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Dersim.'deki muhalefeti hazırlayanla
rın ·-l<ıpırda:malarina imkan yo tur 

''Dersim,, adını tarihe maletniekve onun ye
rinde mamur ve medeni Tuncelini yaratmak 

ta Atatürk devrinin yüksek eseri oluyor· .. 

lnönü bu akşam 
.4nkaraya gidiyor 
Yüksek Başv~il yarm An~ 
karadan Elazize gidecek 
11lcışvekile Şark seyahatlerinde 
çbakanı da re/ ak at edecektir 

Dersimdeki asi kuvvetler.tamamile 1 
abluka altına alındılar 

Muhalefet 5 bin kişidir, Kutu Deresi ve Sultan 
dağlarında mukavemete yelteniyorlar 

()· 
bitli~ıı Ankaradan Dış Bakanı ile 
taraf le fstanbula gelen ve Atatürk 
lıı5 ~ndan kabul edilen Başvekil 
~ıı~u hugüıı akşam hususi trenle 

Kıtaat asileri imha için taarruz emrini bek lemektedir, asilerin 
reisleri de aşireti ile beraber Kulu Dereşine iltica etti. 

lrı~r~ya gideceklerdir. 

Elaziz, 16 (Hususi) - Dersim dağlarında hükumet otorılesin~ 
ve Cumhuri}•el kanunlarına karşı eski devirlerin itiynl ve tesiri 
altında müsellah muhalefet vaziyeti takınan kabilelere karşı alın· 
makta olan askerf tedbirler tamaınlanmı$ ve kendderi ıamamile 
abluka altına alınmışlardı r. 

Cumhuriyet hükumetinin kendilerine karşı şiddctlı bir tcdıp ve 
tenkil hareketine girişee<>ğini anlayan ası reisler kendileri için en 
kuvvet li müdafaa nevzı saydık ! r• •e b.. yüz ceoed("nbeTi h r 
isyanda tekrarladı kla rı gibi iıç, dört bın me tre irtilaındaki Sultan· 
baba dağları ile Kulu deresine çeki lmişlerdir. Arazi burada gayet 

nıüsellah kuvvet feri be.~ altı bin kadar tahmin edilmekte'Oir. Şark r ı 
Dersim ve Kızıldağ k ıtaalımız laraiından tamamile işgal altına alınmıştır 

A!ilerin taarruz ettikleri mıntakayı taramak iç'n Jinamit, bom• 
ba vesair tahrip lechiıatını hamil, '1ağ' müs<:demelerine hazırlıklı 

müfrezeler teşkil olunmuştur. Ayrıca tuğyan ha inde bulunan ~u· 
ları geçmek için de tombaz, kayık kauçuk köprü müfrezeleri 
sevkedilmiştir. 
Abh~tamamlnıımış oldutu için kıtaat tanrruı emrini ahr al· 

maz asilerı de rhal tahass un etlikler ı muka \·emet mıntakalarında 

hus nu yarın sabah Ankaradan 
ı 't~st trenle Tunceli mınlakasım 
lty~~.için Elazize gidecektir. Bu 
klfı "llerinde kendilerine iç Ba
~~; \'e Parti Genel Sekreteri Şükrü 
llıaıı~nı n ~a, jandarma Umum Ku
ltri anı ıle birlikte refakat etme• 

ı mha edebileı;eklerd•r. 
sarp ve dik kayalık lardan müteşekkildir Asilerin sığ'ındık' in lere ., 

B ll'ı uhtemeldir. ip merdivenler le çıkılma k ta. her tına• o rmanla r ve azgın sularla • " 
mestur bulunmaktadır. Elaziı, 16 (Hususi) Asilerin reisi ve elebaşısı Şeyh Seyit d~ı:ı aş\'eki) ismet lnönü dün öğle .. 

tıka sonra Dolmabahçe sarayından 
Asi aşiretler Kalan, Hıdran. A bbas t.ışa~ı. Demenan. Bahtiyar R11a haini aşiretile birlikte şimalden cenuba yürüyerek Kutu de· 

uşa~ı. Lalan aşiret le ri le ve di~er ufak tefek kabilelerdir. Bunların re~ine- iltica r.tmiştir. ' 
Ve :.ık doğruca Floryaya gitmiş 
latd rada b ir deniz banyosu almış· ı 
A.ta:~· Bu sırada Ulu Önderimiz 1 

\'~ ~~k le Floryayı teşrif etmiş 
ltrd· ır rnüddet istirahat eylemiş· 

la Uf ı• 
illlmiııiiiıı .......................................... ,iml ........................ IBll ................. ... 

1 

Yarın •aba!a Şark •e9alaatine çıka• 
cak olan Bnşbakan lnöniJ trenci• Elebaşılardan 

Bir ağır yaralı 
""Dersim isyan.1nı hain şeyh . 

ır. 

'ı' c~~~~Ürk sonra fn önile birlikte 
~işch· Oye gi tmişlerdir. Orada Es-

ire . 

ka bul edecek ve şehirde bir ge• 
zinti yapacaktır. 

Rüştü Aras yarın akşam Anka· llıakt gıtmek üzere hazırlan• 
llıiı ~ ol~n kahraman tayyareci
ı-rciı abıha Gökçeni uğurlamış· 

r. 

raya hareket edecektir. Hariciye Abluka çemberi içinde 
ve lktısad vekilleri kendilerine 
r efakat edecek zevat ile birlikte asilerin açlıktan kırıl-

• e Cu na akşam• Ba~dada hareket maJarı da beklenebilir 
ltariciye Veklll edeceklerdir . ,. 

Yarın aktam lk tısad Vekili ile yanındaki mü· Asi reislerin 
... ~.".karaya gidiyor şavirleri Batdad dönüşünde M .. r:. 

tG
11 

~ıcıye vekili Rüştü Aras bu· din ve havalisinde yeni bulunan Ecnebi tahrikiJe 
tahat0ijey.e ~adar Perapalasta isti· maden ve bilhassa petro l hakkın · I • J • 

ô e trnı ştır. d a tetkikat yaplıkdan sonra An· 1 Hareket ettık erı 
-..... • ..,t'.~~en sonra bazı ziyaret ler karaya döneceklerdir. T k ......... h kk tt• 

VM"""---=EAllRIKhmııl•"ı!R"N"""K"E"""'y'E"'""'~"""'""""""'""""'""'"'"'"'""'"'• """""'""llllttlMlllUU .. ~ .. ~ .. - a a u e 1 
_ Elaıiz. 16 ( f1 ususi) - I syan 

hareketine iştirak eden müsel . 

"~nı·man- ko·· ylerı· de ~:h:.:~:~e~e:~~~rv:ö~~~:!:;::: U se de. bunların bugüne kadar de· 
vam eden sıkışık vaziyetleri yii-

1 1 it 1 d 
zünden, çok geçmeen açlığa da 

~e a a 1 na a 1 n 1 mahkum kalacaklarına şüphe 
t V yoktur. İaşe darlığının hatta şim· 

'" ıa~ı~ 16 (Hususi) - Dersimdeki a,iretlerln diden kendisini gösterdiği anl~ 
~ts'111htörlerlnin meskOn bulunduklar1 Denlman şılmaktadır'. 
"'-~lerı kıtaatımız tarafından ı,gal edilmlttlr. Dersimde müsellcih muhalefet 
ı,,~•lar en sarp ve en yUksek irtifada mıntaka· hazırlıyan reislerin cenuptan 

t, "'"·Halk hilkOmet kuvvetlerine teslim olmak· gelen casuslarla teşriki mesal 

....... ~e teyhlerlnln mel'anet ve tehdidi elllnde e ttikleri ve ecnebi yardımına 
'9tburen hareket ettlklerlnl beyan etmektedir. f~~e;:!!ı~~~. tamamile tahak • 

. ~ e • • imparatorluk devrinde yitz 

~e !Jh R d h ••k""' f k bulan mütecavizler Cumlıuri • 
b ızanın" a u ume uv- yet devrinde de tarihin kendi -

~t,.ıe_,.ine teslim olmaSl bekleniyor Zerine bahşettiği ihmalden isti-
.;, az fade edebileceklerini sanmışlar· 

dıtrıarı 
1

~\l6 (Hutltsi) - Dersimin elebaşı sı Seyit Rıza evinin bom bar- Zardır. t' ınl c~'i ' c 1 ~..fJ.ınc · bu lunduğu y~ri terke ve Ku lu Deresine iltica· isyanın c1ebO§ılarından Ha • 
llşlanı t ten s·onra hükümet ve kum30danlarla muhabereye bip Kejo ve oğlu ağır yaralıdır. 

tlt\ıj"at·~tır. ,!T-.:~"htimale karşı bir t arafta n emrindeki aşire tleri l ma· 
t:_ .1 ı o1 t ' ı. • · • Al.ıluka gayet sıkıdır. Çember 
""t a" ltı' ~ıs~ yeye çalış'an Seyi t dı"'er taraftan da hükümetin şefka· .. ca ,. 6 içine ne bir kimsenin girmesine, 
.. a. n ı 1 • k d B 'k· - ·- h' I S "d" 

Rıza nasll hazırladı? 
Karakollarımıza yapılan ilk baskınlar ve uşiret-. 
/erin muahede hükmüne geçen isyan yeminleri?! 
Cumhuriyet tayyarelerinin attıkları beyannamelerde 
asilerin teslim olmaları ihtar edilmekte ve aksi halin 
kendilerine pek pahalıya mal olacağı bildirilmektedir 
Eliııiı, (Hususi) 

isyan elebaşısı, 
lıüküme tlt- ·ve ku· 
man danlar la mu· 

habere eden adam, 
1 Şeyh Seyit R ıza· 

dı r. Kendisine il· 
tihak için diğer 
aşiretleri kandı· 
ran da bu herif. 
tir. 

Şeyh Seyit Rıza, 
muht~mel san. 
dığı tenk il hare· 
keline k a r ş 1 

mümküo olduQ'u 
kadar kuvvetli 
bulunmak ıçı n, 
diğer kabile ·ıe 
aşiret r eislerine 
ıönderdiği mek. 
tuplard a, dörtyüz 
seııedenberi kim • 
seye teslim olmı· 

yan Df':simlilerin 
askerrız, leşkP.r• 
siz Hüseyin Ab· 
dullah Paşaya rnı 
teslim olacağını 

yazm:ş,Fransa ile 
lngiltere!'lin ve 
Arftpl.ırın ken. 

Şu kota sakaltnı1t ıuratı1ta ,. 1 ~ •ftirdifl belci hat 
fle h iyanetin tesiri alfında asi ıi müsellah mu· 
hale/et• se'1kflden va ha/4 memlr:l<.clte imparatorluk. 
flar ıatan bir hnin: DerJim de Aıakı Abbas a~irıti 

r• lsi \f. ·a aza 

yemin ettirmiştir. 
Şeyh Seyit Rıza, hükümetin as • 

kcri olmadığını, eğer olsaydı, şim-, 
diye kadar çoktan oraya gelmiş o
lacaklarını söyliyerek, cumhuriyet 
jdaresınin de bundan evvelki ida· 
reler gibi aciz kalncağmı göster -
mek istemiştir. 

Muhalefet başlamadan 
hUkOmetten isted i k l e r i'/! 

Asiler harekele geçmeden C\'vel, 
her halde cenuptan geldikleri an
laşılan beş, on casusun ağvaatmn 

kapılarak, cumhuriyet hükumetine 
küstahça bir ültimatom vermişler
dir. Bu ültimatomda şunları isti -
yorlardı: 

O taraflarda karakol yapılmıya
cak, köprü kurulmıyacak, aşiretle
rin silahlarına dokunulmıyacak, 

yeniden nahiye ve kaza merkezleri 
vücude eet ıı ılmiyecek, aşiretler es
kisi gibı p:;zarlık usulile vergi ve
rece>k.J0r 

!! { taarruzJar 
Cahıl ilşiret reisleri, imparator

luk devrinde bu yoldaki hareketle
rile birçok defalar muvaffak ol
dukları ve sözlerini dinletmiş bu
lundukları için, bu sefer de, Der
sim dağlarında k('ndilerinin eski 
şakavct ve der<>beylik hayatında , kan d - _.,.yo unu ~tama ta ır. u ı ı yuz.u ca ı ey ı ın va tan. ne de bir kimsenin çıkmasına 

1 0ku1t_ri!Ji'~~~~~n vermeden teslim olması beklenmektedir. 1 
dileriyle beraber olduğunu te· ı 
min etmi ş ve bu aşiretlerin adam· 

im kan yoktur. larına, biribirlerinden ayrılınıya • 

cakJ ~ .. ; ~ öprüleri, karakollnn yı· 
kJı .. ,,._ t.,.. ve ölünciye kadar biri· 
Wl'!~uı.w 'ayrılmıy;.. .:aklaına dair (Detıomı ikinci sahife!de) 

------------------~ .. 
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''lnönü,, 
Vapurundaki 
Yangın söndü 

Fransız kabinesi yeni r0•ş SiYASA 

bir sarsıntı geçirdi 
"Blum,,un mali ıs· 

Lavrens bah 
Müsteşrik Lavrens ırl 50 

h vaşı 
ralay Lavrens... Da a J. • 

beşi bulmamışken kenClını 
··ıı . t Lavrens tan ço erme a an .. 

( Refah ) den ilen şey 
san'atkirı öldOrOr mo? 

Ateşin bu sabah 
Tamamile 
Önüne geçilmiştir 

Bodrum, 16 (Hususi) - İnönü 
vapurunun ambarlarından birinde 
çıkan yangın, vapurun iki tarafla
rına sirayet etmesine meydan ve -
rilmeden bu sabah saat 8,30 da ta
mamilc söndürülmüştür. 

Komünistler 
/a,hat programını beğenmediler 

Faris, 16 (A.A.) - Blum Hüku -
metinin akibeti, dün akşam başlı • 
yan ve her halde bu sabaha kadar 
devam edecek olan Parlamento 
müzakereleri neticesinde belli ola-

edecek olurlarsa Radikal - Sosya -
listlerden büyük bir kısmı hüku -
metin projesini kabul etmekten im
tina edecektir. 

s: rıerını 
da hep ehlisalip se1e -

d . • bıraktı 
tiyanlara ya ıgar odan 
şeyleri kum ve taş altı 

b. urnu 
mıya uğraşırken har ı 
di, onu oralarda, kızgın A 
altında ka,nulur buldu. ----·--

Bir mecmua bir anket yapmış. 
Münevverlere şu suali sormuş: 

- Refah san'atkarı öldürür 
.. ? mu ... 
Gariptir ki buna birçok muhte

rem büyük münevverler şu cevabı 
veriyorlar: 

- Öldürür! 
Hakikaten garip değil midir ki, 

refaha kavuşan, zengin olan hiç 
kimse için: 

- Herif milyoner oldu: vah vah, 
öldü!.. 

Denildiğini hiç bir gün işitme -
dik. Yalnız, şu dünyada şu biçare 
san'atkarlarımızın biraz dünyalık 
yüzü görmeleri daha konuşurlur
ken: 

- Aman! deniliyor, sakın! 
-Neden? 
- Sakın ha: ölür!! 
Anlamıyoruz ki: (Refah) denilen 

şey, yalnız san'atkarlara tesir eden 
bir nevi sıçan otu mudur?! 

Demek tavan arasında hakikaten 
sıçan ölüsü gibi ölüsü bulunacak 
bir san'atkar için: 

- İstirahati ebediyeye kavuştu! 
Dersek belki de hortlar! Ya ne 

diyeceğiz: 

- Refahı ebediye kavuştu! 
Baylar! Şu biçare san'atkarlar, 

eğer refah yüzünden öleceklerse, 
Allahaşkına, şu dünyada ne olur, 
bir gün de insafsızcasına gaddar o
lalım: 

Gebertelim şu kerataları!! 

* 
Benzin ihtıklr.1 

Okudunuz mu: Muhterem Bele
diye İktısad Müdürlüğü gazetele
rin günlerdenbcri bar bar bağır -

yenin vardığı neticeye göre benzin , 
alış verişinde ihtikar yokmuş. 

Muhterem İktısad Müdürlüğü -

nün vardığı netice bu ise şu haspa 
netice ile kendi kendine gelin gü
veY. oluyor, demektir!! 

Bu haberi yazan dünkü gazete
lerden biri: 

- Şayanı dikkat nokta şudur ki, 
diyor, benzin f4atlarında ihtikar 
olduğunu ve muhtekirlerin mahke
meye verileceğini bildiren de yine 
Belediye İktısad Müdürlüğüdür! 

Muhterem gazetenin, İktısad 
Müdürlüğünün bir defa ihtikar 

var, bir defa ihtikar yok demesine 
şaşması kadar manasız ne olur? 
Müdiriyet her defasında ihtikar 
var diyemez a! 

Vazifesi: İktısad yapıyor!! 

* Filler ... 
Malanezyanın yanan ormanların

da senelerce tetkiklerde bulunmuş 
İngiliz alimi Noone'nin garip iddi
asını gördünüz mü? Bu alimin id
diasına göre fillerin, kendilerine 

mahsus konuşma usulleri varmış .. 
Bunların konuşmaları, sesler ve te-

laffuzları biribirlerinden tamamile 
farklı 20 kelimeden ibaretmiş .. 

Bu havadisi veren ecnebi gazete 
ilave ediyor. Diyor ki: 

- Bizde de var .. Fakat bizdeki

lerin konuşmaları biribirinden ta
mamile farklı üç kelimeden iba -
rettir: 

- Meclisi idare içtimaına gidi
yorum! 

- Kebap getir ! 
- Münhal yok!! 

dıkları benzin ihtikarı hakkındaki ~ _ ,,.,h--<I) 
tetkikatını bilirmiş. c::::::=;>~~:f"'?tlı11ı 

Ne netice elde edilmiş? Beledi - . ,,,..- 7 
ıtııııııııtııııııfııııııııtııııııııııııııııııııtıtıııııııııııııııııttıtııııııııııtııııııııııııııtııııııııııııııııı1111111111tt•••••••tıııııuıııııııuııııııuııuı1ttu 

Dersim isyanını Şeyh 
Rıza nasıl hazırladı? 

Dumlupınar Vapuru, İnönünde
ki eşyaları yüklemektedir. Dumlu
pınar bu akşam buradan Mersine 
hareket edecektir. 

Bugün DenizyoUarı İdaresinden 
yaptığımız tahkikata göre vapurda
ki yangının söndürüldüğü hakkın -
da idareye de telsizle ve yıldırımla 
ayrı ayrı mallımat gelmiştir. 

Bu suretle geçen perşembe lima
nımızdan kalkan İnönü vapurun -
da pazar sabahı Bodrum açıkların
da iken yangın başlamış, vapur Os
man Kaptan tarafından büyük bir 
soğukkanlılıkla derhal sahile geti- , 

rilmiştir. İçindeki yolcular güç -
liik!e çıkarılmış olup bunlar Bele· 
diye tarafından camilerde iskAn ve 
iaşe edilmektedirler. 
Yangın çıkar çıkmaz, etrafa sira• 

yet etmemesi için hemen anbarın 
kapakları kapatılmış ve bu suretle 

ateş içeride boğulmuştur. Yanan 
anbarda bol miktarda rakı, zeytin

yağı ve mazot bulunmakta idi. Di

ğer anbarlardaki eşyalara bir şey 
olmamış ve bunlar Dumlupınara 

yükletilmiye başlanılmıştır. 
Yangınının neden çıktığı hakkında 

tahkikat yapılmaktadır. 

Donanmamızın 
Ziyareti 

Bir akşam gazetesinin verdiği 
malumata göre başta Yavuz olmak 
üzere donanmamız ltalyıı, Yugos. 
1avya ve Sovyet Rusya limanlarını 
ziyaret edecektir. Bu ziyarete ağus• 
tosun on beşinde başlanacak, ev. 
vela ltalyaya, oradan Yugoslavya. 
Ja gidilerek birer hafla kalınacak 
oradan limanımıza dönecek olan 
donanmamız burada bir hafta isti· 
rahattan sonra Karadenize ~ıkarak 
Rus limanlarına gidecektir. 

caktır. 

Parlamento, memleketin maliye
sini düzeltmek üzere hükumet ta-
rafından verilen cHususi mali sala· 
hiyeh projesini müzakere edecek -
tir. 

