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D rsim çapulcuları arasındaki boz
gun hızla her yana yayılıyor 

O~ ~~ır~<eırcdl<e cdJ©ltil©l t~~Düm ©U<dllur 
kutuderesindeki ve Sultan
baba dağlarındaki muhasara 

çemberi iyice daraltlldı 
Çapulcu sürülerinin sığındıklılrı 
dere ve dağlar bi e yerClen ve gök
ten gelen tazyika dayanamıyor 
~n son mukavemeti göstermiye 

çalışan sergerde! ~ 
d4skerlerimiz arasın- Bağilerin sıkışmış ol-
k <l hiç bir yeni zayiat dukları saha ancak 140 

8~!/tledilmemiş ve Der- 150 kilo metre murab-
1111. harekatında ordu-
~tızun gösterdiği ma
~evra kabiliyeti ve şe

baı bir sahadır ve mü
sellah muhale/ eti teş

CQaf başlı başına bir si- vik eden Seyi 
io.y;ş mevzuu olmuştur. başlarındadır •• 
~IGziz 17 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - __ _,_,...........,..__...,_ 
.._Dersimdeki harekltı askeriye sUr'atle lnkl,af 
IGh etrnektedir. Ciddi bir boguşma yoktur. Mil~eı. 
~. ft'lukavemeti haz1rlayan sergerdelerden Şeh ı 
.. ,:~ ile Lolan Aşireti reisi sığındıklare Kutu de· 
~ .... 1 '"de ve Sultantepe dağlar1nda mukavemete 

'lil terf lk . ıyorlar. 
Bu '"cı p!inda birkaç kol ve kafile şeyhi de kendileri ile beraberdir. 
ki!0trııntakadaki ihata çemberi bir kat daha sıkışmış ve batglar 140.150 

y rı etrc murabbaı bir saha içinde mahsur kalmışlardır. 

R'i~ 

J 

ler :~den ve gökten yapılan şiddetli taıyık karşısında pek kısa gün· 
lak~f1"d~ buradaki sergerdelerio de tamamiyle tesli m olmaları, aksi 
~tııj rde_ımha edilmeleri lahit bir netrcedir. Askerlerimiz arasında hiçbir 
&ııı:ı k28 Yıat kaydedilmemiştir. Bunun başlıca sebebi de müsellah ınuha
lara uvvetlerin müsademe kabul et:neKsizin can havlile en .sarp dağ
'ıın~i d~rclcre ve inlere çekilmeleridir. Bunlar budıılaca bir itikatla ve 
htd Şt§hane tüfeği devrindeymişiz gibi oralııra k<?şmak~a tabiatın 
ltrıcı 11ıtıından istifade C'deccklcrini ve kurtulacaklarını zannetmekte ve 
tıııırı1 irinin lıergün biraz daha daralan ölüm çembcrı içinde ıukıştikla- _ Mü~llah muhalefet lıarırlayan-

.. 

Son Telgrafın •ark umumi muhabirinin gönderdlll çok mUhlm bir resim: 
HAdisenln ilk gUnlerlnde hUkOmet kuvveilerlnln toplu taarru2una uğrayan 
Mazgirt kazası. /Resmin lıusÜsigeti: Önce Ma~girdi, so'lra da o,.ada ilk otornobi/i j!Österl_~or] 
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f Hatayın "' lnönü ve Vekiller u 
Büyük günü -Sabah Ankar·ada hara
sancağın istiklıill r retle karşılan· dılar 
ya=rın resmen ilin 

ediliyor 
Antakya, 17 (Husust muhabl· 

rimizden) - Bütün Hatay şe· 
birleri yarınki Jstiklal bayramına 
hazırlanmış bulunmaktadırlar. Ya· 
rın Cene~·rcde imzalanan Hata. 
yın istiklAl vesikaları resmen ilan 
edileceğinden, bütün Sancak bu 
günü kutlulamak için candan 
hazırlıklar yapmaktadırlar. 

