseselere 
Mühim Fırsat 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1937-1938 Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. 

• Telefon rehberi 16000 adet basılacak, abonelerimize dağıtılacak, 

memleketimizin büyük şehirlerile bütün ecnebt memleketlerine gön· 
derileceklir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en pratik. ve en 

verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 
günun her s3a~inde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, mün. 

derecatından şehirler içinde ve ecnebi meml: ketlerde bulunanlar ha .. 
berdar olacaklar, bu yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mes .. 
leğine ve arzu!una göre istifade etmiş olacaktır. 

işini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velha~ıl her türlü varlı~ını 

herkese, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine 
ilan veriniz. 

Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere il!n vermek ve ilan şart· 

!arını Öğrenmek üzere Abonman Oairemi:r:e müracaat buyurunuz. (3314) 

BU KOLAY ve ÇABLJI< 
TEDBiR SA YESINDf 

CAZİB BİR GÜZELLiKTE 
OLAN 

temin 

• 
1 

Ve dostlarınııl 
hayrette . 

. ıı. 
bırakabilitsıll 

Erkekler, yağli, çirkin bır bı.1 1~ . Jdd n ve aÇ tundan parlıyan bır cı e • dd~ 
mesanelerden sızan yağlı rrın d 

d e· 
mesamelerden sızan yağlı ma 

.. ük ve 
ler, pudranızn karışarak kuÇ ll 

Jeri tıı ı 
sert taneler tec:kil ile mesame 

., ıarıııll 
riş eder ve daha fazla açılma 

ve
sebep olur. Bunun için herrıen • 

1 
P drasıll 

nı ve su geçmez Tokalon u 
· arrtı111' 

kullanınız. Bu pudradan P . ıı 
bır 5 

uçlarınıza biraz alınız. ve . 
G .. eceksınıı bardağına batırınız. or 

· z ıs • 
ki pudra ve parmak uçlarını ı.ıd· 

.... '·alon P 
!anmamıştır. Bu yenı .J.o"' ··ıhi 

kôpUı;-
rasının terkibinde krern d oiZ 

da e 
vardır. Yağmurlu havalar ' 1011• 

k bir sa 
banyolarında veya sıca ıcat· 

.•. izde 
da dans ederek t~rledıgın t .,e-

l ayre J 
iyyen sabit kalır. Şayanı. 1 

.. ıeJli1' 
· ni renkleri, tene cazib bır gı.ı _1cri 

· teıl> 
verir. Erkekler, bôyle ycrıı derece 
çılgınca severler. Cilde 0 :ıcı.ıl· 

·· ı d , ~. .. nler pudra nu uz e er r..ı, gore ıar· 

. ~ f k b le varrllııt .. 
lanaıgınızı!l ar ına ı i bı.ı· 

. kler 
Bu yeni pudranın vcnı ren ıdı.ı· 

r 1 O 
yük mali fodakcirlıklara rrıa rıl " 

artı 
ğu halde p!.ıdranın fiyatı ./ı 
mamıştır. ~-',_ 

ıa•'" Sııhibl ve utı~\lıat nctrlya~ı 
1 

B•tmuharrir: f. ıa;ı.a_.11~ 
iha•ıdıtı yen Matlı• ~~ • 