Umumi bir bedbinlik hüküm sür-
mektediı·. Çünkü komünist parla~ 
mento grupu dün akşam hükume
tin istediği hususi salahiyet aley
hinde rey vermiye ve demokrasiye 
muhalif addettiği demiryolları ve 
posta tarifelerile tütün resminin çı
karılması teklifini de kabul etmi-

Bu suretle hükumet €kseriyeti 
mahsus derecede azalmış olacaktır. 

MÜZAKERELER KALDI 
Paris, 16 (A.A.) - Dün akşam 

saat 21,30 da aleni bir celse aktc -
den Parltımento, maliye encümcn
lerindeki müzakerelerin neticesine 
intizaren bir kaç dakika sonra cel
seyi tatil etmiştir. 

RADİKALLER KABUL EDİYOR 
Faris, 16 (A.A.) - Parlamento

nun Radikal - Sosyalist Grupu 11 
muhalif ve bir kaç müst~nkif reye 
karşı 24 reyle hükumetin istediği 
hususi cali salahiyeti kabul etmiye 

miye karar Yermiştir. karar vermiştir. 
RADİKAL - SOSYALİSTLER NE LAYiHA KAEUL EDlLDl 

YAPACAK? Paris 16 {A. A.) - Parlamento 
Faris, 16 (A.A.) - Radikal-Sos- 247 reye karşı 346 rey ile 

yalist Parlamento Grupu, dün ak- hükumete hususi mali salahiyet ve. 
şam toplanarak hükumet tarafın - ren kanun layihasını kabul etmiştir. 
dan teklif edilen mali tedbirlerin Layiha, Reynaud ve Flandin'in ten· 
kabul edilip edilmiyeceği meselesi kidlerine cevaben Blum tarafından 
hakkında müzakerelerde bulun - söylenen ve komünistleri halk cep-
muştur. besi siyasetini takip etmeğe davet 

Grup, bu hususta halk cephesini eden müheyyiç bir nutuktan sonra 
temsil eden bütün part'ileri ihtiva kabul edilmiştir. 
eden sol cenah delegasyonunun ne Layiha reye konmadan biraz ev• 
şekilde hareket edeceğini beklemi- ve! komünistler tarzı hareketlerini 
ye karar vermiştir. değiştirmişlr.r ve hükumet tarafın· 

Bazı meb'usların zanneiğinc gö- dan teklif edilen projeyi kabul et• 
re, komünistler kararlarında ısrar mişlerdir. 

11nıntıııııuınıunııııuuuuuıunııuuN11f1uunuı11nıutııuuuuınrıııııuııuıuuuııunııııııuun11nn1111tut1111111n1111nunıuıuuutt11 

Dün gece Beyazıd'ın 
geçirdiği büyük tehlike 

• .. .k Lfıvren Lavrens, musteşrı 
• 1. Lavren rihçi Lavrens, a ım 1 

denbire casus Lavrens 
0 

l yunun 
Osmanlı İmparator ug 
olduğu en büyü){ bir kıtaY•• 
bistanı ayaklandırdı. 

Onun maceresı burada 
edilemiyecek kadar uzundu 

b . rnasa 
de hepimiz az çok ır 

onu biliriz. bi 
İngilterede onun için a 

1 · · t rıuğt pıldı. Ingiliz Impara o . 
keler kazandırmış, Hindısta 

· t altı lunu ebediyen emnıye g 
dırmış bir kahraman oıara 

.k. sene seltilen bu adam, ı ·ı i 
d ~ b" köseC fakirane yaşa ıgı ır s 

lüverdi, fcei bir kazayn kttr 

du, gitti. . ta 
Şimdi yine onun bahsı 

yor. Misyoner olan bir kard 
dair bir kitap neşretmiş. . 
için tanınmış adamlardan b~ 
tıba sormuş, aldığı mektUP 
kitap halinde çıkarmış. 

1 Lavrens, onu bilmeyene 
anlasılmaz bir sima ise de 
!ar i~in de daha kapalı bir __ 
madır. Galiba Çorçilin de~~ 
bu asrın adamı olmıyan bı 
üzerine aldığı iş ne ise onll Y 
hiç bir zaman paraya ehe 

b·r 
ve kıymet vermemiş 1 

Daha ne kadar tezadlar var 

sini toplamış. . d 
Ölmeden evvel kendisın 

meraka! bahsettiren Lavre 
görünüyor ki, öldükten sonra 
kırdısı uzadıkça uzayacak··· 

Ahmet il .......... 

~~~ md~kraknAgoz fıdabrkikadsı ile o~ "'"j('ji~"fik"'A.';'ıa 
uorl u an yan .ı, as var mı. .Başı-•ekilleri 

Dün akşam Beyazıt mıntakası ve deki kimyevi maddelerin sıçraya - T l f 

~;;"~·:.~~;:;'.~:~'.: :i:·::~li:: ~~~ı!:ı~,;~:~:~:::,:::~::~!:1°''. 1. B~'f!u ~ ~~ ~ ~ ~· 
geçirmiş ve itfaiyenin sarfettiği muş ve itfaiye bütün gayretile bu Çekoslovakya Baş\ekili ~ 
gayretler neticesi daha büyük bir mektepleri kurtarmıya c:alışmıştır. Biikreştcki ikameti hakk.y'ıı 

reberlcr neşretıııekte ve e 
ffıcianın önü alınmıştır. Ayni zamanda üst katı ahşap ve Rumen ve Çekoslovak Başiivt B; r pof is Hadise şudur: Dün gece Beyazıt- tekmil bekar odaları bulunan Sar- arasında yakında Tuna 

(Birinci sahifeden devam) Yusfan aşireti reisi Kamer ağa da .,. ta Dişçi Mektebinin arkasında Ka- nıçlı han da ateş ald?ğı takdirde vuku bulacak mülakatın .er~. 
d 1 A b •d • l ·d Ç d 1 d M R za p -ava tini tebarüz eltirmektedır e rahat bırakılacaklarını sanmışlar- teslim olmuş ve Elazize gön eri e- . l e Sl pa ıçarşıya gı en ve a ırcı ar e- yangının ercana ve 1 a:? .l 

dır. rek serbest bırakılmıştır. - / nilen yoldaki Abdülvehhab Usere doğru uzaması ihtimali olduğun - TRAMVAY~ATLAYI> 
Hatta bu tekliflerini daha mü- Muhasara harekatı her cephede Dz.kı•/ecek kardeşlere ait son sistem bir ma - dan itfaiye buraları müsellesvari Dün akşam tramvaydan a 
· k ı k · t dikl r· ·ç·n mi ne muvaffakıyetle inkişaf etmiştir. f b .k d k bir su ablukasına almış ve neticede essır ı ma ıs e e ı ı ı , - rangoz a rı asın an yangın çı - 44 kişi yakalanmıştır. _ 

1 dense, Tuncelinde bazı tecavüz ha- Asiler şimdiki halde kımıldana- lstanbulda büyük bir polis Abi· mıştır. Yangın saat 21 e doğru baş- yangının büyümemesine muvaf - AGAÇTAN AŞAG 
0 reketleri de görülmüştür. Mesela mıyacak bir vaziyettedirler. Taar- desi yapılmasına karar verilmiştir. lamışsa da, bu sokak saat 19 dan fak olmuştur. Yalnız Çadırcılarda- Beykozda Recebin oğlu 1 d' 

Garbi Dersimde İn karakoluna bir ruz başladıktan sonra, Tuncelinde Abide 7,5 metre boyunda, 4,5 met. sonra pek tenha olduğundan bida- ki yangın çıkan marangoz fabrikası da Cemil erik ağacından 
gece baskını yapılmıştır. Pah nahi- asırlardan beri devam edip gelen re genişliğinde olacaktır. yette görülememiş, ateş, fabrikanın ve müştemilatından başka Hl dük· yaralanmıştır. • ıl 
yesi ile Kahmud nahiyesini bağlı- isyan belası artık cumhuriyet dev- Abidenin dikileceği yer henüz kan tamamen ve dört dükkan da KURŞUN HIRSIZLtv
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•

1 · d her tarafını sardıktan ve hava kıp-yan ahşap köprü yakılmıştır. Maz- rın e son nefesini vermiş, cDersim> kat'i olarak tesbit edilmemiş isede kısmen yanmıştır. Balatta oturan sabık 
t ih kızıl olduktan sonra itfaiye haber - ş 

kird kazasına iki toplu taarruz ya- ar e intikal etmiş olacak ve YLldızda polis mektebinin önüne Yangının bazı mobilyalara cila Mustafa ile arkadaşları kur 
Cumh · t• d • T d"k"l • 'ht" ı· k ı·d· dar olabilmiştir. Bunun üzerine it-pılmıştır. urıye ın mamur, me enı un- ı ı mesı ı ıma ı uvvet ı ır. yapılırken elektııiğin kontak yapma- larken yakalanmışlardır. İL:g 

Bunun üzerine icap eden tedbir- celisi onun yerine geçmiş buluna- -~-- faiye derhal yangın yerine gelmiş. sından çıktığı söylenmekle bera _ KARPİT LAMBAS 
ler alınmış, isyan çıkması muhte- caktır. iki çocuk ısl8hanael ise de yangın etrafa sirayet etmiş, ber kast eseri oldugvunu, hatta OYNARKEN" 

• · 1 h 'tl'[ise) mer yerlerde asken garnızon ar • e açılıyor atta Dişçi Mektebile sarnıçlı hanı yangından biraz önce bir otomobi- Kasımoaşada oturan n ı 
tesis edilmiştir. Bir. taraftan bu s b• h G •• k • Bu yıl açılacak çocuk :slahane. bile tehdide başlamıştır. lin fabrikanın önüne gelip biraz Hakı is~inde iki çocuk kar~t 
tedbirler alınırken, asiler bazı müf- a ] a 0 çenJn 1 · · K .. 1 Yangının tamamile mevzii mahi- d k d b bası.le oynark"n lamba ptı crının aramurse de diğerinin Or- urdu tan sonra orta an kay ol - '" 
rezelerimize de baskınlar yapmış- y • A d 1 d tt b k 1 1 ld v k Hakkının go··zu·· sak.ntlanmıŞ 
lar Ve bl"ttabi modern silahlarla u·· ksek ta na o u a kurulması muvafık ye e ıra 1 masına ça ışı ıgı ta - duğunu iddia edenler de vardır. 

görülmüştür. d" d n· · E kt 1 · M 1 b t k ·ı B - - - - f nd9 
mukab<?le görerek, ve hayli zayıat ================ı=r=e==ı=ş=ç=ıv=e ezacı me ep erın- ese eza ı a er anı e eyazıt Nahiye Müdurlüğü tara ı 
vererek çekilmiye mecbur olmuş- Kahrarnanlıgv 1 - hemmiyctle tahkik edil~: 

~::ı~~iA~i\d~~~!~~z:!::~e;rı::;~~~~~ Elaziz, (Hususi) - İsyan hare- ı Sabah ve akşam ~aşmuharr·ırlerı· yazıyorlar'. 1 ~~~~~en~~;;ub~e~~ş:~c~;;:.~ 
dan istifade ede dek, mü rrezcleri- kiıtında değerli kadın tayyarecimiz U ne Son tah k; kata göre, Esk•' e tı<I 
m~n~r~rinesHkmıya~m~ S~ilia G~~n'in muw~kcyetli ~-------------------~~,--------------------~ rama F~rika~ philii A. 1 d 1 ·· uçuşlarını bilhassa kaydetmek is- k"şch1r 
vaffak olmuş arsa a, yapı an mu- Cumhuriyet ı dan diğerlerinden daha titiz olma- Kurun habın 15 gün ev\el Es ı aıı" 
sademelerde perişan bir halde da- terim. Bu kahraman tayyarecimiz • } . d bulun 

• l lng·ııtere ·ı!e ekonom·ık s d ı· ·ıt · · ı· d D tıgvi ve rnlen ora a ğıtılmışlardır. asi erin sığındıkları dağlık mınta- ı ır. ngı ere pıyasası mıs ı en er ersim meselesi 
1 1 

t 
kalarda vaptıg~ı hava akınl"rı 1·1e münasebetlerimiz üzümlcrimize rağbet uder, tütün- D . 

1 
k d . aşı mış ır. .J""rı '1 Tayyare1erle atılan " .. ersım ışi ımparator u evrın- .k k"t" leri· uU 

beyanname!ef' mühim _istikşaflarda bulunmuş - cCuınhuriyeh te başmakaleyi }erimizi beğenir. Hükumetimizin a- den cumhuriyet hükumetine in ti- Fabıı a ·a ıp ', biiro 
.1 . k . tur. bugün İş Bankası umum direktörü Iacağı tedbirlerle, yakın bir atide kal etmiş bir meseledir. alt kattaki yazıhane ,c 

0 
b Bildırdiğim gibi, ası crın uvveı - k ·ırke 

külliyesi şimdi Kutudercsi ile Sul- Sabiha Gökçen, asilerin reisi 5€yıt Muammer Eriş yazmıştır: Samimi her bakımdan Türk - İngiliz müna- Cumhuriyet hükumeti Dersim mını yukarı kata çı a~ J.tokııs 
tanbi.iba dağlarında muhasara edil- Rızanın evini isabetli şekilde bom- bir dostluk devresine giren Ttirki~ sebetlerinin genişliyeceğine şüphe üzerine ıslahat parmağını basma- bire aşağıdan bir yanı d fll 

baladığı gibi, iısılere karşı mitral- · b ·· yoktur 1 d 
1 

bog~ucll 11 
miş vaziyettedirler. Muhasara ta- ye - Ingiltere münase atının gun · mış o say ı, asırlarca öyle devam c- muş ar ve sonra 

1 
rdır· 

yöz ateşi de açmıştır. 1 ~ 1 T ış a 
mamlanmış olmakla beraber, tar- geçtikçe geniş etliğini ve sag am- . ~ dip giderdi. Şimdiye kadar burada kızıl ale\ le karşılaşm 1·ıe Harekata iştirak eden kuvvetle- I arn 
ruza geçilmiş değildir. Çünkü mu- rimiz 25,000 askerdir. laştığını memnuniyetle görüyoruz. f kanunu tatbike hükümet teşkilfıtı kazalardan ıleri- nun sebebi bugün. ta~ğrafll 
hasara çemberi içinde bulunanlar- 1929 buhranında bütün devletler başlan1rken ye gidememişti. Fakat şimdi bu olacaktır. 4Eskişehır V pdllğ 
dan pek çoklarının iğfal edilmiş ol- Yeniden 30 ortamektep gibi, Türkiye de sarsıntılardan ko- İş kanunu dündenberi tatbik sa- mesele tamamile ele alınmış bulu- rikası.. nın sigorta:,ı bulu 
duklarına şüphe edilmediği için, açllacak runmak için kendi bünyesine uygun hasına girmiştir. İş vt>renle iş alan nuyor. Birkaç sene içinde Tunceli bit edilmiştir. _ 
bunların teslim olmalarına vakit hı- Ô & • ınds 

nü müzdeki tedris yıh başında isalx?tli kararlar verdi. Malımı- artık tek başlarına karşı karşıya memleketin diğer kısımları gibi her M Jk" binas 
rakılmak istenmiştir. ı k t" · · ht ı·ı ı · * Eski ü ıye 

1 
teP aÇ 

meme e ım;zın mu e ı yer erınde zı satın alandan mal almak kaide- kalmıyorlar. türlü karı unlara ve nizamlara ıtaat lı ve yatılı bir ilkrne < 
Tayyarelerle atılan beyanname- "den 30 ortamektep aç ima sı· de · t · · d b. ·ı· t h ı· t" ·ı~ k yenı ı sı. n ısrar e mışız. Umumi menfaat ölçüsile ilk dü- e en ır vı aye a ıne ge ırı ece - sına karar verilmiştir. }lBt 

lerle asilere doğru yol gösterilmek- na lüzum bac;ıl oldu~u yapılan tet- Rejimın yeni parolası i.:.tihsali ço- tir. c;ebıe 
t t 1. ld kl t kd" d k k"kl d n anla lmıştır: şu··nu··ıe ek ga t d 1 s g~ * Haydarpaşa.- du·· ... deil eve es ım o u arı a ır e en ı er e şı • ğaltmak, birkaç misline çıkartmak c ye, va an aş arın a - Aksam f ,. 
iilerine ilişilmiyeceği ve namusla- -·- lt d t b k" ·1 lıg"'-ıdır. Hiç bir Türk vatandaşı- yeni ve ucuz tarı e 

1 
t
1
r. 

16 U d 300 ki .d ve yera ın aya an a ır ve mı - aa,vakilin nutku ren tatbı"ka başlanılJ11 ş. 1 ...... ,~ ı ile köylerinde yaşıyabilecekleri g n e şı en ceza ı· 1 azı·nel rde A • ı·f d 1 ~ı ~ t hlik k k 8 P"1 ı,.,·ı ... 1 . t" M h b . On beş günde 300 kişi tramvay.. ı 1 e n azamı ıs 1 a e 0 - nın sag ıgını e eye oyaca Başvekil mecliste beklenen nut· * Pazar ruhsatjyesı ,,e....21 
v. aırı mış ır. u asara çem erı- ı d ti d x. • • dugyuna göre, bunlara alıcı bulmayı şartlar ~çinde çalışmasına razı ola- kunu• söyledi, ismet lnönü ektiöini hr- Jl•-ı 

ht l.f k 1 d 1 ar an a a ı 15 ı ıçın para cezasına ,. .. .. htıt :rrıa JJ 

nın mu e 1 no ta arın a tes im çarptırılmıştır. düşünmek te başlıca vazifemiz· mayız. biçmiş ve arknsında bıraktığı ça· rın curmu meş . e şuır 
ol. bilecekleri postalar kendilerine dı"r. hşma hazinesine mukabil aldıx.. verilmesi için Beledi)' 

-- Fakat prensip olarak ta şunu ka- ıs• 
gfü terilmiştir. Sıcaklar hafifledi i/gıltere piyasası dünyanın en mahsulden pek h:iklı bir memnu· emir verilmiştir. ·ııeriııi ·• 

Teslim olmalar. Şehrimizde sıcaklar devam etmek~ mutena mallarını istihlak eden ge- bul etmeliyiz ki, Türk vatandaşla- niyet hisseden olgun bir siyasi * Trakya ı:tostabSl. de 1., 
rının hayatını ve seviyesini iyileş- manzara arzediyordu. ·rrııerın ~~ 1 

bekleniyor tedir. Yalnız evvelki günün bunal- niş bir piyasadır. Yalnız daima bi- Başvekilin duydu""'u bu pek ye• mak için ha~ . aııi~ 
t x. d'" ·· d h f fi tirmiye &it düşünceler ve uğraşma- ıs cak değış" iklik 'İ'e§f.ini.JliSCe Şimdiye kadar silahlar ve çoluk ıcı sıcaısı un uç erece a i e- linmesi ve riayet edilmesi Hızım ge- rinde memnuniyet ve itimada bü· 

çocuklarile del1alet etmiş olanlar miş ve dün hararet gölgede azami len bir hakikat vardır ki, o 1r~:~-U=-Ll;,..aı.r ... m,ı....u:ı..t-la1..k-a-ı...m_.i_ıı_i_v_a_r_1_ık__:ç:._e_rç.:_e_v_e_s_i _ı_~tu: .. "-:_~.m=il:;:le:.:t...;d::e=-..~o.:ü:!.y:.ük~b:;i::r......:s:;e:...:v:.:.in:.:.ç!....:v;.:e:......ı._ıa_n_a_c_ak_..:.~~·.;....mec _ _ _...ı1,_5...c~-
L_ _ _ ~ç~o~k~tu~r~.~Ha~t~ta~A ~b~unl~~ar~ı~n:__;a~r~a~s~ın~d~aLL~2~7'....!d~e~re~ce~y~e~ç~rk~m~ış~t~ır~.-----...J.......lll:wl.!ı.aıı.ın..-ı:rı.aJJın..JUı,.ULCM:..ı...n.<L ~ 
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r l SPORCULUK 
9ünün meselesi:· Antrenörler yetiştirmek 
Ormanlcira zararı dokunan için kurs açılacak 
köylülere yapllacak muamele Yurdun her tarafına kurstan çık-
0 mış sporcu gençler gönderilecek 

rmanlar hakkında yeni bir nizamname s pkoo"~·uenle;r·ımneemklacdkaertiynaycılnmahsüıcvrae bulunan, 35 yaşından yukarı yaşta 
" olmıyan, sağlık vaziyetı çok iyi ve 

Q r d k d d • .., h /l • • g~nc istidatların yetiştirilmesi için bilfiil sporla meşgul olarak bu yol-
Tn. an an Çl an 0 Un Ve zger ma SU er lÇlnJ yapılan tetkikat ilel'lemiştir. Ez_ da bilinmiş olanlar kabul edıle -

heryerde bedel tari -le/eri yapılacak cümle, yurd için daha esaslı bir su- ce~~:su muvaffakıyetle bitirenler ay r l J ' rette ve teknik şartlar içinde sporu 

B muhtelif vilayet ve mıntakalara 
u. ayın birinden itibaren mer- yer mantarı, kire, çilek, soğan, ko- tezkereleri, nakliye tc7.kereleri ilerletmek ve memlekete yaymak 

1 gönderilecek ve 60 - 80 lira ücretle 
k 

ıyetc girmiş olan yeni orman cayemiş ve alıç gıbi toprak mah- hakkında etraflı hüküm er vardır. maksadile yerli antrenörler yetiş· 
anu B t d ı k l ı antrenör ve monitör olarak tayin 
1 

nunun tatbikında kolaylık sullerile meyvalan ve ormanların Diğer taraftan, ar ın an ge en tirilmesi arar aştırı mıştır. 
o tn k k B t k" cdıleceklerdir. 
h a üzere yeni bir nızamname 1 d k 1 l haberlere göre e sr>r ar ın oy - Bunun için, bu yıl aaustosun bi· ağaçlı yer erin e ı ot arı top ayıp "' 
aı: ırlanrnıştır. 1 1 d lüleri, ormanlardan odun kesmek rinci gününden itibaren Ankarada Yüksek mektep mezunu olup ta y çıkarmak isteyen köy ü er en pa-

lı' iiksek tasdikn iktiran eden bu ra alınmıyacaktır. için vaktinde müsaade almadıkla- bir kurs açılacaktır. Kurs üç ay de- bu kursu bitirenlere daha fazla pa-
ızamname, mühim esasları ihtiva rından şehirde odun stoku tüken- "am edecek ve en az orta tnh-ili ra verilecektir. etrn Ormanların satılacak odun ve d v ~ 

ektedir. Ezcümle· miştir. Alelümum fırınların a o-
0 her nevi mahsullerı ıçın her kaza d b l k llnanlara zararı dokunduğu gö· dunları kalmadığın an un ar a-

tiil ormanlarının iktısadi vaziyetine d B' k 
ı en köylüler başka yere naklo - panmıya başlamışlar ır. ırço ev-
tına göre bedel tarifesi yapılacaktır. B ·· d 
~ caklardır. Dörtte bir bedelle ler de odunsuzdur. u yuz en ye-
~ Vlet ormanlarından istifade hak- Hususi orman sahipleri, ormanla· mek pişirmek için evlerin bahçe-
~nı haiz köylülerin ev, ahır, sa - rının muntazam plan ve haritaları- sindeki mcyva ağaçlarını kesmeyi 
anlık veya yakacak odun gibi nı 1942 yılına kadar yaptırmıya düşunmektedirler. 

~ar 'h mecburdurlar. d'l b 

Gazi köprüsüne 
10 gün sonra 
Başlanacak 

~ 1 ı .tiyaçları için vaki olacak is- Maden kömürü temin e ı se ile 
klerınin miktar ve nevileri her Bundan başka, nızamnamede, or- bunu yakacak fırın ye evlerde o- Yeni ihale ve ltillf yaplldı 

Senen· k"' h . man idare mensuplarının sınıfları- d 1 k ın mart ayı içinde oy i tı- cak olmndığından o un u orman 
~ar heyetleri tarafından orman i- na göre giyecekleri yeni elb iseler parçalarının pek ziyade sür'atle 
areleriııe bildirilecektir. orman istimlak usulleri, yangın ve satışa çıkarılması Zonguldak Va-
Orman mahsullerinden sahlep, yangından korunma şekilleri, izin !isinden rica edilmiştir. 

Bir ilAç 
ğurmak 

buhranı do
istiyorlar 