Ancak Sancak dahilindeki res• 
mt makamların şimdiden bu bü0 , 

yük millt sevincin izharı günü 1 
yapıl.an . pr?gramları ~on dere:e 
tahdıt etmışlerdir. Tur~l'r bu· 
yük milli günü büyük bir . aÜ• . 

kunct ve vakarla kutlulamaktan 
başka birşey yapmak emelinde 
değildirler. 

Bugün Vekiller Heyetinin Fevzi Çak-
mak'm iştirakile mühim bir toplantı 
yapması bekleniyor 

..Ankara, 17 (Hususi) - Başveki· 

limiz İsmet İnönü ile Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya ve Hariciye Veki
li Tevfik Rüştü Aras bu sabah hu
susi trenle buraya :geldiler. Ken
dileri istasyonda Meclis Reisi Ab
dülhalik Renda, Genel Kurmay 
Başkanı Fevzi Çakmak ile burada

· kı vekiller ve meb'uslarla Ankara 
'-., arkında olmamaktadırlar. . . . /ardan Şeailll a#reti reisi: 

liU ........ N .. E ...... R.EZALET?"'"'Bı; .. ı;~=~;~·;T;;: 
t\ daşını Vurdu 

Antakyada olsun, l!kenderun· 
da olsun, halk bayraklarla top· 
lantı yerlerine gelecek ve bura
da hazırlanacak kürsülerden ha· 
tipler Halayın mes'ut istikbalini 
gözlerde bir kere daha canlan· 

·Valisi ve Mevki Kumandanı ve ka
·labalık bir halk kütlesi tarafından 
karşılandılar. 

· İsmet İnönü tren gara girerken 
·vagonlarının penceresinden halkın 
alkışlarına mukabele ettıler \'e is
tasyonda karşılamıya gelen rüesa 
ıle birer birer müsafaha ederek gö
rüştüler. 

~azı azgın Bulgarlar yine ·biroh:~~:r~im~;~~~e~~~~~ ~~~=~~! 
(Devamı 2 ıncı sahıfede) 

Türklere · saldırdılar! ...................... t'i'~ ............... ... 
~ ~.G 

I İt 'f ürk köyün~ erkekleri dövdü~ -~ ~ ! ~ 
~t, kadınları her.. F ı ~c: ;;, .! :; 

b 1 .c. 
~u at ettiler ro ~ ~ ~ · 

~:~~~:~~~:~~!~r~:;~~;~t~~~ iii ~ i i 
... -zar k · ... m .:! 
·ı~ıı ~ azasında Sofular köyü ~ · >- o 
~Ulgar~lfıen-Bulgar hududundaki N m .: ,, 
"a.lı.§1~ arakol askerleri tarafından • -
ı-... ane bı"r '-- .. - d - ~ 
""

1 bij . ~oavuze UgTa ıgı- '-' f 
~tı dıriy d . • .,... 

t<!, ko or u. Alınan tafsılata ._ 
i~eı.. Ye gelen Bulgar askerleri, • GJ. 
~ h-uı~arlada çalışap, gerek köy- '-
~ bllnl nan erkekleri toplamışlar lft 

~ar d~ın hepsini bayıltıncıya 'V 
~(:tıe ~vrn~iTerdir. Erkekler bu L.. 
~Qli~~e~!{Veme~ (le mukabele C- C/) 
.._,?tıı., ilİk bir hale getirildikt(?n · Bulgnristanclakl Tark karde#erl• L1J 
~d.M,~ erler b 1

• "l •· mizin hayat, emniyet ııe ıelamet• 
Jçtnl§fa.rd u ;e er kadınlara ı-ri üzerinde izahatına muhtuç ol• 
' '<%1'rl[. ~a~larm feryat cluıumuz Bulıar Baıoe1<ill 
~ 't ~ 1

; 2 11c ıagfamı%do.) Kö•e loano/ . . . 

. dtracaklardır. 