~~~----ı!!'""""--·----~~~~ 

Kalb hastalıkları için kullanı-
lan ilô.çları depolar saklıyor 

S on günlerde bir çok eczahane! e rde bazı ilaçların bulunmadığı ala-
kadarlara şikayet edilmiştır. Eze ümle kalb ilaçlarının başlıcalarından 

Ve Avrupa müstahzeratından olan Digalein ve Digiolaniele çok nadir 

huıunrnaktn ve bu eczanelerde fa hiş ücret istemektedirler. Bu husus

ta dun tetkikat yapan bir muharri rimizc; şehrimizin maruf eczacıla
rından biri şu izahatı vermiştir: 

- cEvet son zamanlarda bilhassa kalb ilaçları piyasaya çok sey
t k çıkarılmaktadır. Bence buna sebep bir kısım ecza depolarıdır. 

Karakög 
Köprüsü 
Tamir edilecek 

: esash tamirden sonra 
noksanlar giderilecek 
Belediye, Karaköy köprüsünü e

saslı surette tamir etmiye karar 

vermiştir. Yapılış tarihi epeyce es
ki olan köprıinün mütemadi suret

te fazla sıklete tahammül etmesi 

-yüzünden sık sık tamiri Uızımgel
mektedir. 

Bu defa yapılacak esaslı tamirle 
köprünün bundan sonra sık sık ve 

ufak tefek tamirata ihtiyaç göster
mesine meydan verilmiyecektir. 

Bu tamiratta neler yapılacağı ve 
tamirat ın knçn m:ıl ol:ıca~ı keyfi
yetleri tetkik olunmaktadır. 

Gazi köprüsünün bir hafla, on 

güne kadar fiilen inşasına başlana-

caktır. Son itilaf mucibince köp·. 

rünün teslim tarihi uzatılmıştır. 

Köprü, 939 yılı birinci teşrin a • 

yında Cümhuriyct bayramının on 

yedinci yıldönümü kutlulanırken 

küşat resmi yapılacaktır. 

Belediye, o tarıhe kadar yeni 

köprüye inecek ol<ın yolları aça

cak ve köprünün başındaki mey

danları düzeltecektir. Bu itibarla 

Belediv.:? de yol mesaisini köprü -

nün inşaatile muvazi bir şekilde 

yürütmek için bir program hazır

lamıya başlamıştır. Önümüzdeki 

temmuzun birınden itibaren tatbik 

edilecek olan bu program muhtelif 

kJsımları ihtiva etmektl'dir. 

Kahvelerde 
Kitap 

Tifo vekayiinin meyva mevsimi münasebeti le c:;oğalması ve alel

\ırnum doktorların bilmecburiye bu gibi ilaçları reçetelerine yazmaları
:~ binaen bazı ecza deposu sahipleri bu ilaçları saklamaktadırlar. Eczacı 
flJ.Şterisini kaçırmamak için depoya müracaat edince de depo sahıbı çok 
a~la bir ücretle, sakladığı ilacı vermektedir. 

\. bepo sahibinden pahalt alınan ilaç tabii üzerine bir kar eklenerek 
ua]k . 
l a Pahalıya verılmekte ve bundan binnetice hem eczacı, hem halk mu- Yabancılar 

Bizden film 
istiyorlar 

:t Okutulacak 
ıııarrır olmaktadırlar. 

\· Bu gibi ıliıçların hayati tesirlerine binaen. spekülasyona meydan 

11~ erılrncrnek için Kızılay vasıtasile sattırılması lazımdır .. > ......... , .. 
I ş b·~·;~·İ~·;·; ...................... "'"'"""E:;k·i"""'6;"1;·1;·;·;·;;; .. .. 
t. Polis karakolu 
eşkilô.tı 

~enişletiliyor 
tııılş k:ı.nununun tatbikma başla
t tnası rnünasebetile iş dairesi mü-
~ltişl . . 

d crı dun sabahtan akşama ka-
t ar fabrıka, imaıatane gibi bütün 
i rn·· 

tı Ues .. eselerini dolaşmışlar, ka-

Galali:ııaraydaki eski polis kara
kolunun kıymeti 66 bin liraya indi. 
rildiğ'i için binaya yeni iki talip 

çıkmıştır, Bunlardan birisi Sümer 
banktlr. Sümerbank yurdda yer li 

malları teşhir etmek ve satmak için 
büyük ve asrr bir bina yapacaktır. - -

Şark muslklll tilmlere 
rağbet va r 

Birçok Avrupa ve Amerika mü
esseseleri hergün sinemacılarımıza 
müracaat ederek yerli filmlerimi 
zi istemektedirler. 

Halkın okum a ihtiyacı 
t e min ediliyor 

Bazı Halkevleri tarafından; o -
kumayı halkın ayağına kadar gö

türmek maksadile kahvelerde ki· 
tap okunmasına başlanmıştı. 

Bu tecrübe iyi netice verdiği i· 
çin kahvelerde kitap okunmasının 
genişletilmesi ve birçok yerlere 
daha teşmili düşünülmektedir. Bil
hassa en çok okunan Atatürk'ün 

Bilhassa şark musikisi bulunan nutku ve İstiklal harbi hatıraları 
filmler Avrupa ve Amerikada bü- her kahvede büyük alaka ile kar-
yük rağbet gördüğünden bunların şılanmıştır. 

yeniden ikişer, üçer kopyaları çı- Kitap okunması için Halkevleri, 
l Unun hükiırnlerinin tatbik tarz
<ı.tını n • d . . 1 d' A . 
ıa ı::ıOZ en geçırmış er ır. ynı 

Parti ve halkevleri t ef· 
tiş ediliyor 1 karılmJştır. Yalnız: yerli fılmlerin muhitlerindeki münasip kahveleri 

d 11'\and.ı iş kanununun hangi mad-
t-ler· · 

bık ının derhal ve ne suretle tat-
• edıleceğı, ve kanunun hangi kı
"ıtrıı 
ta tlrının zamanla tatbik olwıa-
" gı hakkında iş verenlerle işçiler 
.. en· 

\'ıd<'n tenvir edilmiştır. 
~al alnıı. Sumerbank, kendi fabri

tn arınan muayyen mühleti bekle-
<:de 

Memleketimizdeki bütün parti ve 1 

halkevlerinin çalışmaları bakımın. 

dan umumi bir yoklamaya tabi tu· 
tulmaları kararlaştırılmıştır. Bu mak
satla memleketimiz yirmi mıntakaya 
ayrılmış, her rnıntaknya b!r veya 
iki nıeb'us memur edilmiştir. 

yurd dışına çıkarılması için forma- seçecekler ve buralarda şimdilik 
lıtede gümrüklerce tereddüde dü- haftada bir gece kitap okunacaktır. 

şüldüğünden dün alfikadarlara göh- Yalnız mevsim münascbetile ge-
derilen bir tebliğle, Türkçe film- celer kısaldığın"dan sonbahardan 

lerin kabulü muvakkat suretile ha- itibaren daha geniş bir teşkilatla 
riç memleketlere gönderilmesine kahvelerde kitap okunmasına baş· 
müsnade c>dıldıJi bildırılmiştir. • ]anacaktır. 

yavrum Giınqım şimdi annesin -
den ömrünün sonuna kadar mah -Çalı n nmelenın haftada 48 saat 

tatbŞtna usulünü dünden itibaren 

tik ıka başlamıştır. Sumerbank fab

Ça1~latındaki ameleler dün 8,5 saat 

n de sevec sin ! rum, babasından uzak nasıl 'aşı -

yacak, kım onu bir ana ve baba 
şefkatne bağrına bastıracak? Haya-

lllışlardır 
1ş b. . Salıh ne söyledise ben dinleme-

bı.ı . Urosu teftiş ve irşatlarına 
8'Un d - dim. Hep ağladım ve. hala da ağlı-

lıız k e devam etmektedir. Yal- yorum Her şey aklıma gelirdı, fa-

torıı anunun iyice tatbikı \'e pat- kat, ablamın bu tarzda ölümünü 
la .... <ltla nrnelenin mütekabil hak-

"lltn asla düşünmezdim. 
l~lın korunması için büro teşki-

ın geni 1 ftıı§t Ş etilmcsi kararlaştırıl-
Kimbilir, bıçaıe ne feci bir ölüm 

tarzının pençesinde can verdi. 

Araba ve .. uçurum! .. Bu iki ke-
~<:r :· '.Bundan başka memleketin 
~dil rafındaki teskil[ıt ta takviye 

ecek ~ limenin bana verdiği haşiyyeti öm-
llacaktır .ve her tarafa teşmil olu-

liu a . 
rümün sonuna kadnr unutmıyaca

ğım. Zavallı ablacığım, Kırkdilim t~n rn tada bir temmuzdan itiba-
ra 

01 
ernıeketimiz merkezi Anka· denilen o tepeden arabanın ve uçu-

bu.ı 111ak üze z İ rum taşlarının sivrilerine beynini , t~1 re onguldak, stan-
dın, Sa r, Edirne, Kütahya, Ay- vura vura kimbilir ne dehşetle yu-
~irdc 

1 
lllsun, Trabzon ve Diyarbe- varlanmış ve en son .. hayatını ver-

:Ou ın4 ?nıntakaya ayrılacaktır. miştir. Ölürken eminim Nihat ve 

la.rı h 1_ ıntakalardaki çalışma tarz- onun sevgisi gözlerini kapamış, bel-
h a,..kına 

llıltnakt a Yeni bir talimatname ki kendisinin öldüğüne değil, koca-
adır. 

sının geride kaldığına üzülmüş ve 

Etem izzet Beni ca 

acınmıştır. Hele, canım Güneşim, 
acaba şimdı ne halde? .. Nefer yal-

nız onu:ı kolunun kırıldığını haber 
veriyor. Fakat, bu da benı üzüyor. 

ve .. endişeye düşürüyor. Hasan he
nüz Osmancığa gitmemiş. Ya Gü-

neş sonradan Osmancıkta öldüyse? 

İ;şte, bu ihtimali de düşündükçe 
çıldıracak gibi oluyorum. Yavrum 

o kadar benim olmuş ki, onu ken -

dim doğurmuş kadar canıma ve ben

liğime yakın buluyorum. İnşaallah 

ölmemiştir. Kolu çolak bile kalsa 
hayat o derece tatlı ki, insan tek 

ko1, tek göz, tek ayakla bile ya -

şamayı yine mutlaka ölüme tercih 
eder. İhtiyarlar yaşama yolun -

daki hatta mecnun ihtiraslar bi -

le hep kuvvetini yaşamanın bu ca
zibesinden almıyor mu? Fakat, 1 

tın en acı tarafı Giıneş ıçın bu ola

cnktır. Enıştemin vaziyetini dil -

şünüyorum. Karısının ölüm habe -
rini alınca muhakkak can evin -

den vurulmuşa dönecektir. Onun 

kadar karısını seven, karısına bağ
lanan bir kocayı daha tasavvur e-

demiyorum. Hattfı, kara haberi al
dığı vakit, damla inip ölebileceğin
den dahi .endişe edebilırim! 

Biçarc- adam artık evlenemez de. 
Buna yW:de yüz imanım var. En 
başta Guneşi hiç bir üvey anneye 

emanet edemediği için evlenemez. 
Ondan sonra da ablamın ustüne hiç 
bir !.adını beğenmediği için evle
nemez. Ablam tam bir anne idi. En 
mükemmel ev kadını idi. En dürüst 
\'e metin seci)E:>nin sahıbi idi. Ve .. 
her ikisi de lııribıı ıne denk ideal 
karı koca idıler. Enışkmin gön -1 
lünde ve gözünde ablamdan kala-

Hariçten 
imtihana 
Girenler 

Ekserisi muvaffak 
olamıyor 

Ortamektep ve liselerde, imti • 
han olmak için hariçten müracaat 
edenlerin sayısı, her yıl daha fazla 
artmaktadır. Bu vıl da, muhtelif 
mekteplerde ortamcktep ,.e lise 
bitirme imtihanları için hariçten 
birçok müracaat olmuştur. Bu im
tihanlarda muvaffak olanlar, ayrı
ca olgunluk imtihanlarına girecek
ler, ve muvaffak oldukları takdir
de ortamektep veya lise mezunu 
şahadetnamesi alacaklardır. 

Fakat hususi tahsil gördüğünü 
iddia ederek, hariçten imtihana gi
renlerin mühim bir kısmı muvaf
fak olamamaktadır. Bunların ekse
risi hiç hazırlanmamış, çok zayıf 
kimselerdir. Bu yıl da birçok kim
seler imtihanlarda dönmüşlerdir. 

İçlerinden mühim bir kısmı da bü
tün imtihan haklarını kullanarak 
son jmtihanlarda da kaybetmışler 
ve bu işden vazgeçmişlerdir. 

Bir ayda 
9 milyonluk 
i hracat 
Mart içinde en fazla ih

r acat Almanyaya 
Yapılan istatistiklere göre mart 

937 ayı zarfında (9) milyon (693) 
bin (806) lira ihracat olmuştur. 

Buna mukabil ithalatımız ise (9) 

milyon (439) bin (522) liradır. Şu. 

hale göre ithalatımız, ihracatımız

dan (244) bin (283) lira fazladır. 

Mart 937 ticaret muvazenemizin 

bu neticesi son beş senenin mart 

ayları ithaliıt ve ihracatı ile muka

yese edilırse, 932, 933 \'e 934 yılları 

martlarında ihracatımız, ithalatı

mızdan daha az olmuştur. 

Mart ayı içinde en çok ihracat 

Almanyaya yapılmıştır. Ve (3539) 

liralıktır Buna mukabil Almanya

dan (3910) lıralık ithalüt yapıl -
mıştır. 

En az ıhracat ta isviçreyedir ve 
( 180) lıralıktır. 

cak boşluğu clolduracnk bir kadın 
tasavvur cdemıyorum Hele, evlfı
dım Giıneşçıgım hır yabancı ka -
dına nasıl: 

- Anne .. 

Der, nasıl ona ısınır? Yavrucu -
ğum, ne tahakküme, ne sert soze, 
hiç bir şeye tahammul edemez. O 

kadar nazlı bi.ıyi.ıdü, o kadar el üs
tünde yetişti ki.. hele, ben onu ne 
Hinalarln büyuttum? 

Gönlümun kırıklığını, yalnızlı -
ğımı, acı ve mıhnelımi yıllarca o
nun sevgisıle besledım. 

Yavrucuğum, şımdi kimbilir, ne 
kara günler geçiriyor? 

Salıh de garıp bir şey söyledi: 
- Acaba, nefer izin koparmak 

için böyle bir yalan uydurmasın? 

Harbin focaatleri ahlakı çok boz -
du? 
Bılmem bunu, beni teselli etmek 

için mi söyledi, yoksa gerçek bir ta
rafı var mı? Belki de S.ılihın dü
şüncesi doğrudur ve.. gönlüm bu 
tahminin doğruluğunu o kadar çok 
istiyor ki.. 

(Det'amı var) 

' 

1
-Halk F ilozofu J 

d iyor k i: _ 

Hayvanlarımızı yal· 
nız yiyoruz 1 

Bizi, hepimizi refah dediğimiı 
geçim ve yaşama geni~liğine ka • 
vuşturacak olan mucize nereden 
doğacaktır?. Gökten ne az, ne çok, 
adeta hesaplı yağmurlar yağması· 
nı bekleyerek mi adam olacağız? 
Arkadaş! 
Seni de, beni de kurtaracak olan 

memleketin ziraatinin ve sanayii
nin ilerlemesidir: Yani istihsalin 
artması. Bu bir; 

Kötü istihsal para eder mi? Asla, 
O halde istihsalin gittikçe iyile~ • 
mesi de gerektir. 

Tamam. Şu halde bu iki iş için 
bildiğini söylemek kadar hepimize 
dokunacak bir iyilik tasavvur edi· 
lemez: 

Bir çift yerli kundura almak is
tedik. Merak sardırdık. Bütün pi
yasayı dola~tık, yerli derilerden, 
gerek el ile, gerek makine ile ya -
pılmış olanları gözden geçirdik. 
Ckrek elişçilerimiz, gerek fabrika
larımız hakikaten himmet etmişler, 
ayakkabı sanayiimiz eskisine na • 
zaran çok ilerlemiş. 

Gelgelelim: 
Bize Avnıpa ve bilhassa Ameri· 

kan derisi çıkardıkları zaman hay· 
ran olduk. 

Niçin? Allah Amerikaya, yahut 
Avrupaya daha mı güzel derili hay
van vermiş? Yoksa buralarda hay
vanlar da mı tahsil ediyorlar? .. 

Yook .. Tılısım, bir işden anların 
nihayet bize söyleyiverdiği tek bir 
cümlede .. Ayni şeyi uzun zaman 
merak etmiş olan bu derici bize: 

- Biz, dedi, sırf sütünü, etini 
kullanmak için yetiştirdiğimiz hay
vanların derisini kullanıyoruz. Hal· 
buki onlar sırf derisi için hayvan 
yetiştiriyorlar! 

Daha bizde böyle bir teşebbüs
ten haberiniz var mı? 

Halk Filozofu 

Alman ErkAnı Harbiye 
Reisi Parlata 

Berlin, 16 (A.A.) - Öğrenildiği
ne göre, Almanya biiyük erkanı 
harbiye reisi General Beck, beynel
milel sergiyi ziyaret maksadile ya
kında Parise gidecektir. Bu seya
hat, tamamile hususi mahiyettedir. 
Maamafih, General Beck'in bu mü
nasebetle Fransa büyük erkanı har
biye reisi General Gamelin'e bir 
nezaket ziyaretinde bulunması pek 
muhtemeldir. 

Bir Danz ig me b'usu 
öldUr UldU 

Varşova, 16 (A.A.) - Danzig
den bildirildiğine göre, şehir civa
rındaki ormanda meçhul bir ceset 
bulunmuştur. Bu C€sedin, tevkifi 
tarihi olan 25 mayıstan itibaren ka
yıp bulunan Danzig sosyalizt me
busu Wiechmann'a ait olduğu sa
nılmaktadır. Maamaf ih ceset, da
ha tam olarak teşhis edilmemiş -
tir. 

r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Nikel 25 kuruş
luklar hakkında 
Eyüpte oturan okuyucuları

mızdan baZllarının matbaamıza 

yaptıkları bir müracaattan anla-

dığımıza göre, o civarda bazı es
naf, büyük, nikel yirmi beş ku-

rtışlukların tedaviilden kaldırıl

dığını ileri sürüyorlarmış. Hal-
buki, 1ıükümeıin bu hususta ver
dıği karar sari1ıtır. Bildiğimize 

göre, eski nikel yirmi beş ktırtış
luklar, f ilı,aki tedaı-ülden kaldı-
rılacaktır. Fakat. bu hususta 

5 
tayin edilen bir mühlet vardır. ,jj 

Ve bu mühlete epeyce bir za-

man vardır. Bu müddet içinde, 
eski nikel yirmi beş kuru§luklar 
yavCl§ yavaş halk tarafından ban

kalarda deği.§tirilccck, piyasada 
yalnız yeni gümüş yirmi beş ku
rıt{lluklar ka1acakıu·. Eyüp civa
rında bazı esnafın bu şekilde hal
ka miişkülat çıkarmalarını doğ
rtı bulmuyor, ve buna da inan
mak istemiyoruz. 

Vaziyet, yukarıda izah ettiği
miz gibidir. Binaenaleyh, ortada 
şüpheli bir nokta olmadığına gö
re, endİ.§eyc de ma1ıal yoktur. 

Hükii.met, esasen, nikel yirmi. 
beş kmı.ışltıklann tedavülden 
kalkacağı zaman, şüphe yok ki, 
halka miitcaddit ilunlar yapacak-· ı 
t1r. 
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HIKAY ·_.A __ , A ı m a n ya ·~eko~lo_vakyayalr 
karŞI Olan tehditkar Va- Dikişçi kızı;zan: 

ziyetin·i . asla değiştirmemiştir ~El~bl!_sız ~o~u~1· 

e~_. .. ı:::;.!!.-1 

Bütün gayre ler Yugos avyayı kendi tarafına çekerek 
küçük itilafın göğsünde bir yara açmaktır 

Fakat Yugoslavyanın, tath dillere . kapılarak, 
eski dostlar1nı feda edeceği zannedilemez! 

----- -------~---.... 

Belgradda mecUı btnast 

B ugünlcrdes iyasi ziyaretler bi
ribirini takip ediyor. Devlet a-

, damları birıbirlerini gormek için 
oradan oraya gidip gelıyor. İngiltere! 
Kralının tac1 giymesi münasebetile 1 

bir ay evvel Londrada toplanmış 
olan muhtelif devletlerin hariciye 
nazırları, memleketlerinE: döndük -
ten sonra her halde büyük bir faa
lıyete girdiler ki, çok geçmeden ba
zı dıplomatların, hükumet reisle -
rinin, haricıye nazırlarının siyasi 
ziyaretlere çıktıkları gôruldü. 

Alman Mılli Müdafaa nazırı Ma
reşal Blomberg'in seyahati bunla
rın başlangıcı oldu. Blombergın se
yahatinden, İtalyadaki intıbaların
dan, Roma gazetelerinin yazdıkla
rından, bu seyahatten bir netice çı
kıp çıkmndığından bir kaç günden
beri cSon Telgraf• ın bu sütunla -
rında okuyucularımıza mall.ımat 

vermekten geri kalmadık. Al -
man Milli Müdafaa Nazın henüz İ· 
talya ziyaretini bitirmeden Alman 
Hariciye Nazırı Fon Nöyrat da Bal
kanlarda bir seyahate çıktı. O seya
hatine devam ederken Lehistan dev
let reisi Bay Mosçiki de Bükreşe gi
derek Romanya Kralı ile görüştü. 

İşte bugün beynelmilel siyasi iş
lerle meşgul olan mehafili meşgul 
eden bu ziyaretlere dair Avrupanın 
en mühim gazetelerinde çıkan ma
lumatı ,son Telgraf. okuyucula -
rına hulfı.sa etmek istiyoruz. Ev -
vela Alman Hariciye Nazırının Bcl
grad seyahatine dair gerek Alman 
ve gerek Yugoslav gazeteleri hep 
bir ağızdan şöyle yazdılar: cBu zi
yaret sırf nezaket icabı olarak ya
pılmış bır zıyarettir. Yoksa Al -
manya ılc Yugoslavya sjyasetlerin
dc mühim bir değişiklik yoktur.• 
Hatta Almanların Beobachter gaze
tesi daha ileri giderek bu ziyarrtte 
başka her hangi bir devletin men
faatine dokunur bir cihet olmadı • 

ğım, Almanya ve Yugoslavya gıbi 
iki dost devletin münasebetlerini 
kuvvetlendirmekten ibaret olduğu
nu yazıyor. 

Alman gazeteleri bilhassa iktı -
sadi münnsebatı ileri sürüyorlar. 
Diyorlar ki: Almanya, Yugoslav
yanın ihracatından yüzde yirmi 
beş miktarını çekmektedir. Onun 
ıçin Yugoslavya ile Almanya ara -
sındaki bu iktısadi münasebetleri 
du1.cltmck ve kuvvetlendirmek la
zim geliyor. Yine Alman gaze -
teleri söylüyor, Berlin ile Bel -
grad'm münasebatı kuvvetlendik
çe ancak sulhun devamı için hiz • 
met edılmış olur. 

Fakat Alman g:ızelelerinin bu 
sözleri, dığer komşuları tatmin et
mekten çok uzaktır. Şimdi de Fran
sız g:ızetelerinden alınan neticeye 
sız gazetelerinden alınan enticeye 
bakalım: Başta Tan gazetesi oldu
ğu halde Fransız gazeteleri, Alman
yanın ötedenbcri Küçük İtilif dev
letlerini biribirinden ayırmak iste
diğini, hele İtalya ile Almanya mü
n:ısebetleri bu kadar sıkı bir hal al
dıktan sonra, Berlin politikasının 

Küçi.ık itilitf ı bozmak hususundaki 
faaliyetinin daha kuvvetlendiğini 
ileri sürüyorlar. Hele İtalya ile Yu-

goslavya &rasmda son defa hasıl olan 
anlaşmadan sonra İtalyan politika
sının Ilelgradda tesir ve ehemmi -
yeti arttığı, bu yüzden de Almanya
nın istifade edeceği çok söylenmiş
tir. Bir de Almanyanın Çekoslo -
vakya,ya karşı olan tehditkar vazi
yeti hıç değişmemiştir. 

Biıtun bunlar böyle olmakla be
raber, Fransız gazeteleri diyorlar 
ki : İtalya ile Almanya arasındaki 
Berlın-Roma mihveri ne olursa ol
sun, Balkanlardaki Alman ve İtal
yan menfaatleri bıribirine çok ay
kırıdır. Hem vaziyet de gitgide öy
le hir hal alacak ki, Yugoslavyada-

Edebi Roman No : 28 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan:AKA Gündüz 

- Zaten onu da tanıman bir ha
ta ya, neyse ... Fakat bu Vesika ha
nımı hem başından, hem civarın
dan sav kızım. işte o kadar! Yarı 
baba, yarı amca sıfatiyle söylüyo
rum. 

İtaatli göründüm. Fakat içimden 
kızdım. Yirmi ikisini aşmış bir kız 
her halde Fuat beyden akıl öğren
mez. Yirmi iki senelik dümdüz bir 
hayat. İstikamet yok, hedef yok, 
ideal yok, meşguliyet yok. En 
büyük günahımız yüzümüzde bir 
peçe, sırtımızda bir çarşaf olması. 
Bu iki şey bizi hayatın - doğru iğ

ri - her yolunda karşılayor. İş yol
ları bile kapalı. Peçe, sinema, 
roman, natırlı hamam, ev, esne
mek, dedikodu.. Bunlar yasak de
ğil. Bunlardan başka her şey gü
nah. Her teY ahlaksızlık. Memle-

ketin en serbest düşünen, en eski 
inkılapçısı Ali Fuat bey bile mora
list kesilıyor. Amma bir bakıma 
da hakkı var görünüyor. Benim i
yi1iğim için olduğuna şüphe yok. 
Ben de ahlak üzerinde titizim. Fa
kat bunun hududu ne? Serbest ha
yatla ahlaksızlığın nerede başla

yıp nerede ayrıldığı belli değil... 

Paşa kızı ben, okumuş ben, terbi
yeli ve adlaklı ben ... İşte o kadar .. 

Her iyi şey ben ve bende.. Neye 
yarar ki bahçedeki baldıran gibi 

doğdum, büyüdüm, yaşıyorum. 

Benim bu sıfatlarımın hayatta hiç 
bir değeri, faydası yok. Uzun bir 
snrık bezini burmuşlar. burmuş -

lar da hayatın boğazına ilmikle -

mişler, hnbire çekiyorlar, boğu -
yorlar. Tevfik Fikret aklıma gel -, 

Belgrad - Berfin siyasetinin 
asıl mihverini ithalat ve ihracat 

işleri teşkil etmektedir 
ki Alman Milli sosyalist faaliyeti 
yalnız Küçük İtilaf aleyhine çev -
rihnlş olmakla kalmıyacaktır. Bel· 
gradda Alman nüfuzu arttıkça bun
dan İtalya da endişe edecektir. 

Çünkü Alman nüfuzu Balkanlar
da İtalyanın da aleyhine çevrilecek· 
tir. 

Alman Hariciye Nazırının şere

fine Belgradda verilen ziyafette söy
lenen nutuklardan ise Almanyanın, 
Yugoslavyanın hakiki maksatlarının 
şu veya bu olduğuna dair öteden
beri söylene gelen rivayetleri kuv
\'Ctlendırccek bir şey bulup çıka r

mak mümkün değıldir. Meseıa Yu· 
goslavya Başvekili ve Hariciye Na
zırı Bay Stoyadinoviç şöyle diyor: 

- Beynelmilel vaziyet karışık • 
tır. Yugoslavya hukumeli de bu 
vaziyet karşısında .Dostlarile an -
!aşarak, bu gibi mi.ınasebatın fay
dalı olacağı devletlerle mümkün ol
duğu kadar kuvvetli bir teşriki 

mesaiye lüzum olduğuna kanaat ge
tirmiştir. 

Başvekil bundan sonra iktısadi 

sahalarda Almanya ile çalışmak lü
zumunu söylemiş. Alman Harici
ye Nazırı da ayni suretle fıkrini i
leri sürmüştür. Yugoslavya hü • 
kumet reisi bu münasebatın mev
cut muahedelere karşı gelen bir 
şey olmadığını söylemeyı ihmal et· 
memiştir. Yani Küçük İtilaf dev -
!etlerini tatmin etmek istemiştir. 

Ta ki Berlin - Belgrad dostluğu -
nun bu kadar ilerlemesinden on • 
lar endişe etmesinler diye ... 

Alman Hariciye Nazın da bey -

... ___ _ 

nelmilcl sulhun devamına ve diğer 
devletlerle dostluğa ehemmiyet 

verir tarzda sözler söylemiştir. 
Fakat diyeceksiniz ki, bu kabil 

nutuklar her vakit söylenmekten 
geri kalmaz. Acaba işlerin iç yüzü 
ne al€mdedır? 

Bu hususta biz yine Fransız mat
buatının fıkrine müracaat edece -
ğiz. Küçük İtilafın bozulmamasına 
son derece dikkat eden Fransızlar, 

labıidir ki, Almanya ile Yugos -
lavyv. arasındaki dostluğun kuv • 
vctlenme;sıne hiç liıkayt kalamaz -
lar Fakat .Tan. diyor kı: 

Belgradda söylenen sözlerden 
dünya efkarı umumiyesini bilhas
sa endişeye düşürecek bir cihet yok
tur. Alman Hariciye Nazırının Yu
goslavya devlet adamlarile müla -
katlarından, Yugoslavyanın Kuçük 
İtılaf dahilindeki mevkiini ve Çe
koslovakyaya karşı vaziyetini de -
ğiştirccek bir netıcc çıkması muh
temel görülmemektedir. 
Alman Hariciye Nazırı Sofyaya da 

gitmiştir. Berlin - Sofya münase • 
batının da en ziyade iktısadi sa -
hadaki ehemmiyetini göstermek i-

çin şu nisbet zikredilmektedir: Bul
garistanın ihracatından · her sene 
yüzde yetmiş beş miktarı Alman
yaya gltmektedir. 

Almanyanın Balkanlarda siyasi 
sahalarda eline şu son seyahatlerle 

bir şey ~çip geçmediği temin edil
mezse de her halde konuşmaların 
en mühim kısmı şu iktısadi cihet· 
lcre münhasır kaldığı görülüyor. 

Berllnde zafer niıaııeıl olarak duran Bramleburg l:aprsı 

di: Bu memlekette de bir gün sa • 
bah olursa Haluk ... 

Bu doğacak sabahı bir gök güne
§inden beklemek budalalıktır. Bir, 
yer güneşi istiyoruz. Öyle bir yer 
güneşi ki bütün varlığımızda, ben
liğimizde bir sabah yaratsın. 

Birçok, isimler gözlerimin ö • 
nünde kıvılcımlanıyor: Samsun .• 
Erzurum .. Sivas.. Ankara .. Ana • 
farta .. Yıldırım G.rupu.. Mustafa 
Kemal... 

Acaba?. Acaba?. Mustafa .. Ke -
mal.. Bu memlekette de bir gün 
sabah olursa.. Olur mu? Olacak 
mı? Yapacak mı? 

İçimde bir sevinç var. Sıhhatli 
bebeklerin sebepsiz sevinci var. 

Defol Vesika hanımefendi! De
folunuz vesikalı hanımefendiler! 

Defolunuz burulmuş sarık bezleri! 

Dışarıya <Jıkmak, kırlarda ko'Ş

mak, kahkahalar atmak, yollarda 
havalı henüz bilmiyen bebekleri 

opmek istiyorum. Nereye gilmeli? 
Ağaçlar tomurcuklu, vişneler çi
çek açtı. Hah! Aklıma geldi. Baba
mın hastalığı yüzünden Feridenin 

nikfıhına gidememiştim. Çalıkuşu
na giderim. Hem özür dilerim, hem 
akşama kadar gülerim. Yoruluncı
ya kadar yaya giderim, sonra bir 
çekçeğe binerim. 

Yolda şair Ahmet Haşimle kar· 
şılaştım. 

O, bana: 

- Bugün ne kadar pembesiniz 
Maviş hanıfemendi, dedi, ben ona: 

- Sizi görür görmez içime bir 
sevinç cloldu da ondan. 

Dedim, o, bana: 
- Sizin için (Karanfil) adında 

bir şiir yazdım. 

Dedi, ben, ona: 
- Şimdi istemiyorum, onu bana 

karanfiller açınca bir ateşten ka
ranfille beraber gönderiniz. 

Dedim, o, bana: 

- Beni yalnız siz anlıyorsunuz, 
ölümümden sonra da başkaları an
lıyacaklar. 

Dedi, ben, ona: 
- Bunu bir daha söylerseniz ka

ranfilleri koparır atarım! 
Dedim. Ayrıldık. Ahmet Haşi

mi seviyorum. Bir aşkla değil, bir 

Ş akir, sigarayı bıraktı bırakalı 

bir manda iştihasile yiyor, i
çiyor, kırmızılaşıyor, kır düşmüş 

saçları bile kararıyor. 

Gecimi yerinde, eh, işi de fena 
değıl, giizelcenc de. 

Fakat kadın hususunda talii yok 
çocuğun. Hangi kadına el atsa, aı·
kasından bir numara çıkıyor ve za
vallı akan salyasilc kalıyor. 

Kaç defa bir kuzu kadar masum
ları eline geçmişken bir arkadaşı 

tebelleş olup elinden almış, yine 

Şakire avucunu yalamak düşmüş. 

Tali zorla Şakiri haremağası e
decek, ne denir? 

Hatta diyordu bir gün: 
- Yahu, kendi kendıme kur yap

sam, beni elimden alacaklar. Ne 
kör tali bu? 

Şakir, bu yazı Adada geçirmiye 
karar verdi. Ve bizi giderken, tes
tiyi kırmadan adamakıllı haşladı: 

- Görünüz, ililiniz, sakatınız 

bile bana misafir gelmiye kalkma
sın. Vallahi kovarım. Hiç olmazsa 
bir sefercik rüştümü denememe 
müsaade ediniz! 

Şimdi gel de bu çocuğa acıma 

bakalım? Tam bir ay sonra biça
re Şakir yine süt dökmüş kedi gibi 

. boynu bükülü kahveye düştü. 
- Ne o yahu, Şakir? Daha göçle

rin arkası alınmadan, daha kelli 
!elli yaz girmeden seni hangi rüz
gar attı Adadan? 

Biz sorduk amma, pişman da ol
madık değil: O koca, dağtar gibi 
Şakir, latilokum gibi yumu§amış, 
nazlı çocuklar gibi dokunsan ağlı
yacak halde .. 

- Arkadaşlar, dedi, bana kör, to
pal, kambur, sakat; ne olursa olsun, 
fakat, kadın olsun. birini bulun ve 
beni evlendirin. Yoksa vallah, bil-

hürmetle, bir küçük kızkardcş 

hürmetile seviyorum. Çünkü o da 
beni anlıyor, çünkü o da beni ayni 

derin d!.tygu ile seviyor. Ölecek -
miş! Niçin Ölsün! O öleceğine ne 
kadar Ali Kemaller varsa, onlar 
ölsünler! 

Öyle amma, yine bunlar ölüyor
lar.. Ömer Seyfettini gömeli 
kaç hafta oldu. Cenazesini bile ta
kip edemedik, mezarının başına bi
le gidip gömülürken ağlıyamadık. 