Bu büyük kutlulama gününde 
Türkiyeden gelecek mi!afirler 
için, otellerde yerler hazırlan· 
mış bulunmaktadır. 

Küçük Antant 
Başvekilleri 
Başbaşa! 
Bükreş 17 (A. 

A.) - B. Hodza, 
B. Tataresko ve . 
B. Anton.esko 
dürı _ akşın • Tuna 
yolile ve bir yat
la B. Stoyadino~ 
viç'c mülaki ol. 
mak üzere Yu· 
g-osla vyn 'ya ha • . 
ı:eket etmişler. 
clir. 

B. Hodza'nın 

Bükreşteki ziya
retinin sonunda 
n~şre~ilmiş olan Stoyadinoviç 
resmt tebliğde ezcümle şöyle de
nilmektedir: 

(Dev"ını 2 inci sa.hif~de) 

Bugün Vekilleı Heyetinin, Mare
şal Fevzi Çakmak'ın iştiıakile İnö· 
nünün başkanlığında mühim bir 

(Devamı ikinci say/ ada) 

H-geti Vekilenin bugünkü lop/an· 
tısına işiirak. edecek olan Genel 

Kurmaq Bask.anı Mareşal 
Fe'CJzi Çal:mak 

Madrid dUşUrUlemez! 
Madrid müdafii mühim 

plan ha~ırladı 
bir 

r: Madrid, 17 (A.A.) - General Mi
aja, matbuata şu beyanatta bulun
muştur: 

. · cAsilerin boş yere yüzlerce ma
~umun ölmesine ve enkaz yığınla • 
rının toplanmasına sebcbıyet ve • 

' ı:en bombardımanlara rağmen zaır. 
tı kabil olmadığı anlaşılan Mad • 
rid'i zaptetmek-fikrini beslemekte 
olduklarını hiç de zannetmiyorum. 
~izim harekatımıza gelince mü • 
him bir plan hazırlamış olduğumu 
size söyliyebilirim. Fakat bu plan 
hakkında sizlere henüz sarih ma
lUm.at veremem. Yalnız cumhuri
yetçi tayyar.lerin bu planda mu-

him rolleri olduğunu beyan edebi

( Dwamı 2 inci sehifcdc) 
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Medeni memleketlerde hemen 
hemen unutulmuş korkunç bir has
talık daha vardır ki bizde. anlasılan . . 
hiı.ln yenilmemi)tir: Trahom! 
Yanılmıyorsak trahom denilen 

b·ı göz hastalığı, o kadar bulaşı"ı
d ır ki, bu hastalığa, bir hastalık 
değil, bir (göz katliiı.rnı) denilcbı-

1ir. Zira, ~ sağlam gözü kısa bir 
zam:lnda mil çekilmiş gibi ebedi -
yen kör eder ve, en müthişi, tra -
homlu bir adama en ufak bir te -
mas, bu hastalığın gcçmEsine yeter. 

Bizim (Kılis) te dunyadaki meş
hur yedi acayibin korkunç bir se
kizincisi vardır ki tüyler ürpertiı': 
Orada yalnız körlerin çalıştığı bir 
(Körler çarşısı) vardır! Bunların 

hepsi de trahom kurbanlandı. 
Düşünün: koca bir çarşı ki bü -

tün esnafı kör! Yani, acı dahi olsa,. 
bizim çarşılı\,rın tamamile zıddı ... 
N ~ıl ki bizim çarşılardaki esnafın 
kamilen gözü açık .. 

Bizim bu kadar korkunç bir has
talık olarak bildiğimiz bir dehşet, 
bakın, bizim gazetelerde ne garip 
bir soğukkanlılıkla haber verili -
yor: 

İstanbul Vilayeti dahilindeki 
ilkmektepler arasında 2,000 tra -
comlu çocuk bulunmuş! Maarif 
Vekaleti, sari olan bu hastalığın 
vahamet kesbetmemesi için önü
müzdeki ders yılından itibaren ted
bir almıya karar vermiş .. 