Neden? Neden olacak? Biz namah
remiz! Erkeklerin arasına karışa -

mayız! Dirilerimizin önünde gül -
mek haram! Ölülerimizin ardın -

da ağlamak haram! Ali Canibin 
(Şark) mı mırıldana mırıldana yü
rüyorum: 

Daldım gözünde vehm t{yuyan sus
muş ufkuna 

Ey Şark! kanmadın mı asırlarca 

uykuna? 
Hala. 1ıuşua kubbeler en hisli bir 

penah 
Hô.la minarelerde tevekkül diyen 

bir ah 

. . battal 
lah, tallah Almanyaya gıdıp 
ettireceğim kendimi. ~ 

1 nil11~ 
Hani şu Adanın denize yas 3 . 1.tıı· 

nefis oteli var ya, onun ikincı fl'l
tında, denize karşı bir oda tutt~,.. 

dakı" 
Sebep var ha!. Yanıbaşırn 'e ~o-

dada da bir bayan oturuyor. N 
1
m 

. • ~ ne kaŞ b" 
cası, ne mctresı, ne aşı~ı, 1.tıı 

var galiba. Enfes fırsat. AmrJ13İtoo· 
deyip te geçmeyiniz. Bazan bal 

811
, 

da biri birimize baktığımız z~Jl'I bir 
iliklerine kadar sırsıklam oıınuŞ, 
tazı gibi titreme geliyordu bana.sa· 

Yemekte yanında yer aldırn, .. 
kll. 

londa yanında oturdum. En ıı 
..k f b. . . f bı"r garso çu ırsatta ırıncı sını ·Jl'lle 

gibi hizmetine can attım. Benı ··ı· 
meşgul. Bu, muhakka~. ~aka~; ~~8• 
!erinde bir vaad, bir umıt, bı ' 

11
• 

.. gu··1düren ni şu esnafın yüzünu 

lış veriş müjdesi yoktu. şıı· 

Ha gayret Şakir, ha gayret ge
kir dedim, yüzdi.in, kuyruğuna 

tirdin. dil 
Bir akşam kula&ımı bay~nın °rıc 

duvarına dayadım, dinledifl'l· 
8

• 

yapıyor bu kız içerde yapayalnız 
~~? ~ 

- Şakir, benim fakir bir ktZ le • 
duğumu bilse yüzüme bile ba 

maz. re-
Bu cümleyi birkaç dda tekra tı· 

· ldır den kızın sesi, sevinçten çı 

yordu beni. gıt 
Dinliyorum, ayaklarım zın alı 

. . N r · durac zıngır tıtrıyor. c esım bı· 

sanıyorum. Çok şiikür sigarayı J11lŞ 
rakmışım. Yoksa duvara yapış ibi 
b . ·· ··k1 ·· b ·· k kabug-u g ır sumu u oce 
donup kalacaktım. 

Devam ediyor: rneş· 
- Ne zamandanbcri onunla bir 

gulüm. Terbiyeli, nazik, tatlı .... dll 
b ·m ara••· genç. Fakat onunla cnı ' gi!l 

• f k O zen dağlar kadar ar var. ' ) 
(De{lamt 6 mcı say/ad~ 

_:s --
--·-: . baykıtlı 

Hala saçaklarında gule1 ıetitı 
ev 

J;a~· 
Hala köpek enirıleri serper 

50 7-."İfl 
ta 

··riiJ; 
Hcilci 1ıurajeler ya'§atır 1ıer ç~~feS 

ses 
·ı. o tozltl ,, 

H ıilıi beşik gıcırtısı, ha a şar" 
Yükselmiyen tezarruUTt ~l!I ;yor! 

bı 111 • 
. !:it!llı .. 

Hayye alelfelahım gökler ~ yor! 
,,erı. 

•• A 7l i§lelf 
Sönsii.rı semalarında suku sefıtr' 

;syarıG 
Dönsün zeminlerinde de cıeıer· 

5ec .. ,, 
··ı.st'"' 

Diz çökmesin sajjır göğe;ı :ıaf11l 
uU 18 .. 

rt k bC 
Yaksın bütün ııf ukliln a ı ıa"'" 

af" 
.. !Z bif f' 

Her zülmü kcUı:rı boğrnag yeter'ı 
' ç .. 1"111 şar1tı 

Ey Şark u11an 11~ter yeter .y-.ıete1'1 
Ufl!Pl' :J 

:rt&f 
., ,,;ııf"J>' 

- ·· ··n ıw-- .t"r Yoğurt!lu köpruWJ..~ 5:sıv 

Reşat Nuriye rn1.feldi~1,rırı~ 
sının izmariti yiJ")(' du ıtıt. (~ 
Koltuğunda IMr t~mar k IJlf" "'9 
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Büyük Türk hekiminin 900 üncü yılı 
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ın ilaçlar hak 
it tiği or-
arca birçok 
ko eksi hiz

'- eti i görmüştür 
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Muasır filozoflardan bir çoğunun orlago koy
duğu akideleri lbni Sina 

dokuz asır evvel münakaşa etmiş bir alimdi 

1 
--------------------------""!'-------------------------------------------------------

"--z Y azan : ı -
~suıeyman Çapan 

tıı!OO Yıl önce ilim ve fen seması -
rı hır yıldızı düşmüştü: İbni Si· ... 
kaSonsuı. gökte, bazı yıldızlar bir 
rnJ hın. yıl evvel dağılmış, yok ol
d1ı ' duşrnuş oldukları halde, biz 
tırınya sakınleri hala ve hala onla· 
l"ı1<rı~şıklarmı alıyoruz, o· ziyalarla 

F' nıyor ve ısınıyoruz. 
dı~ıen, felsefe', san'at ve fikir yıl
~ıt arı da, gokteki yıldızlar gibi • 
t(:r: Xendileri öldükleri, çürüdük • 
dul, e•leri Ve kemikleri na but ol
<lteg~ l~alde nurları hala akmakta, 
~a~ erı hala yakmakta ve ısıt • 
l ta devam eder. 

On ile 21 H:aziranda ölümünün (900) 

~ll~u ~ıldönümi.ınü anacağımız. bü
Sın 'l'urk filozif ve doktoru lbni 
t:eı a da, bu yıldızların en başında 
tııı.ıenlerinden, ruhumuzu, şuuru • 
~lıı,ı~u aydınlatan nurlardan, ilmi 
~teşr!liınizi saran ve kucaklıyan 

:a cr~~n biridir. 

s - S O N T E L G R A F - 16 Haziran 1937 

General Molanın t y 
-

? 
il 

yaresine saatli b 
bayık. oyd 

ispanyada her iki tarafın da cephelerinin geri
sinde korkuııç bir 

casus teşkilatı cayır cayır işlenıektedir 

Madridde şimdiye kadarmeydana Çfi· 

kanlan başlıca casus yuvaları .-"1 

~ Asiler de genç bir kadın muallimi telsiz 
makinesinin ba~ında yakalamışlar 

ve kurşuna dizmişlerdi 
t spanyanın bugünkü dahili har-

bınde olduğu kadar casusluk 
diinyanın hiç bir yerinde, bu kadar 
geniş bir faaliyet sahası bulmuş de
ğildir. Muharebe yalnız cephede ce
reyan edip g itmiyor. Cephenin ar
ka tarafında da ondan daha çetin 
ve daha can alıcı bir miicadele de
vam etmektedir. 

General Mola geçen gün, guya 
bir ctayyare kazasına> kurban git
ti. Halbuki hakikatte Mola bir sui
kasde kurban gitmışti. Tayyare • 
nin içine hrıvada iken sonradan 
infilak edecek saatli bir bomba 
konmuştu. Nitekim dahili muha
rebelerin başlangıç zamanlarında 

Portekizden tayyare ile İspanya
ya gelmek istiycn General San 
Jurjo da bu yüzden düşüp ölmüş
tü. 

General Mola ölümünden evvel 
ecnebi gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştu: 

- Kısa bir zamanda galibiyeti • 
miz temin edilmiştir. Madridin su
kutu yakındır. Payitahta doğru yü
rü •en dört kol, bu şehri boğucu bir 
çember içine almışlardır. Fakat bun
dan başka Madridin sukutunda da
!h ıı ziyade müessir olnca k başka bir 
k uvvet daha vardır ki, bu kuvvet 

halen Madridin içinde bulunmakta-

Yukarıda Madrit müd afii 
General Jfiyaha, or tada 8 !Jrse• 
londa idam m 1hkiunlarının 

muvakkaten atıldıkları ha· 
pislıanı, aşalıda bir suikaste 
kurb11n gitlil i tmlaşılan General Mola 

d ır. Yani şehirde bulunan taraftar- 1 Bunlar 

larımızdan bahsetmek istiyorum . 

bizi karşılamıya ve sırası 

(Dtvamı 7 ı. ci uy/ada ) 
için ır alırni, bir filozofu anlamak 
tıı ' evvela onun ruhunu, kafası· . ~eıt· sn d asını ve kalbini bilmek, tah· 

IHMtlllllllll ll l ll ltll l tlltlllllllltll ll l 11111tltll1111111111 N t t l l lll l l lllllllltHlllMllltlllllllltltttltllllllllllllflflllMtttttllllllllfllllllltltlllll llllllltllttllll11111tltllllllltt4tltttHHllllllllllllllllllU .. lllttllltltllllll llllıltllltlll 

tias 1er~cesini öğrenmek lazımdır. ı~\ k~, _bir hekim ve hakimi an
hay:t •çın de, evvela felsefesini, 
k İtı" ını, hayatın gayesir.i, telfık
Sırı~ bilmek liızırndır. Bence İbni 
~f.~ hın Zekasının en mühim seci
§!. <iu uly~lara, hayalperestliğe kar
~elerf dugu nefrettir. Onun düşün
tın b~de salabet, felsefesinde de
~'lın ~r san'at olduğu için, ufku -
!Çil'\ ayallerile kanmnz, hayalleri 
d1r :fuk tanımazdı. Bunun için • 
allla~' her şeyi tabii kuvvetlerle 
C>rıu a~ ve izah etmek istemiştir. 
lnnı: bır kitabında bile cinler, şey
l.Jtır r ve Periler hakkında hiç bir 
tıı~lirYo~tur. Bu fikirleri reddet -
ltö~ıır; .. 1 cnni ve ilmi kanaatlerinin 
\•e tec~:. ana hatlarını, görüşlerinin 
dığ1 • U\>elerinin meydana çıkar • 

Vak ·ı İbır ıa arı teşkil eder. 
haı-111'\

1 
Sina 370 hicret yılında Bu

l!abasın Afşina köyünde doğdu. 
h bir \,~Abdullah) adında (Belh) 
~iiYUnd rk, anası (Harem Sina) 
k~~ldır en (Yıldız) isimli bir Türk 
kırt\ 01· Ba~ası sonradan o köye ha
teYin) ~~· lbni Sina (Ebu Ali Hü-

lbni _1Yc de anılır. 
llı.ırı. b Sına, çok zeki bir çocuktu. 0 -
"etrne~ hasleti hakkında misaller 
~lılland c~ evvel, zekayı ne manada 
l3a~1 .ıgımı izah etmeliyim: 

a~lay1§ ınsanlarda akıl, muhakeme, 
~llt, n u Ve kavrayış kuvveti Üstün
~fhullll kuvvetıe mücerred ilmi 
~ktı'ıet b~r~ ~rişirler. Mesela bir 

~1tlirıin ılg.ı nınfn, bir riyaziye bil
Lllsıınıa Z<?kası bu nev'idendir. Bazı 
ıte rın z k. d tı'ıeıer c ası da böyle muha • 
en, ille~' mefhumlara yükselme • 

:
1
biler, f~~ik bir şekilde işler. Bu 

\• dnha 
1 

• ırleri istidlal yolile de
lı! dsi) b·zıyade his yolile, (intuitif
t bullla ır kudretle bulurlar. Ya· 
lınd. tın akıl v h" . ı· ... 
~ ur. S , e ıssı se ımı us-
'a ll~ardıı·.~n a~ka: bu türlü zeki in
~~~ ııtkar d bn~ Sınada da böyle bir 
t-a l, tnuh :hası olmakla beraber , 
bi~ı~ hass:ı erne, anlayış ve kav -
l'q_k eştitnıi arını san'atkfır dehasile 
llı.ı ltuııan Ş, bunları bir cküh ola
~~- Otıda ;ıştır. Bu hasletler, he-

l dahn ır cnüve> halinde iken 
.. on ' 

Yaşında bir çocukken 

Büyük Türk hekimi lbni S ina 

kur'anı hıfzetmiş olması, dini bil
gisini tamamlaması, me~hur ha • 
kim (Abdullah Naili) evlerine mi
safir geldiği zaman bu fırsatı ka -
çırmıyarak ondan (mantık) oku -
ması, ayni zamanda ulemadan (İs
mail Zahit) ten (Fıkıh ) dersi aJ-

Jbn i SinaJan rok son'ra, 1656 
•enesinde yeli$en Tıirk b.:ış hekim
lerine/en H alil Salih b.n Nas• 
rullcıhrn Üniversite Tıb tar;hl 
En stitüsünde bulun an "Gayetül• 
beyan fi tedbirül inıan,, adlı el 
yazması mu.hep kitabının sayfa• 

/arından birı 

ması, yine bu arada cebir ilmini, 
hikmeti, hendeseyi öğrenmesi de
hasının üstünlüğüne en büyük bir 
delil değil midir? 

Daha küçük yaşında, bilgi temel
lerini bu suretle kuran İbni Sina, 
tahsilini Buharada tamamlamıştır. 
Ve yirmi yaşına doğru gerek felse 
fe, gerek doktorluk sahasında ken
disini tanıtmıştır. cTedavi ettiği 

Samani hiıkümdarının teveccühü
nü ka7.anması ona, bu hanedanın 
Buharadaki büyük kütüphanesinde 
serbestçe çalışmak imkanını ver • 
mişti. Burada (Farabi) ve (Ebu 
Zeyd Belhi) nin eserlerini incele
miş.ti~. Onun müstakbel irfan ~3-
yesını hazırlamasına bu kütüpha-

nenin büyük tesiri ol muştur. Sa
man oğulları devletinin sarsılması 

ve babasının ölümü üzerine genç fi
lozof Buharadan Harezım'e çekil· 
miş ve hükümdarın sarayında (Ebu 
Sehl-i Nesimi) ve (Ebu Reyhan-ı 

Biruni) gibi zamanının en büyük 
alimlerile temasa gelmiş ve ilmi 
kudret ini onlara tanıttırmıştır. Ar· 
tık ilmi k udreti her tarafa yayılan 

İbni Sina bur adan İrana gitmiş -
tir. O devirlerde İrırı çok karışık 
bir h alde bulunuyordu. Gazneli 
Sultan .Mnhmudun tazyikı bu anar
şiyi büsbütü n körüklemişti. 

İbni Sina burada fazla durama· 
dı, Esfahandan (Rey) e , (Rey) den 
(Hemcdan) a gitti, geldi. Heye • 
canlı bir ömür geçirmiyc başladı. 

Bazan bir prensin veziri, hazan da 
onun rakibinin esiri oldu. Fakat bu 
dalgalı hayatın seyri esnasında hiç 
bir zaman ilmi faaliyetini bırak -
madı. Düşmanlarının takiplerin -
den kurtulmak için saklandığı yer· 
lerde ve hasıml arının kazanmasile 
tıkıldığı hapishanelerde bile boş 

( Deoamı 6 ınct .ay famızda) 

Stalin'in annesi oğlunu bir papaz 
emelinde idi yapmak 

Sovyetlerin şefi senede iki defa tayyare ile Ti/
lise gelir, çok sevdiği annesini ziyaret ederdi 

S talin'in annesi Madam Cugaş
vili bundan bir hafta evvel, 87 

yaşında olduğu halde Tifliste ve
fat etti. 13 yaşında evlenmiş olan 
Madam Cugaşvilı birçok evlat ye
tiştirmişti. Bugünkü Sovyet Rus. 
yanın mukadderatını elinde tutan 
Stalin ise, ailenin üçüncü çocuğu 
idi. 

Stalinin annesi çok dindar oldu
ğu için, en büyük arzusu oğluna 
dini bir terbiye vermek \'e onu gü
nün birinde bir Ortodoks papası 
yapmaktı. 

Madam Cugaşvilin oğullarını bi
r ibirinden ayıran en büyük amil 
dindi. Fakat buna rağmen Stalin 
annesine karşı son derece derin bir 
muhabbet taşırdı . Senede iki defa 
tayyare ile annesinin yanına gider 
ve gençliğe karşı söylediği büyük 
nutuklarından hiç b irinde annesi
ne karşı taşıdığı derin muhab -
bet ve merbutiyeti söylemeyi unut
mazdı. 

Stalin ile annesi arasında geçen 
son b ir mülakattan sonra, Tas ajan
sının iki muharriri, Gür cistanda 
kendisine Keke ismi verilen Ma
dam Cugaşvili ile görüşmüşler ve 
oğlu ile yaptığ ı mülakatın nasıl 
geçtiğini öğrenmek istemişlerdir. 

Muharr irlerin anlattıkların ı nak
lediyoruz: 

cGayet rahat, küçük b ir apartı
man... İşte Ekaterina Corciyevna 
burada oturuyor. 

Biz gelmezden evvel gazete oku· 
yormuş. Zayıflamış elini sıktık. Oğ

lunun ismini söylediğimiz zaman, 
gözlerinde şen bir ışık yandı. Bu 
ışıkta hem şefkati, hem gururu o
kunuyordu. Dedi ki: 

- Soso ile mülakatımız nasıl mı 

Stalin 'itı geç•n hafla Ti/liste 82 
yaşınclua olen nnesi 

geçti? Uzun zamanlardanberi ken· 
disini görmemiştim. Benim de sıh
hatim o kadar iyi değil. Kendimi 
zayıf hissediyorum. Fakat buraya 
geldiği zaman öyle mesut oldum 
ki... Sanki kanatlanmış gibi oldum. 
Hastalığım ve zayıflığım derhal za
il oldu. 

Sevgili oğlu ile görüşmelerini 

bir kere daha göz önünden geçir
mek için durdu. Omuzundaki şa
lına daha iyi sarındı. Seneler sık
letini hıssettiriyordu. Kendisinin 
Keke ismiyle çağırılmasından da
ha ziyade hoşlanan Ekaterina Cor
ciyevna 85 yaşına gelmiş bir ka
dındı . 

- Lavrens geldi (Komünist par-

tisi komite sekreteri Beria) ve ba
na Soso'nun buraya geldiğini ve 
içeriye girmek istediğini söyledi. 
Kapı açıldı, kendısini eşikte gör

düm. Gözlerime inanamıyordum. 
O da çok memnundu, yaklaştı, be
ni kucakladı. Yüzü sıhhatli idi, pek 
neşeli görünüyordu. Benim de sıh
hatini sordu. Aile ve akrabaları

mızdan, dostlanmızdan konuştuk. 

Birden saçlarının a .. nsında ağar
mış kıllar gördüm. Dedim ki: 

- Yavrum? Böyle ne çabuk saç
ların ağarıyor? 

- Zararı yok anneciğim. ehem
miyetsiz şey, dedi, seni temin ede
rim ki ben, kendimi sıhhatte his
sediyorum. 

Küçük yavrularımız Svietlana, 
Yaşa ve Basso'nun sıhhatlerini sor· 
dum. Ben onlan dünyada herkes· 
ten ziyade severim. 

Soso benimle latife etti. Sviet
lana'nın büyük annesinden ceviz 
reçeli istediğini söyledi. Soso da bu 
reçeli sever, ta kçüklüğündenbe

ri ... 
Vakit pek çabuk geçti, yine eskı 

dostlardan bahsettik. Benimle hep 
latife ediyordu, böyle uzun müddet 
beraber oturduk . Sonra şehri gez. 
mek için arkadaşlariyle berabeı 

çıktı, b:m hatıralarımla yalnız kal· 
dım. 

İhtiyar kadın, bize Stalin Yol
daşın küçükken çekilmiş resimle
rini gösterdi. 

- Çok geçmeden S)so ile arka· 
da ları şehirden döndi.ıler. Yine de
reden tepeden konuştuk. Kendisi· 

1 
ne pek sevdiği iyi yemeklerden pi-
şirdim. Svietlana da bir kavanoz 
ceviz reçeli gönderdim. 

(Der1tımı 6 ıncı ıagf aJa) 
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=====::::::::===~";;: ' Kavuklu adam kapıyı çaldı ve kapıyı 
eli kandilli adama dedi ki: 

açan 

_ Bfzi içeri ahnız. Bun~a rı bir yere koyacağım, 
pad işahımızın fermanı budur. 

saadeti O 

Parhalı kendi dilile yanındaki uşakla beraber yürüdüler. Birinci halı gözlerini kavukludan ayırmı
yordu. Sorulacak sualleri bekler 
gibi bir vaziyet almıştı. Kavuklu 
ona: 

H;mtliye kısaca: 
- Her şey bizim aleyhimizde gö

rünüyor. Son dakikada vereceğim 

işarete dikkat etmeyi unutma. 
(Kali) bizimle beraberdir. 
Parhalı artık tamamile kendin\ 

toplamış, arkadaşı ve emri altında
ki Hintliye de kuvvet ve cesaret 
vermişti. Arkadaşı işaret etti, her 
o daişarctini anlamıştı. 

Üç kişiyi buraya kadar sürükli
yerek getirmiş olan Kavuklu ise 
Biliıl'a: 

- Siz hele bir sefer buraya giri
niz, dedi, sonra saadethi padişay
tan siyaset istersin. 

Bilfıl, evvela hayret etti, sonra 
sevinmekten kendini alamadı: 

- Burası, dedi, Bahadır Sahibin 
konağı. Tuhaf şey ... Bana kayıtsız. 
§artsız sözümden dışan çıkmamayı 
ahdeden adamın evine mi giriyo-
ruz? • 

Kavuklu adam kapıyı çaldığı za
man çok gecikmeden açıldı. Gece
nin bu saatinde içerde uyanık bu
lunan uşaklar, bekçiler vardı. Fa
kat kapı açılınca elinde büyük bir 
kandil ile •genç bir adam çıktı. Kan
dili, dört kişinin ayrı ayrı yüz -
lerine tutarak muayeneden son
ra: 

- Ne var, dedi, kimi istiyorsu
nuz? ... 

Bunu, içlerinden en ziyade iti
bar edilecek bir adam diye anla
dığı kavukluya sormuştu. O da: 

- Bizi, dedi, içeri alımz. Bunları 
bir yere koyacağım. Saadetlıi padi
şahımızın fermanı budur. 

Kavukluya dikkatle bakan ve e
linde kandil tutan adam, bu kar
şısındakinin genç, dinç, yakışıklı 

bir adam olduğunu gördü. Benzi 
sarı, fakat gözleri çok canlı idi. Se· 
sinde, sözlerinde hem sadelik var
dı, hem de emreden bir kuvvet 
snklıydı. Hc1c: 

karta büyük bir oda açarak bura
ya girmelerini işaret ettikten ı:;on
ra genç adam sordu: 

- Başka bir şey istiyor musu
nuz? .. 

Bilal'i, Parhalı ile arkadaşı Hint
liyi getirmiş olan kavuklu, heybetli 
genç dedi ki: 

- Bir şey istemem. Yalnız dikkat 
ediniz, Bahadır Sahip Cenk haz.ret· 
leri rahatsız olmasın. Bizim gürül
tümüzle uyanmasın. 

- Peki efendim. Eğer bir şey is· 
terseniz el vurunuz. Biz kapıpın dı
şarısında bekliyoruz. 

Oda kapandı. Dört kişi kar:?ı kar
şıya kaldılar. Odanm tavanında a
sılı kandillerin tJtrek ziyası altın
da kavuklu daha heybetli görünü· 
yor, Bilal korkmamakla beraber 
bunun neye varacağını merak edi
yor, Parhalının da şeytanlıkla göz
leri parlıyordu. Öbür Hintli ise u· 
yur gibi başını önüne eğmiş duru-. 
yordu. Kavuklu bunlara: 

- Şöyle, dedi, hepıniz yanyana 
oturunuz!.. 

Sonra o da karşılarına geçti. Par· 

- Sen, dedi, hiç burnlıya benze
miyorsun ... Sen kimsin? .. 

Parhalı, karşısındakine karşı 

hürmet eder görünerek mümkün 
olduğu kadar yanlış bir türkçe ile 
anlattı ki, kendisi İstanbulun çok 
yabancısıdır. İran içlerinden gel -
miştir. Farsça bilir. Fakat Bilal, 
burada onun sözünü keserek: 

- Bana Arap olduğunu, İskende· 
riyeden geldiğini, gemicilik etti -
ğini söylemişti .. dedi. 

Kavuklu adam bu sefer Bital'a: 
- Peki, senin bu adamla ne alış 

verişin var? diye sordu. 
- Bu adam bana düşmandır. 

Kendisi türkçeyi daha iyi konuşu
yor. Fakat şimdi bilmez görünü
yor. Bunun dilini kızgın demirle 
çekmeli ki, içindekini anlamak ko
lay olsun! .. 

- Yeter, biz kimseye öyle zulüm 
etmeyiz. Hakikat neyse anlıyaca-
ğız. 

(Devamı var) 
IUIJlllllUllUUUllUtllltltUIUl tUUflllfltt11tUUIUllJUlll lllUUllllltttUUllHUl lUIHllUllHIHUthU1HHllUOIUlllfllltllftltltltlltUUUUtlfH• 

1 HiKAYE 1 ---
Dikişçi kızın 
Babasız 
Çocuğu 

( 4 üncü sngfadara devam ) 
müreffeh, büyük mevkili. Ben; fa. 
kir bır dikişçi kızıyım. 

Allah, AIIah. Fakir bir dikişçi kı
zının bu otelde işi ne? Hem muam
mayı çözemiyorum, hem de muha
keme etmiye muvaffak olamıyacak 
kadar kendimden geçiyorum. 

Bir aralık hükmettim: 

Tevkifhanedeki 
Emanet eşyalar 

İstanbuı C. Müddeiumumiliği\ı
den: 

İstanbul tevkif evine ziyaret için 
gelenlerin iizerinde bulunup, ema
neten idar~e teslim edilen ve u-

zun müddet sahipleri tarafından 

müracaatla alınmıyan ve şu su
retle sahipleri belli olmıyan eşya 

O kuy ucula rla 
Baş b asa 

işten 
Çıkarılan 
Hamalbaşı 

Aksarayda Muratpaşada Kazga
ni Sadi c.okağında 5 numaralı ev
de oturan Malatyalı Ahmet Tur
han Tur, bize yolladığı mektubun
da evvelce muhtelif iskelelerde 

' hamal başılık yaparken, son za-
manlarda vaıifoden çıkarıldığını i
leri sür-erek, alakadar makamlara 
bazı şikayetlerde bulunduğunu 

yazmakta ve hakkının aranılması 
icap ettiğini iddia eylemektedir. 
Bu okuyucumuzun vaziyetinin tet
kiki bittabi alakadar daire ve mü· 
esseselere aittir. Alakadarların 

dikkat nazarını çekeriz. 

Şimdiye kadar mllli kU· 
me maçlar1nda seyirci 

ve haslllt nekadar? 
Üç buçuk aydanberi devam eden 

milli küme maçlarına ne kadar se
yirci geldiği her halde bütün spor 
severleri alakadar etse gerek. Biz, 
bunu nazarı itibara alarak, okuyu
cularımıza seyirci ve hasılat adedi
ni bildiriyoruz. 

Dünkü maçlar hariç, mıntaka i
tibarile en fazla hasılat yapan An
karadır. İkinci derecede İstanbul 
gelmektedir. İzmir de üçüncü va
ziyettedir. 

İstanbulda, geçen hafta sonuna 
kadar yapılan on beş futbol maçına 
51,971 seyirci gelmi.ştir. Bunların 

5,771 i duhuliye, 6,200 il davetiye 
ile gelmiştir. Bunların haricinde 
ücretsiz gelenler de vardır. 

Bütün bu maçlarda hasılatn tu-. 
tarı 17,893 liradır. İstanbul takımla
rının yaptığı beş maça gelen seyir
ci 20,371 dir. Hasılat 7,891 lira olup 
yalnız bu beş maç dört pazar günü 
oynanmıştır. 

f stanbulda yapılan maçlarda se
yirci adedinin en fazla olduğu maç 
Fener - G. Saray maçındadır. Se
yirci adedi: 6,620 dir. Hasılat 2,052 
liradır. 

----
Askerliie davet 

Eminönü Askerlik şubesinden: 

Kısa hizmetli ve ort.a ehliyetna
meliler 1 temmuzda yedek sübay 
okuluna scvkedileceklcrdir. Hnzi
ran yirmi beşte şubeye müracaat
leri ilan olunur. 

rstanbul bata khaneleri: ......-1 ı Eski 

/._. __ K_U_~v~n~.·s.• çAPA-ı _.... 

- 97-lklncl kısım şı-
' Pokerde bir de saat h ilesi vardır. şa .

11 
yor musunuz? Hiç hayret etmeY' 

dünyada ne olmaz ki? .. ,.. 
Der. 
Elinde kalan biribirine benzemi

yen iki kağıttır. Aldığı üç kağıdı 
bunların içine karıştırarak çabuk~a 
file eder, eğer aldığı üç kağıdın i
çinde bir aso veya bir papazla, ev
velce Uvertürle beraber attığı ka
ğıdın cinsinden bir tane gelmiş ise, 
onları elinde tutar, yine çok seri bir 
hareketle evvelce attıklarını, ala -
rak bunlarla karıştırır ve bu su -
retle (fui. as), yahut (ful ruva) ya
par. 

İki ıskarta ile oynamak için mu
hakkak üvertür olmak lazım de • 
ğildir. Oyuna iştirak eden her • 
hangi bir oyuncu da bu şekilde oy
nıyabilir. Yalnız, oyuna iştirak et -
tirmeyi ica~ttiren kağıdı yere a
tıp, yine çabukça yere atmak, bu 
hileyi başarmak için kafi bir hare
kettir. Maamafih, üvertür yapan
ların bu işde büyük bir avantası 
vardır: Ful as, ful ruva, üç bile yap· 
masa, muhakkak döper as, döper 
ruva yapar, ki yersiz kalmaktansa, 
per yapmak her halde daha iyi • 
d ir. 

İki ıskarta ile oynarken, hazan a
lınan üç kağıt, hep bir cinsten, me
sela üç kız, üç yedi, üç vale ve ilh .. 
de gelebir, o zaman trişör, o üçü 
elinde tutar, evvelce attığı üver • 
türle yanındaki kağıdı alır, altı ka
ğıtla ful yapar, fakat, altıncı kağıdı 

yavaşça kucağına düşürür. 

İstanbulda, pokeri ilk defa iki ıs
karta ile oynıyan Adalı Yani adın
da bir Rumdur. Ve bu yolla, yirmi 
yıl kadar evvel, belki de daha fazla 
İstanbulun meşhur kumarhaneci • 
lerinden ve eşsiz trişörlerinden 

(R..) nin bile parasını almıştır. Da
ha o zamanlar, her oyunun, her 
türlü hilesini bilen (R..), pokerde 
bu şekilde bir hile olduğunu bilme
diği için, Adalı Yani'nin bu numa
rasını yutmuştur. 

Bugünün trişörleri içinde, iki ıs
karta ile oynıyanlar epeyce var • 
dır. İyi, çaktırmadan, ve gayet ça
buk oynıyanların içinde, (S. F.), 
Aksaraylı (R..), öğretmen (R..), 

·ı Ba,sıı 
(M. S.), Doktor (K.), ı e sayabi· 
ga\·ni ve Nadirevi en başta .. 

0 
bı.I 

~ b·rı:ll 
liriz. Petrakyan adında ı 11rc~ı 
yolda kendisine mahsus bır l k t • 
vardır. Bu tarzda işlerken, ~e eıı 
pik hareketlerde bulunur. d ıSie-

ıarın ıı çok kadınlı poker masa sılrılıı:ı. 
diği için, kolay kolay an;a·jnl•ı • 
Bazı arkadaşlarile berabc '. zatırıı 
sarlar İdaresinde çalış•11 bıı ara· 
bu tarzdaki oyunile yıllarca p 

sını almışt~r. . .. de, altlı 
Poker lıılelerınden bırı .. •le rY

yedi kfıgıtla oynamakt_ır:. ~~, aP • 
namak için, kağıdı trışoı u 'd:ıgı· 

· . • ~ tıarı ması lazımdır. Işçı kagı . Jtir!'lse-
tırken, gayet ustalıkla, hıÇ faılll 

. . . ğıt 
ye farkettirmeden, ıkı ka dôperı 
alır. Yedi kağıttan ya ful,-~~ de ge
ya üç gibi iyice kağıtlar vucu de5' 

"k. kağıdı, lir, sonra arta kalan ı ı 
8

Jlle-
t . .. t•· k eder bU 
enın us une avanço ' 

8
p • 

liyeyi sür'atle yapamadığı, 1~111ıı • 
mak için fırı;at ve imkan bu 
dığı takdirde kucağına atar. bit' 

anın 
Altı, yedi kağıtla oynam ktll ~A· 

başka şekli de, evvelce kuca d ço~ 
ğıt saklamakla olur. Bu tarz ~~rııı· 
usta trişörler oynarlar, kucalc rJ • 
da sakladıkları kağıtları, herıdııl'' 
man değiştirmek fırsatını bLI ps.1'' 

k. ~ t ya 
Iarı için, avantaları, agı 

1 
rdıırı 

ken fazla kağıt alan oyunc~ıırııtl 
daha fazla olur. Mesela, kUC ~..ııs 

. l .. zı.ı?IJ"
lfızım oldu mu, ellindekı u .,,sııı 

r·ıuı•· lazım oldu mu, ellerinde . ~ ue bıl: 
bir kağıdı, mesela bir yedılı iJ<irıcı 
nu değiştirirler, kazanırlar, r bıl 
elde tesadüfen yedi lfızım 01~ 'ı.i· 
defa da yedili ile lüzumsuz ~~rr}eet 
ğıdı tebdil ederler. Ve bu bo)Ic bi' 
daima kendilerine kazandlrııc~ıaıı· 
şekilde devam eder, durur. k jçj!l 

mafih bu hareketleri y~pın~811d:J 
çok seri olmak ve aynı za tri • 
korkmamak lazımdır. Esaserıt ce
şörlüğün en başta gelen şa:n~ıı • 
sur olmaktır. Ve nihayet ut jjıİ 
maktır. Poker trişörlüğünde btl 
vasıf at başı yürür. 

Cesaret ve utanmamak! 
Ne garip tezat değil ~i?. •ardı!ı 
Pokerin bir de saat hilesı ı: bile - SaadetlU padişahımızın fer

manı budur!.. dediği zaman bunu 
kuvvetle söylemişti. Şamdanı tu
tan genç adam: 

- Buyurunuz, ne istiyorsanız 

söyleyiniz!.. demekten kendini a
lamadı. Öne geçerek diğer birknç 

Stalinin 
Annesi 

- Haydi be Şakir. Fırla odaya ve 
de ki: eller şeyi duydum, her şeyi 
dinledim. Sen, beni servete düşkün, 
mevkie bağlı biri mi zannettin?. 
Hayır. İ§te seni seviyorum. Filan. 
Filan .. > de ve yapış kıza. 
Ödiım de patlıyor ha. Pat bir ta

neniz düşersiniz de, pişmiş aşa su 
katarsınız diye ... 

O gece dtrvara yaslanarak ~
yifle sızmışım. Ertesi gece, ayni 
saat, ayni sözler, ayni keder. Da
ha hızlı, daha canlı. Hafifçe haykı
rıyor: 

hakkında medeni kanunun Lugata
ya dair hükümleri tatbik edilece
ğinden, tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında sahiplerinin müracaat 
ederek eşyalarını almaları, aksi 