Bir defa İstanbuldaki ilkmektep
ler arasında 2,000 trahomlu çocuk 
olduğu haberinde bir yanlışlık ol· 

sa gerektir. 
Hastalığın vahamet kesbetme -

mesi için önümüzdeki ders yılın -
dan itibaren tedbir almıya gelince, 
eğer bu rakam doğru ise, yalnız 

1stnnbulda trahomlu 2,000 çocuk 
varsa ve hastalık hala vahamet k<!s
betrnemişsc aşkolsun! 

O halde gelecek seneki tedbir, 
demek, istımbul Vilayeti dahilin
deki ilkmektcplerin körler, sağır· 
lar, dilsizler cemiyetine devri mu
nmclesi gibi yine bir kırtasiyecilik 

desen c!.. " 

* lstanbula ekilen su 

• 
1 i mi 

t n 
met y k! .• 
ekilmiş oluyor. O şekilde ki gele -
cek sene muntazam şekilde su çık· 
sın! Adeta arazözle bir ne\~ su zi
raati ! 
Doğ usu, ancak bu arazöz mik

tarındaki rakamı öğrendikten son
radır ki anlıyabiliyoruz: 

Muhterem İstanbul sokaklarının 
niçin yalnız ağızlarının sulandığı
m!! 

* Nlcln akhnı 
oynatmış? 

Bigada bir adamcağızın başına 
geleni okudunuz mu: Kaşıkçıobalı 
Recep denilen 60 yaşında bir adam
cağız, karısının kendisini dava et
tiğini işitince aklını oynatmış! A
nadan doğma çırılçıplak sokaklara· 
uğramış. Zabıta memurları adam
cağızı, hayli uğraştıktan sonra güç 
hal ile yakalayabilmişler .. 

- Bir adam karısının dava etti
ğini işitince neden aklını oynatır, 
denilecek değil mi? 

Fakat, zannederiz ki, şöyle dü -
şünülürse keyfiyet rana anlaşılır: 

Adamcağız (60) senedir kim bi· 
lir muhterem eşinden ne şikayet
ler dinlemiş ki mahkemede muh
terem eşinin, tabii bu 60 senelik 
şikayetleri tekrar edeceğini işitir 

işitmez biçare adam anadan doğ -
ma sokakJara fırlamasın da ne 
yapsın?! 

* Beyaz fareler 
Gazeteler bir şey yazıyorlar: 
Fransanın şimal eyaletlerinden 

küçük bir şehir beyaz farelerin is
tilasına uğramış. Bu fareler en bü
yük farelerden daha büyük ve ne
reden geldikleri meçhulmüş. Halk 
bu farelerin üzerine derhal kedi
leri saldırmışlar. Fakat ne olmuş 
biliyor musunuz: 

Farelerden korkup, kediler kaç
mış!.. 

Biz bu garip haber karşısındn 

bir cihetten dolayı tamamile müs
terihiz: 

Muhakkak bir şey varsa nereden 
geldikleri meçhul olan bu farele
rin tstanbuldan gitmiş olmadıkla
rıdır. Bir defa İslanbuldaki fare -

Muhterem istanbulun, sokakla- lerin beyaz olmalarına imkan yok. 
. - Muhterem Fransa eyaleti kat'iyen 

rını sulamak için 6 araıozu varmış. 
Bunlar: Eminönü, Fatih, Beyoğlu, emin olabilir: Bizim fareler pas -
Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, hatta talarla teayyüş ettikleri için, olsa 
Boğaziçini dahi suluyorlarmı~! Şu olsa, rengarenk olabilirler, çünkü!! 

hesaba göre 6 ara~öz~ bütünJsta~- ~~ ~ 
bula taksim edersenız, demek, kı- .. ,,,,- ~~ 
lometre başına bir santigram su .................. B.ü ....... N.~'l~:z·Ai'Eli ............ .. 