takdirde bu eşyanın hıfzı külfeti 
mucip ve bozulması ve kıymetten 
düşmesi melhuz bulunduğundan 
bilmüzayede satılarak bedelinin 
hazineye tevdi edıleceği Han olu
nur. 

Şehir Tiyatr osuna kadın 
artist aranıyor 

Şehir Tiyatrosu Direktörliiğüırı
den: 

Büyük Türk hekiminin 
900 üncü yılı 

gülüyor musunuz? Saatle de., JM 
olur mu, diye şaşıyor musunu:; Jcİ~ 
şaşmayınız, dünyada ne olm rııııı• 

Saat hilesini trişörler y;PırılBl°• 
evlerinde poker oynatan a a pıır· 
bayanlar, kumarhaneciler Y;aıP 
Bunu y2pışlarının sebebi de, \'esile 
ganyot çıkarmıya fırsat •.:e f{aısıı· 
bulmak, saatlerden zaman 

( 5 inci tagf ada ra devem ) 
Gün çabuk geçti. Soso beni göğ

süne bastı. Gözleri yaşlnndı. Fakat 
ben kendimi tuttum. Oğluma, ken
disinden ayrılmanın benim için ne 
kadar acıklı ve güç olduğunu gös
termek istemiyordum. Acele gidi
şinin sebeplerini anlıyordum. Kim
bilir yapılacak ne mühim işleri 

var? 
Mülakat burada bitti. 

annesinden ayrıldık.• 

çl 
E E 

Stalin'in 

Bu akşam şehrin muhtelif semt

lerınde nöbetçi olan eczaneler şun

lardır: 

lstanbul cihetindekiler: 

Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), 

Beynzıdda (Asador), Küçükpazar

da (Necati Ahmed), Eyüpte (Mus
tafa Arif), Şehremininde (Hamdi), 

Karagümrükte (Arif), Samatyada 
(Erofilos), Şehzadebaşında (Ham
di), Aksnrayda (Şeref), Fenerde 
(Vitali), Alemdarda (Eöref Neşet), 
Bakırköyde (Hilal). 

Beyoğlundakiler: 

Galasarayda (A. Cevad), Bostan
başında (Garib), Galatada Top
çulnrda (Hidayet), Taksimde (Ke

mal Rebül), Şişlide Feyzi caddesin
de (Maçka), Kasımpaşada (Müey
yed), Hasköyde ( Tesim Aseo), Be
şiktaşta (Nail Halid), Sarıyerde 
(Asaf) . 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
kiler: 

Üsküdarda (İttihad), Kadıköyde 
Söğüdlüçeşme caddesinde (Arman 
Huliısi), Büyükadada (Şinasi Rı
za), Heybelide (Halk). 

- Seviyorum. Ona bu derdimi a
çacak kimsem yok. Şakir, Şakirl! 
Dayanamadım, henüz çıkardığım 

ceketimi kapınca yallah kızın oda
sına. Gözlerim kararmıştı benim .. 
Bütün hesaplı sözlerimi unutmuş
tum. 

Yalnız, tünele binmiş gibi zan
gır zangır titriyerek söyliyebil • 
dim: 

- Ben de seni seviyorum. 
Kız, bir kahkaha kopardı. Na

mussuzum, dizlerinin dibine yu
varlanıp ölecektim. 

- Af !edersiniz, dedi, ben sizi ta
nımıyorum. 

Olur a, ask bu, kızın gözlerini 
bürümüş Qlabiliı. 

- Benim, dedim, Şakirin. 
Kasıklarına basa basa gülüyor

du. 

Sinirlendim. Dedim ki: 

Tiyatromuzun Dram kısmına elli 
lira ücretle dört genç kız alına -
caktır. Şartlar şunlard ır: 

1 - Orta mektep mezunu olmak, 
2 - Yaşları yirmiden yukarı ol

mamak, 
3 - Şivesi ve vücudü sahneye uy

gun olmak, 
4 - Ailelerinin sahneye intisap

larına muvafakatleri bulunmak, 
5 - Şimdiye kadar sahneye çık

mamış olmak. 
Yukarıki şartları haiz istekliler 

yedi ay elli lira ücretle stajyer ola· 
rak çalıştıktan sonra daimi kadroya 
alınacaklardır. 

Arzu eden heveskar genç kızla
rın fotoğraflarını bit mektupla re
jisör:Iüğe göndermeleri. 

Önümüzdeki tıyntro met·sirnin
de temsil edilecek eserlerin tetkik 
ve tasnifine başlanmıştır. Eser sa
hiplerinin şimdiden eserlerini gön
dermeleri ve henüz bitirmemiş o
lanların verecekleri tarihle isim • 
lerini Dramatörlüğe bildirmeleri 

( 4 riuc iJ sagfaJ'Jn devam) 

durmadı, daima okudu, daima yaz

dı. Eserlerinin en mühimlerini mah· 

pusluğu esnasında yarattı. (Necat), 

(Şıfa), (İşaret), (Kanun) bu cüm· 
ledendir. 

Hemedanda 57 yaşında ebedi is
tirahate ka\•uştuğu zaman arka • 

sında kendisinden feyz alan bin -
!erce genç bırakmıştı. 

Asyadan, Çin hudutlarından, Av· 
rupada Pirene dağları ve Afrikada 

Atlas dağları maverasına kadar ya
yılan eserleri, erkenden Latinceye 

tercüme edildi \'e bir çok defalar 

basıldı. Bütün ortazaman müdde • 

tince Avrupnda gerek tababet ale

minde, gerek hey'et ve tabii ilim· 

lerde İbni Sina'nın eserleri hakim 
ve müreccah olmuştur. 

Filhakika, İbni Sina adı, İpok • 

rat, Aristo, Calinos ve Razi'den 

sonra zıkrolunur. Fakat hakikati 
rica olunur. 

- Hanımefendi. Hasret çektiği- _ söylemek lıizımgelirse, mcşşeiye 
niz Şı:ıkirim ben, palyaço değilim. ı R A D Y Q 1 .felsefesini çok güzel kavramış olan 
Böyle bir aşk sahnesinde gülecek İbni Sına, onlarla, daha eskilerin 
ne var? [ _______________ _,_._ ..... ....,I 

• _ izah edemedikleri bir çok noktaları 
Elindeki kağıtiarı uzattı bana. Ak§am neşriyatı: hazmetmiş \'e güzel izahlarda bu-
cDikişçi kızın babasız. çocuğu - 3 Saat: 18,30 Plakla dans musikisi. lunmuştur. Bılhassa eserleri şark· 

perde - 4 tablo. Kom<'di.> 9 
1 ,30 Mandolin orkestrası: Berk ve tan ziyade ga'rpte tanınmış, Şark 

Bir elimdekine, bir karşımdaki- arkndaşları. 20 Nezihe ve arkadaş- dillerinde bir çok şerhler yazılmış 
ne baktım. O, hala katılarak gülü- ları tarafından Türk musikisi ve olmasına rağmen, garpte yüz yıl -
yor ve yarım yamalak anlaşılabi- halk şarkıları. 20,30 Ömer Rıza ta- lnrca evvel basılmış, istifade edil-
len bir şeyler söylüyor: raCından nrapça söylev. 20,45 Bi- miştir. 

- Ne garip tesadüf. Demek sizin men Şen ve arkadaşları tarafından İbni Sinanın eserleri tetkik edi-
isminiz de Şakir. Vah, vah .. Maa- Tür!' musikı·sı· e h Ik k 

• v a şar ıları, lecek olursa, görülur ki, bugünün lesef ben tiyatro mektebindeyim ve (saat a"arı) 21 15 Orke t 2? 15 
J • • s ra. -, tefekkürüne aykırı gelmiyen öyle imtihana hazırlanıyorum. Ajans \ ' e borsa haberleri ve erte-

BiGare Şakı" rı·n btı elı·m mac"ra- . .. .. mühim sözler söylemiştir ki, bun-- "' sı gunun programı. 22,30 Plakla 
sına biz de katılarak gülerken Şa- ı ı t ları okurken, onu aramızda yaşıyan so o ar, opera \'e opcre parçaları . 
kir haykırıyordu: 23 Son. bir mütefekkir, bir filozof, bu 

- Kör, kambur, zam bur bir ka- y ARINKİ PROGRAM günün c.dı:ımı saymakta tereddüt 

Mahim olduğu üzere, son yarım 

asır içinde, terbiyeciler iki kısma 

ayrılmıştır. Bir kısım terbiyeciler, 

irsiyetin hakim olduğuna ve terbi

yenin zafına inanırlar. Bir kısım 

terbiyeciler de daha ziyade terbi 

yenin ınüessirliğine iman ederler 

İbni Sina, daha asırlarca ve asır 
larca evvel, bunların ikisini de 

münakaşa etmiş, ne kaderciliğe 

ne de mantıkçılığa bağlanmış, hem 

verasetin muayyeniyeti, hem de 

terbiyenin miiessiriyetini iddia et 
miştir. 

İbni Sina'nın yüksek ve eşsiz 
bir fikri de ruhiyat bahsine a 

ittir. O, fikirlerin halikiyetine ka 
naat getirmişti. İşte bu kcınaatin 

asırlarca sonra Fransalı filozof (Al 
fred Feviye) aşağı yukarı kabu 

etmiş, İbni Sinanınkine benzer bir 

nazariye, cfikir = kuvvet. nazari 

yesini ortaya koymuştur. Feviyeye 

göre, fikir bir kuvvettir, amele 
kalbolur. İbni Sina da bu fikirde 

dir, asırlarca evvel böyle düşün 

müştü. Fıkir ve fikri talım sayesin 

de, mahiyet ve şahsiyetlerin deği 
şeceğini söylemiştir. Burada istid 

rat kabilinden şunu da söyliyeyim 
ki, Amerikalılar (faaliyet felse 

fesi · activısme) ni -muhakkak de 

miyeceğim amma- her halde İbn 

Sinadan mülhem olmuşlardır. c Vil 

yam Ceymis. in pragmatizm yahut 
akti\'izm f Plscfesi de nmele daya 

nır ve bütı.in malCımatımızın baş 

langıcını işde, çalı~makta, faal ol 

makta bulur. İbni Sınada da böyle 
bir itikat vardır, o da, dimağ ile 

, tecrübenin faaliyetle büyiik bağ 

l lılığını kab 1 edıyor. 

dın bulunuz bana, yahu! Şu şeyta- Öğle neşriyatı: etmeyiz. Hele onun terbiye hak -
nın ayağını kıramazsam vallah de- Saat 12,30 Pliikla Türk musikisi kındaki n" z r;veleri, bugünün ter-
diğimi yapacağım. Aslan gibi bir 12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak biye sist rc> hiç de aykırı de-
erkeği kaybedeceksiniz. neşriyatı, 14 Son. ğildir. filozof İbni Sinadan bah 

sedeceğim. 

maktır. bil • 
Poker oynanılan yerJerdc~ttillsı 

hassa bu işi maişet vasıtası ı bııı· 
ederek kumar oynatan kuın11

1:rill' ların, terzilerin, dişçilerin e~ 
01

r • 
de, atölyelerinde, oyuna ba~ ~ıı sı• 
ken ekseriyetle ev sahiplerını _.ıj-• ·n ~ 
atlerine bakılarak, seans tayı ut<tB 
lir. Mesela, oyuna nltı bU~ıııtl 
başlanır, saat, kenarda bir ma resi· 
üstünde durur, oyun baş~ar, ede'• 
ler, blöfler biribiıini takıp ıdı.ığıl 
oyuna başlıyalı yarım saat a~ti ;ıe
halde ev sahibi, usullacık 5 .-ar· 

' . k yar 
ri alır "edi iken "-'cdı buçu e e'' 

'J 'J ·ters 
Seans ne kadar çabuk bı ise-

sahibinin menfaati vardır. yen atıf· 
yot · ans başlar, yeniden gan t ilerı 

Her seansta saati yarım 588 t 1'!1' 

alsa, üç seansta bir buçuk :ı~ ) tJ • 
zanır bir buçuk saat de aş et· • 

' dctJl ~ 
karı bir seanslık zaman ta (3) 
tir. Eğer ev sahibi bir sean~ t alı· 

· gan.) 0 · ile (5) lira arasında bır t uerı 

yorsa, saati üç defa ynr~ın ~:vadııfl 
almakla üç veya beş Jırtı 
kazanmış olur. var) 

(~ 
======== 

Yeni nesrivat 

DUBROVSKİ dikwıte 
Aleksandr Puşkinin en lcrindC11 

değer ve en meraklı eser J{asııfl 
biri Dubrovski romanıdır.. iısti'ıl' 
. t miz bır ·~ Ali tarafından çok c Jcllisı 

. . . . b eser ' .. cil ile dılımıze cevrılen u d··rdı.ırl . ·n o 
Rus Edebiyatı Serish nı . tir· 
kitabı olarak intişar et.ınıŞ 

• • 
--Lokman Hekim -' 

Mecnıuaısı crıeı<· 1 
Her muaırıme. he~ tıe~ 
tepllye, her aııeY e' pe 
köylüye, her Ke5 r 
lc3zımlıdır. defi IJI 
Bundan fay ~61rııı· 
mecınua bula~.8 (60) rLJ 

Senl'iigi, (12) nde ~ rrı ıır:ı ...
rııştur. Divrınvolu n -



~~-----.......-----~....c.-.---::-ı1 f General Molanın tay-
• • 

S5üO®ym©lrrilDlfil ~c§lrr©ıyoll1~©1 yare ın a 1 
KUDC~ KOZlbAR_R __ j bo yı 

Tefrika No: 83 Yazan : M. Necctet Tunçer 
( 5 inci say/ adem di!v<ım ) 

gelince, harekete geçmiye hazır 

bulunmaktadırlar. Zaten şu daki
kada bile onlar bize, hem de pek 
çok kıymetli hizmetlerde bulun • 
maktadırlar. 

''Size el sürülmemiş taze bir fidan .. koklanma
mış bir çiçek .. turfanda bir meyva getirdim!,, 
Bunu söyliyen Rama, Sur kralının huzurunda 

General Molanın bu ihtiyatsızca 
beyanatının bir hakikat olduğuna 

şüphe etmemelidir. Son intihabat, 
General Frankonun Madrit şehri 
nüfusunun üçte birine güvenebile
ceğini ispat etmiştir. Yani beyaz
ların tam göz koydukları yerde bir 

güzel kadının peçesini açmıştı .. 
Kral Hiram, 

Rama'yı çok se• 
Verdi. Rama sık 
sık saraya gider, 
kral ile görüşür 
Ve birlikte ye· 
mek yerdi. 

Rama o gün 
Sur sarayına gir
diği zaman ya .. 
nında genç ve 
güzel bir kadın 
\'ardı .• Sila. 

Sila ince bir 
~eçe ile yüzünü 
Ortınüştü. 

.Silanın bir en
dışesi vardı: 

" - Acaba 
kral beni seve· 
tek mi? .. 

Sila, Kudüs sa
rayında Süley
man tarafından 
Sevilip okşanma. 
h alışmıştı. 

Rama krala 
haber gönderdi: 

" Güze 1 likte 
tşi bulunmayan 
ı:enç bir kadınla 
ziyaretinize gel
dim! 

" 

• 

Kral Hiram bu odasında hazırlanıyordu •. 
sırada karısile konuşuyordu. l yüzündeki peçeyi iyice kaldırdı. 

Gttul Sfl4 kral Hr"ramrt hoş görünmek için 

. ~arem ağası krala bu haberi ge- Dikkatle yüzüne ve gözlerinin 
lirınce, Hiram'in yüzü güldü.. içine baktı: 

Karısı homurdanarak yanından _ Bunu nereden buldun, Rama? 
çıktı. 

Rama sabırsızlıkla harem kapısı 
0nü.ndc bekliyordu. Nihayet harem 
agası göründü: 

- Buyurunuz, mella! Efendimiz 
:Yalnızdır ... 

Rama önden, Siln arkadan kra
lın odasına girdiler. 

liiram, çok şakacı bir hükümdnr
dı. 

Rarnayı görünce: 

- Sözlerine hiç inanmamıştım .. 
Diyerek, Ramanın arkasında du

ran yüzü peçeli kadına baktı. 
Rama kurnaz bir adamdı: 

b·- .Size hiç el sürülmemiş zarif 
kır çıçek getirdim! Onu ancak siz 
0klıyacaksınız! 

k ?edL Silanın elinden tuttu .. hü
urndarm önüne götürdü .. 
\re yavaşça peçesini açarak: 

d - Onu uzaktan gelen bir esirci
en satın aldım, dedi, fakat el sür
~iye kıyamadım. El sürülmemiş 

Ze bir fidan, koklanmamış bir çi-
Sek.. turfanda bir meyva ... 

Gülerek ilave etti: 
- O nncak size layıktır! 
Sna yere eğildi.. 
leralın di1Jni öptü .. 

liiram elile işaret ederek: 

h·- kalk, dedi, ben bu kadar zarif 

~~ Çiçeğin yerlerde sürünmesine 
arnmuı edemem. 

\re elini uzatarnk, genç kadının 

Bu kadından ziyade bir meleğe ben-
ziyor .. 

Rama kollarını kabartarak ce • 
vap \'erdi : 

- Sizın taliinizi denemiştim! E
sircıye, güzel bır kadın ısmnrladı -

ğım zaman bana, çok paranı alırım 
demişti. Geçen gün bu zarif çiçeği 
getirdi.. Onu görünce gözüm pa.ra 
görmedi.. Hemen istediğini verip 

-başkasına kaptırmadan- satın al
dım. Mal(ım yn, Surda güzel kadın 

meraklısı zenginler çoktur. Eğer 

onlar görseydi, kim bilir ne kadar 
arttırırlardı! 

- Beni düşündüğün için sana te
şekkür ederim, Rama! Esirci nere
den getirmiş bu dilberi? 

Sila söze karıştı: 

- Amon civarında bir zenginin 
cariyesi idim .. 

- Neden ve nasıl ayrıldın onun 
yanından? 

- Efendim, birdenbire hastala -

nıp öldü .. ailesi beni yok pahasına 
bir esirciye sattılar. 

- Esirci de seni burnya getirdi, 
öyle mi? 

-Evet.. 

Hiram, harem ağalarından biri
ne: 

- Çabuk.. bize turunç şerbeti ge
tiriniz! 

Silaya yer gösterdi: 

- Otur bakalım .. biraz konuşa- cok dostları ~klemektedir. 
lım seninle! 

Sıla bir sedirin köşesine ilişti. 

o saray adetlerini çok iyi bilir • 

di. Hükümdarlar ilk önce cariyele-

~ Bunun bir çok misalleri de var -
dır. Beyazların taraftarları hiç gö
rünmez ve yakalanmaz ~ekillcrde 

hareket ederek, mesela bir evin 
pancurunun arkasından durup du-

re laübali davranırlar, terbiye ve rurken sıkı bir ateş açıyorlar. Bir 
istidatlarını denerler, ondan sonra çeyrek devam eden bu ateşle mak-
şiddet gösterirlerdi. Satın alınmış sat hasıl oluyor. Madridin göbeğin-
bir cariyenin hükümdar karşısında de panik çıkıyor. İspanyollar mu-
oturmıya hnkkı yoktu .. Hükümdar harip bir mıllettir. Şimdiki boğuş

maları da cedlerinden kalan kanla-ısrar gösterirse, ancak bir sedirin b 
rının yeniden kaynamasından i a-

köşesine otururlardı .. ve bu o kadın rettir. 

için büyük iltifat sayılırdı .. Bu ilti- Faknt gitgide fspan~Jda dahili 
fatın manası: cScni gözdelerim sı- muharebe organize edilmiştir. Mnd-
rasında örmek isterim!:. demekti. ridin göbeğinde beyazlar geniş bir 

Kral Hiram, vaktile Beni İsrail casus teşkilatı meydana getirmiş- · 
· lerdir. Madrit hükumeti bu yuvahükümdarı Sülcymana hediye et-

tiği (Tamara) dan sonra, Sila ka

dar güzel bir kadına rastlamamış-

tı. 

yı tahri!) etmek için, gayretlerini 
daha ziyade arttırdı. 

İlk günlerde hükumet casuslara 
karşı aciz vaziyette idi. pir defa e-

Hiram şerbet içerken, yeni göz- linde kufi miktarda kuvvet yok -
desine sordu: 

- Adın ne senin? 

-Eski efendim adımı (Ti-ta) koy-

muştu. Siz beğenmezseniz başka ad 

verirsiniz bana! .. 

(Devamı var) 

Kadıköy 1 inci Sulh Hukuk Hu-
kimliğinden: 

Yeşilköyde Bostnn sokağında 36 

sayılı evde oturmakta iken halen 

ikametgahı meçhul İsmail oğlu Sa-
dettin'e. 

İstanbul Maliye Muhakemat Mü-

düriyeti tarafından a\eyhinizde a-

çılan cşyayi miriyeden borcunuz 
bulunan on bC'ş lira seksen kuru
şun maa faız ve ücreti vekalet tah

sili talebi davasından dolayı yev-

mü muayyeninde ilanen vaki teb

ligata rağmen ademi icabetiniz ü-

zerine hakkınızda gıyap kararı ve

rilmiş ve taahhütname ibraz edil

diğinden ve indelhace tatbikat ya-

pılacağından bahsile işbu gıyap ka

rarının yirmi gün müddetle teb

liği ile muhakemenin 9-7-937 cu

ma günü saat 10 a talik edilmiş bu

lunduğundan tarihi ilandan itiba-

ren yirmi gün içinde itirazla yev

mü muayyende mahkemede bizzat 

veya tarafınızdan. musaddak veka

letname ile bir vekil göndermek 

suretıle hazır bulunmadığınız ve 

gıyap masrafını mahkeme veznesi

ne tevdi etmediğiniz takdirde \'a· 

kıaları ikrar ve kabul etmiş addo

Junacağı H. U. M. Kanun•Jnun m~

vadı mahsusasına tevfikan tebliğ 

makamına kaım olmak üzere ilan 
olunur 

tu. Çöpten adam arıyordu. Polis ne
ferlerini bile cepheye göndermiş -
ti. Bu şerait altında casusları nasıl 
tenkil edebilirdi? 

Maamafih yavaş yavaş, casuslara 
karşı müessir sur-ette mücadeleye 
girişmiye başladı, bir çok casus yu
valnrı meydana çıkarıldı. 

Bu yuvalardan biri Granja del 
Henar ismindeki büyük bir kahve 
de bulunuyordu. Bu kahvenin bü
tün müdavimleri Frankonun adam
Jarı ve istihbarat memurları idi. 
Bunların içinde mülazım Reynun
do Klavo, Dcmetriyo Fernandez gi
bi zabitler de vardı. Yuva meydana 
çıkarıldıktan sonra, tahkikat iki ay 
sürdü. Nihayet nisanda bu çetenin 
bütün azası polisin eline düşmüş 
bulunuyordu. 

Meydana çıkarılan bu yuvalar -
dan en mühimmi şüphesiz cEspana 
Und . dur. 

Mart ayında bu yuvanın men -
supları uzun ve ciddi takiplerden 
sonra yakalnndılar. Aralarında beş 
de polis memuru vardı. 

cEspana Una:. un mensupların -
dan bazılarının ihtiyatsızca sözleri 
bu yuvanın meydana çıkarılmasın
da nmil olmuştu. Son derece şık 
giyinmiş genç kadınlar da bu işe 
karışmış bulunuyorlardı. Geçen ka
nunusanide hükumetçi zabitler -
den biri, bu kadınlardan birinin ya
tağında öldürülmüş olarak bulun
muştu. Espana Unanın azaları San 
Anton hapishanesine istedikleri za
man girip çıkıyorlardı. Bunlar mit
ralyözlerin tamir edildiği atölye -
1ere girip çalışıyorlar ve çok tabii 
olarak sabotaj yapıyorlardı. 

y ? • 
medka Ye Meksika limanlarında ça
lışmakta olduklarını açıkça söyle
memiş miydi? 

BÜYÜK ŞEHİRLERDE 
CASUSLUK 

Cumhuriyetçilerin diğer büyük 
şehirlerinde de buna benzer faa -
liyetler keşfedilmiştir. 1 