(BCl§tarafı birinci sahifede) 
ve figanlanna hiç ehemmiyet ver
miyerek, bunları zorla hudut ka
rakollarına götürmüşler ve orada 
bu biçarelerin namuslarına tecavüz 
ettikten sonra, hepsini de perişan 
bir halde tekrar köylerine getirmiş-

lerdir. 
Yenipazar kazası dahilinde ve 

köylerinde birçok Türk kardcşlP.
rimiz vardır. Sık sık deva~ eden 
bu tecavüzler karşısında artık mal
larından ve canlarından P.min olmı
yan buradaki Türkler kamilen hic
rete hazırlanmaktadırlar. 

Bulgar askerlerinin topraklarında 
yaşıyan insanların namus, can ve 
mallarını muhafaza ile mükellef ol
dukları halde bilakis oradaki masum 
insanlara hem de böyle havsalanın 
almıyacağı bir şcnaatle nasıl teca
vüz etmiye cesaret edcbildiklcl'i
ni düşündükçe, insanın aklı duru
yor. Komşu ve dost bildiğimiz Bul
garistanda bu kabil tecavüzlerin sık 
sık tekerrür etmesi ve Türklere 
kaşı yapılan tazyikin mütemadi~ 

yen arttırılması için, ortada nasıl. 
bir sebep görüldüğünü anlamak 
mümkün değildir. Bulgaristanda 
kendi hallerinde namuslarile_ ve 
ellerinin emeğile yaşayıp giden bu 
biçare kardeşlerimize reva görü
len bu gibi tecavüzlerin bundan 
sonra da tekerrür etmiyeceğini 
kimse kestiremez. 

Bulgaristanda yalnız Türk köy
lüsüne değil, Türk münevverine de 

nefer aldırılmamaktadır. 
Nitekim Şumnu'da Türk kitap· 

çısı ve matba:ıcı Sabri Sadık bir
kaç gündenberi mevkuf bulunmak
tadır. OCıya bu zat hükumetin kon
trolü haricinde kit:ıp basarak, Tür
kiye lehinde propaganda yapıyor
muş. 

Yine Şumnu kasabasında Türk 
mektebi müdürü olan Korfallarlı 
Ahmet Sait Bulgarlar tarafından 
evınden alınmış ve kaybedilm~tir. 
Bütün Deliorm:ın muhitinde bu 
hô.dise çok acı bir tesir uyandır -
rnıştır. Ahmet Saidin kayboluşu 

hakkında Bulgar makamlan ade -
mi malumat beyan etmektedirler. 
Ahmet Saidin öldürülmüş olduğu
na şüphe edilmemektedir. 

iki idam 
Bılecikte Y enişehrin Kızıl kö

yünden olup karısını, kayinv\llde
sini ve knyin biraderini öldüren 
Pehlivan oğlu Hüseyin Belediye ö
nündeki meydanlıkta asılmıştır. 

Dokuz yaşında bir çocuğu kirle
ten ve babasını öldüren Ayancığın 
Haremşah köyünden Mahmut ta 
Sinopta hükumet konağı önünde a
sılmıştır. 

Hintli polls mUf ettı,ı 
İngiltereye tac giyme merasimi

ne giden Hindistan polis müfettiş
lerinden Manzur Ali dün sabahki 
ekspres trenile ~ehrimize gelmiş ve 
Türing Palas oteline inmiştir. 

Macaı istaııda 
Alman 
Taggııreleri 
Londr.ı 17 (Hususi) - D~yli tel. 

grafın } azdığına göre, Alman Ha
riciye nazırı Fot Noyr · l'ııı !.uda· 
peşteyi %iyareti neticesi olnrak, 
Macar prdusunun ha va fi' osunu 
Alman tayyarclerile kuvvet end.r. 
mek için, A1man hükümeti MJca· 
ristana 2.500,000 lnRıiiz liralık bir 
kredi açmak niyetindedir. 