10"'b~;ğj-:;7,"da lstik.aı 
Tokatliyan Oteıi kaq 'li.da 

kain 231 numero'u 

TUHAFiYE 1 
Mart sonunda İspanya dahiliye 

Nezareti neşrettiği resmi uzun bir 
notada, Valô.nsiyada epey zaman -
dnnbcri izi aranan gizli bir cemi -
yetin meydana çıkarıldığını bildi- ı 

riyordu. günlerinden istifade ediniı. 
Bu cemiyet, üç maksat takip cdi- BÜTÜN STOKLARINI 

mağazasındaki 

LIKIDASYONUN 
kat'i 

SON 

yordu: Casusluk (Nıtekim Temel lıı o~o 40 lENZILATLA 
cephesi istihkamlarının plfınlarını 

elde etmişti), şehrin başııca bü - elden çıkarmaktadır. Bu ha· 
kiki fırsatı knçırm1yınız. 

yük binalarına tecavüz ve nihayet ~----------~ 
şehir asilerin eline geçtiği zaman, İstanbul Üçüncü İcra Memurlu
hasım urafı temizlemek için sıkı 
bir polis hareketi. 

Hükumetçiler, cemiyet mensup -
!arının listelerini ele geçirmişti. 

Barselonda da geniş mikyasta 
casusluk faaliyetleri meydana çı -
karılmıştı. Polis, Katalonya İspan -
yol falanjlarının mahalli komite -
sinin bütün azasını tevkif etti. Hu
susi memurlar irtibatı temin erli -
yorlardı. Bunların Santalo sokağın
da miinf€rid bir köşkte toplandık -
ları anlaşıldı. Polis · bu köşkteki 
toplantı salonunda bulunan bir İs
panyol bayrağının kıvrımları ara -
sına küçük bir mikrofo'n yerleştir
miye muvaffak olmuş ve bütün 
müzakereleri baştan sonuna kadar 
takip etmişti. 

Tabii Bilbao şehri de bundan müs
tesna kalmadı. Orada Avusturya 
konsolosunun Franko hesabına ca
susluk yaptığını iddia edenler bile 
oldu. Hatta bu konsolos cürmü meş
hut halinde yakalanarak idama 
mahküm edildi. 

BİR SES SUSTU 
Fakat bütün bunlar Cumhuri • 

yetçilerin toprnklarmdn ... Acaba a
silerin topraklarındn da karşı tara
fın casusları yok mu? Bazı hadise
ler cKızıh casusların da iisiler ara
sında çalışmnkta olduklarını gös -
tcrmektedir. 

Bilbao"ya karşı başlıyan tanrru -
zun ilk günlerinde Pampelm -
de, bir kadın muallimin ölümün -
den bahsediyorlardı. Kulaktan ku
lağa geçen fısıltılara nazaran, bu 
muallim kadın, verici bir telsiz kur
muş ve işletmiş. Acaba hangi mah
zenden tatlı sesini bütiin dünyaya 
dinletiyordu. Arkadaşları olan hü
kümetçilere kendi ağzından bil -
dirdiği haberleri nereden topluyor
du. Fakat üç haftadanberi artık bu 
ses konuşmaz oldu. Çünkü asiler 
yerini keşfetmişler, makinesini kır
mışlar, ı·endisini de kurşuna diz -
mişlerdi. 

ALMAN CASUSLARI 
Asi ordularını nasıl Alman müf -

rezeleri çerçevelemiş bulunuyor -

larsa, Cumhuriyetçilerin toprak -
larındaki gizli casus teşkiliıh için
de de Alman memurları bulunmak
tadır. 

Madriciin muhasarasının ilk gün
lerine kadar, şehirdeki Alman sefa
relhanesınde asılere muntazaman 
haberler gönderildiği iddia edil -
mıştir. Hattii sefir Madridi terket
tikten sonra, sefarethan~ binasının 

depo cdildıği, kulliyetli miktarda si
lfıh bulunmuş olduğu da söylenir. 

ğundan: 

Tamamı iki bin lira kıymeti mu
hammeneli Topkapıda Takkeci ma
hallesinde Topkapı sokağında eski 
ı \'eni 3/1 numarnlı bir tarafı Sa-' " 
dık hanı, bir tarnfı kale dıvarı ve 
bir tarafı Pi miş oğlu tarlasile mah· 
dut kayden değirmen ve maa bahçe 
dükkan ilan tarihinden itibaren 30 
gün müddetle açık artırmaya kon -
muş olup birinci açık artırma 19/7 / 
937 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 16 da dairede yapılacak vı 
kıymeti muhammenesinin % 75 ini 
bulmadığı takdirde on beş gün da
ha uzatılarak ikinci açık artırması 
5/8/937 tarihine tesadüf eden Per
şembe günü aynı mahal ve saatte 
yapılacaktır. Talib olanların kıy -
meti muhammenesinin % yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli banka mektubu ibraz etmele-
ri Jazımdır. 

Evsafı altında dükkanı olan iki 
kat kagir hane zemini çimento dol
malı ve tahta ile bölünmüş iki kı· 
sımdan mürekkeb dükkan ve bahçe 
kısmında bir abdesthane vardır. Bi· 
rinci kat zemini çimento döşeli ve 
tahta bölmeler ile ayrılmış bir sofa 
üzerinde iki oda bir mutbah ma
halli vardır. Elektrik te~isatı mev
cuttur. Hakları tapu sicillerile sa
bit olamayan ipotekli alacakhlar 
ile diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını hu
susile faiz V<-" saireyC> olan iddiala
rını ilim tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile da
iremize bildirmeleri lfızımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicillile sabit 
olmayanların satış bedelinin pay· 
]aşmasından hariç kalacakları ve 
daha ziyade malumat almak iste

yenlere bu işe dair 935/56_9 numa
ralı dosya irae ve izahat verileceği 
müddetinde dh·anhaneye asılacak 

olan açık arttırma şartnamesini o
kuyabilecekleri ilan olunur. 

tffOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOff: 
Cild ve zührevi hastalıklar 8 

mütthassıı.;ı 8 
Dr. Feyzi Ahmet 8 

ihtisas No. : 53 

Telefon No. : 23899 

~ 

1 
tstanbul Ankara ca'c:ı- R 

desi No. 43 8 
8 Pazardan maada her gün sabah· 8 
ı tan akşama bdar ı 
.. ocoooooooooooooooocooooo-.. 

te casusluk denilen müthiş silah ta 
kullanılmıştır ve hala da bütün ge

nişliğile kullanılmakta ol.duğunq Diye seslcnmışti .. 

Roman:3 

Huliisa, İspanyadaki dahili harp-
"""'------~~~~~!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!!!!7~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~"""'!'!!!~~!!!!!!"!!!!~~~ 

937/220 

İhtıyar çıftlık sahibi, fazla içtiği 
için tevkif olundu ve yüklüce bir 
para cezasına mahküm edilerek sa
lıverildi. Frnnkla ben bankadan, 
şehir tuccarlarından imişiz gibi, 
sükünctle çıkıp gittık. 

Başka memleketlerdeki casuslara 
gelince, Frankonun adamları hatta 
Amerıkaya kadar uzanan munta -
zam bir ıeşkilfıt vücude getirmiş -
krdi. flatta Amerika ayanından H. 
W Nye İspanyol casuslarının A· 

cf uk. Açlıktan nefesimizin koktu
ğu znmanlar çoktu. Artık yeni baş
tan haydutluk yolunn düşmüştük. 
Bir treni daha soyduk. Doksan bin 
dolar bulacağımızı ümit edıyorduk, 
fakat bir şeyler bulnmadık. Tali 
bizden yüz çevirmişe benziyordu. 
Benziyor değil, adamakıUı suratını 
çevirmişti. Boş ellerimizle döndü
i,tümüz son darbe o kadar uğursuz 
geldi ki, nihayet yaknyı ele verdik. 

şüphe yoktur. 

························ 

Yazan: 
Al Jening 

~ 
latadan ovvelki tefrika· 
[ nıızın hulasası 

,.1..., A.nıerikan haydut ve korsanla -
"ın 

leıın· en ele başılanndan olan Al 
ıe h ıngs bıı§mdan geçen vak'aları 

<li atıralıırı anlatıyor. Evvela An
l'lıtt Çetesiıe birlikte bir treni soy -
teai~eoza.n bu ııdam, sonra kendi çe
bQ11ka bır tren daha soymuş ve bir 

nın ~asını boşaltmıştı.] 
bank . 
lQrc~a, ?ulunduğumuz yerden ytiz
Sasındtrııı uzal:ta idi. Demek ki, ka
"arcı a en azdan on beş bin dolar 

ı. 

:Basit b" 
~<:tıbı k ır Plan yaptık. Banka, bah-
lahib· ar§ısında idi. İhtiyar çiftlik 

ı Ver~ceğim işarete intizaren, 

Çeviren· 
Muammer Alatur 

müsterihane bir kanapeye oturdu. 
Mendilimi çıkardım, yüzümü sıli -
yordum. O zaman, ihtiyar taban -
casını çekti ve bir deli gibi havaya 
ateş Gtmiye haşlndı. ' 

Barlarda, dükkanlarda, evlerde 

erkekler ve kadınlar korkmıya baş

ladılnr ve polisler de boyle uluorta 

tabanca sıkan adamın üzerine atıl
dılar. 

Bu sırada Frank ile ben yavaŞça 
bankaya girdik, tabancalarımızı çe
kerek namlusunu veznedara çevir
dik: 

- Eller yukarı! 

Veznedar sapsarı kesildi ve ka

sadaki 15.160 doları bize uzattı. 

Frankla ben, çıftliğimize yer -
leşmiştik. Altı ay burada serbestçe 
yaşadık. Çiftlikte yetiştirdiğimiz 
mahsulleri satıyorduk. 

Bir gün pek iyi tanıdığımız eski 
bir çehre kapımızın aralığından gö
ründü. 

Bu adam eski haydutlardan Meks 
isminde bir dosttu. Çiftliğe çekil
diğimizi haber almış. bizden yata
cak yer istiyordu. Artık ondan son
rn evvelce tanıdığımız bir çok hay
dutlar zaman zaman çiftlikte gö

ründüler ve sonra yine kaybolup 
gittler. O zaman poliste şüphelene
rek, bizi tarassut altına aldı. Va -

ziyet bu şekilde kötüleşince, Frank, 
Meks ve ben ortalıktan kaybol - ı 
mıya karar verdik. 

Haftalarca at üstünde çiftlikten 
çiftliğe serseriler gibi dolaştık. Pe
şimizden de kovaladıklarını biliyor-

F akat bu tren soygunculuğu öyle 
g ~ ve patırtıya sebep olmuş
tu kı, belki dünyada duymıyan kal
madı. Çünkü o güne kadar bu yol

da yapılmış soygunculukların bun
dan daha cür'etkaranesinc tesadüf 
edilmemişti. 

Müsellah müfrezeler her istika
meti :ırayıp duruyorlardı.· Sanki 

bütün hükumet kuvvetlerini Je -
nings çetesinin arkasından saldır • 
rnışlardı. 

1897 yılının birinci kanununda 
en nihayet yakamıza yapıştılar. İh
tiyar Harlis'in çiftliğinde buluş -
mak üzere bazı arkadaşlarla söz -
leşm!ştik. 

Bir gece kapıya vuruldu. Dışarı
da fırtına kıyamet koparıyordu . Ma
dam Harlis knpıyı açmıya gitti. 
Çamura batmış çıkmış, gözleri şiş
miş, sırtından şakır şakır yağmur 

suları akan bir adam, barınacak yer 
istiyordu. Ch·nr çiftçılerınden bi
risıydi. 

Halbuki bu adam casusluk etmiye 
gelmiş. Biz de arayıp ta nihayet bul
duğu ve hatta kafese girmiş birer 
av vaziyetinde ıdık. Hani içimiz
de de bir hissi kablelvuku duyma • 
dık değil. 1'..,akat ne yapalım ki, ie• 

simizi çıkaramazdık, çünkü gelen 

herif Harlis'in dostlarından biriy
di. Sonra kanaatimiz kat'i değildi, 
ammn şüpheleniyorduk. Tabii o ge
ce yattıktan sonra gözlerimizi ka
patmadığımıza inanırsınız. 

Ertesi gün şafak sökerken, ha
va da öyle soğuktu ki... Madam 

Harlis sarnıçtan su çekmiye gi -
diyordu. Fakat kapıdan dİşarıya 
çıkmasile içeriye girmesi bir oldu. 
Yavaş bir sesle: 

- Polis! dedi, evi sarmışlar, ey
vah, şimdi ne yapacağız? 

Frank ile Meks ellerinde taban -
calarla merdivenlerden aşağıya fır
ladılar. Mndam Harlis küçiik çocu
ğunu kucağına alarak kapıya koş
tu. Ben de mutfağın penceresine 
doğru koştum. Fakat o sırada kur
şunlar yağmıya başladı. Çiftliğin 
camları aşağı iniyordu. 

Frank, Meks ve ben çiftliğin ö
bur tarafında bulunan bir küçük 
barakaya ulaşabildik. Kurşunlar, 

tahta barakayı sanki mukavvadan 
yapılmış gibi delik deşik ediyordu. 
Hepimiz de yaralanmıştık. Üç ta
raftan muhasara egilmiş olduğu -
muzu anladık. Yalnız şeftali ağaç
larının bulunduğu istikametten kuı~ 
şun gelmediğine göre, orasının he
nüz açık olduğunu tahmin ediyor. 
duk. Fakat aksiliğe bakın ki, o ta
raf seyrek şeftali ağaçlarını geçtik
ten sonra, çırçıplak araziye açılı -
yorc:itı 

Orl 1' ate>~ ettiler, biz ateş ettik 
ve bu ki' çük muharebe kırk daki
kH .k.~dcır sürdü Ne olursa olsun di
ye 1-endiınizi aC'ık tah~in ettiği -
miz iFıtlkametten dı.şal'lya verdik. 

( Dcvcımı tKW) 
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AN S' 'TU 
-r 11 

Profesör Klrkor KömUr· 
ciyan'ın sUr'atle hayat 

adamı yetltll ren 
eserleri 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Ticari malumat ve ban-

35 
122,50 bu 11ne yeni model mıklnelar çıkardı. 8lı makineler! her Bflmolon mıDazasındon sor~nuı. Makineyi ,... ~ . .,. ~ ...,,. ,.,,. _.. .... 

g&rop, flatını ltl<linco, hayrette kalacaksınız. Bunlar ~. _!enklerde olup,~n!fer_ lcln_ flat farkı yokturJ - - . -
kacılık 

İktısad ilmi 

105 

87,50 

İhtisas muhasebel~ri (Şirket 

sanayi, zıraat banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 
(Logarıtma cetvelleri) 
Yeni rakam 
Yenı h~sabı tJcari (Mufassal 
eser) 

Mali r.ebır (istikraz ve sıgor-

20 
20 
56 

200 

ta hesabları) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kıtabevi 
lstanbul 

Dans Profesörü 
Parlıhı 1937 •eneslnin ye• 

Ti• t D h • ·--111!, ni dans ffgürlerinl öt" care ers anesı - 1 ronmek iateyenlere müjde 

Haftada iki akşam derse relerek, 4 ay sonra muhasebeci şaha- Beyoğlu lstikl!l caddesi Türkuaz 
detnamesini almak için, Su1tanahmed, Alemdar caddesinde No. 23 dans dershanesinde Kemal Sami 
Amerikan Ticaret dershanesine başvurup bir program alınıL Hususi 1 Bayere müracaat. Hergün sabah 1 ders de verilir, -·-.-•ı--• ondan akşam dokuza kadar ders-

• 
1 

Ol>ICOK M!1 
,. hanesi tal~belerine açıktır. 

~_;_..;_..;___;_,;.;.;...,;_;_~~;,_,.~~~~~-~~~--~~-~~~~~~~~~~~~-----

MAZON MEYV uzu 

17 Haziran 937 

18 
" " 

19 
" • 

21 " • 
22 

" " 
Belediyeden aylık 

lNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK 
ve YANMALARINI 

giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yok· 
, tur. Şeker hastalıiı olanlar bile alat>ilirler. 

Mide ve Barsaklan Alıştırmaz 
içilmesi latif, tesiri kolay ve mülAyimdir. Ye-

rini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. 

MAZON iıim HOROZ marka!ına dikket. 

Pcr~enbe 1 ila 180 

Cuma 181 .. 400 

Cum.ırtesi 401 
" 450 

Pazartesi 451 • 650 

Salı 651 
" 

876 

alan emekli ve öksüzlerin Haziran 937 üç aylık 

maaşları yukarıda yazılı ııünlerde aylık cüzdtnlarındaki tediye sayı· 

!arına göre Ziraat Bankasından verilecektir, 

Aylık sahiplerinin maaş ve nüfus cüıdanlariyle beraber yukarıda 

gösterilen günlerde müracaatları ilAn olunur. "B .• "3398. 

• •• 
Üsküdarda Toygar Hamzı;. mahallesi Selamsız caddesinde Ôlü Ha• 

biyeye aid 79 No. lu Harap ve maili inhidam evin tamir veya hed· 

mile izalei mahzur edilmesi için hissedarlardan adresi malüm olmıyan 

yüzbaşı Hamdi, Abdullah, ve Hikmete tebligat yapılamamıştır. llAn 

tarihinden itibaren 15 gün zarfında lzalei mahzur ettirilmesi aksi tık· 

dirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesi mucibince muamele 

ifa edileceği teblıati makamına kaim olmak üzere illn olunur. "3357. 

KUMBARA 

EMNiYET SANDIGI ILANLARl 

Emlak ahcılarına sekiz taksitte satış 
SEMTi 

Aksaray Gurebahüseyınağa mahal· 
lesinde Çıkmazgümüşhane yeni 
Kakmacı sokak eski 13, 15 yenı 15 
numaralt 

Alacahamam Hacıalaaddin mahal • 
lesi Tahmis ve Asmaltı sokak eski 
ve yeni 28, 30 numaralı. 

Yenibahçe Soflasinan mahallesin -
de Lflle ınkak eııki 17 yeni 14 nu • 
maralı. 

Uzunçarşı eski Samanviranisani ye
ni Ferhatağa mahallesi Uzunçarşı 
sokak eski 341 yeni R8 numaralı. 

Cumartesi pazarı Hacıü veys ma • 
hallesı Hacıilyas sokak eski 44 Mü. 
yeni 91/l numaralı. 
Erenköy Merdivenköyünde yeni 
Bahariye •okak eski 5, 7, 5 Mü. yeni 
42, 42/1, 42/2 numaralı. 

Üsküdar Tavaşihasanağa mahallesi 
eski Bakkal ve yeni Baliçavuş so
kak eski 31 yeni 17 numaralı. 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesi es· 
ki Zeren yeni Çekiç sokak eski ve 
yeni 12 numaralı. 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 

İki buçuk katta yedi oda ve 
2 sofayı havi bahçeli bir ev 1000 

Üstünde üç odayı müştemil 
kargir bir dükkanın nısıf 

hissesi. 

İki katta 2 oda, 2 sofa ve 
elektriği havi kargir bir ev 
(içi ahşab) . 

Kargir ve elektriği havi bir 
dükkan. 

2 icatta 5 gda 9 •ofayı havi 
kargir bir ev. 

Biri iki katta 6 odalı ahşab 
ve diğeri kargir 5 oda ve 
bahçeli iki ev. 

2 katta 4 odalı ahşab bir ev 

4 katta 8 odayı, ~lektrik ve 
kumpanya suyunu havi kar
gir ev. 

1500 

650 

300 

700 

800 

aoo 

3000 

1 - Arttırma 25 haziran 937 tarihine düşen cuma iÜnü aaat 13 

ten 15 e kadar yapılacak ve ııayrimen kuller en çok bcdell v~renin 
üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu ni•be· 
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar i&yrimenkul SandıA"a birinci dere• 
cede ipotekli kalır. 

o 

BIRE, 
1000 

1·HAMiYET1 
Her Akşam 

PANORAMA 1 Bahçesinde -TARLADJR ....... Operatör ....... 

t RIZA ÜNVER : 
ı Do~um ve kadın ha.talıkları ı 
ı mutahassısı ı 
: Cağaloğlu Nuruos:=ıaniye caddesi ı 
ı No. 22 Mavi yapı ı 

....... Telefon: 22683 ....... 

. -
·-

~. -~ 
,Zz ,, 

- ·~ ~.& .. 

Dr. Hafız Cemal 
{wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 8 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumarte~l 

günleri sabah .9.5 - 12> saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

: .......................... : 
i Göz Hekimi f 
ı Dr. Şükrü Ertan ı 
ı Cakaloğlu Nuruosmaniye cad. ı 
ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 
ı yanında) Telefon. 22566 ı 
ı .......................... ı 

ONU: 

RTEVŞURU 
ile büyümüş yüz binlerce ço· 
cuğun ebeveyninden sorunuz. 

;o......,. --

İstanbul Ziraat Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: . 

Cinsi Miktarı Beherinin Tahmin ilk teminatı Eksiltme saati 

Kilo Bedeli Kuruş Lira -Ekmek 32:JOO 11 264.- 11 -DaQ-lıç eti 4000 48 
Kuzu eti 2000 47 1 ı.1s 

Sııtır eti 1500 36 255.- -Sadeyağ 3000 80 180.- ıı.30-

Pirinç 3200 22 
Toz şeker 2800 27 
Kuru fasulye 1800 12 137.70 14 
Patale• 2000 8 

Makarna 900 23 
Un 1400 13 
_şehriye 300 23 34.35 14.1~ 

Beyaz peynir 800 31 18.60 ı4E.--
Manııal Kömürü 6000 4 

14.45 Odun 200 Çeki 260 128.25 
Kok 50 Ton 1900 

. 9 ve 
Mektebin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cıo . a• 

miktarı yazılı yiyecek ve yakacajfının 21-6-1937 Pazartesi günü
1 
ht~bul 

'ıarında gösterilen saatlerde açık eksiltrııesi yapılaca1<tır. EksiltrMd •l~oP" 
Kültür Direkt.örlüğü binasındaki Liseler Muhasebeciliği nezdın e 
!anan komisyonda yapılacaktır. nırı 

isteklilerin şartnamelerde yazılı vesikalardan başka li~aret odal~~d" 
yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikle eksıltme saaevv•I 
komisyona ııelmeleri ilk teminatlarını belJi gün ve saatlerde~ veın_e
mel\tep Müdürlüğünden alacakları ya?.ı ile Liseler muhasebe•! göru? 
sine' y~tırmaları ve şartnameleri rnezkür muhasebecilikte 
öğrenmeleri. (3224) ,,? 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden Başmuhsrrir 

E. izzet 

BasıldıJı'ı yer : Matbaai Ebüıziya 

l 