Bir talebe 
Arıkadaşını vurdu 

(Bırınci sahifeden devam) 
sinrlen 16 yaşlarında Cafer Tayyar 
oğlu Orhan, mektebin bahçesin
de oynarken arkadaşı yine 16 yaş. 
larında Jtmıhim oğlu Muzafferle 
kavga elmiş, Muıaffrr hamıl olduğu 
çakı ile :ırkadaşrnı karnından ya• 
rala mıştır. 

Bu hali gören talebeden Bedri 
ve Cevad da Muzafferi dövmüş· 

lerdir. 
Suçlular yakalanmış ve henüz 

mektep sıralarında iken adam ya
ralamaya kalkan Muıeffer hakkın· 
da tahldkata başlanılmıştır. 

Diğer taraftan mektep ve maarif 
idarderi MuuıHer hakkında ayrıca 
tahkika başlamı~lardır. Muzeff erin 
mektepten tard edilmesi muhte
meldir. 

Küçük antant 
Başvekilleri 

(Birinci sahifeden devam) 
"Romanya ile Çekoslovakya ri• 

cali arasındaki görüşmeler, müza. 
kere edilmiş olan bütün siyasi ve 
iktısadi meseleler hakkında iki 
memleketin noktai nazarlara ara-
sında tam aht-nk mevcut olduğu 

nu göstermiştir.,, 

NE GÖRÜŞECEKLER? 
Belgrad, 17 (A. A.) - Gazetele .. 

rin nazarıdikkati en ziyade ve bit .. 
hassa B. Hodıa'nın Bükreş seya. 
haline ve bugün Tuna üzerinde 
Kadovo'da B. Tataresko, B. Hod· 
za ve B. Stoyadinoviç ara!!ında vu· 
kua gelecek olan telakki.fe matuftur. 

Bu münasebetle Pravda gazetesi; 
başyazısında diyor ki : 

"Küçük itilaf devletleri hükümet 
reislerinin bu telakkisinden birta
kım sürprizler beklemeğe mahal 
yoktur.,, 

Yine ayni gazete, diyor ki: 
" B. Stoyadinoviç, B. Hodza ve 

B. 1 ataresko, noktai nazarlara hc
mahenk olduğu halde beynelmilel 
vaziyeti tetkik edeceklerdir. Bun• 
dan maksad, milletlerine daha bü. 
yük bir emniyet temin etmek ve 
sulh yolu ile milletler arc.sındaki 

iyi münasebetleri tanin eylemek· 
tir.,, - -
Ankara Gençlerblrltfil 

yar1n geliyor 
Ankara Gençler Birliği yarın sa

bah şehrimize gelecek ve yarın ak
şam Güneşle, pazar günü de Gala
tasarayla bir maç yapacaktır. 

Gençler Birliği ile Galatasaray 
klübü arasında kuvvetli bir birlik 
kurulması etrafında Ankarada baş
lıyan temaslara da burada devam 
olunacaktır. 

GUmrUkler umum mUdU· 
rU şehrimizde 

Gümrükler Umum Müdürü Mah
mut Nedim bu sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

s·m çapulcu arıl lnönü veVekill:~ 
Busabah f.\nkar 

O • da karşılandı!r 
(Birinci say/adan deva~tadı:t· 

a Yayı toplantı ~apacı:ığı anlaşılı:lirniıiJI 

Panik ve bozgun yayılıyor 
Elaziz, 17 (Husm.i) - Dündenberi kafile kafıle müsetlah nıuhasımhr 

teslim olmaya haşlamış!ardır. 

Altı ·a :::;m filde Ve anıls· 
tc.tkik seyahati arifesinde ~bire
cak olan bu toplantıya busuı 
hemmiyet atfedilmektedir. ·ıha~ss 

• tl . • ve bı 
Şark vilaye ermue d:ıJl a-

Buolar arasında aş·ret re'i-;leri do vardır. Hıdranla Klrr.er Hııır, 

Twıcclinde hükumet tarafıntkik e
lınnn tedbirleri mahallen te 'ı'".ıt 

-· vaz 
decek ve orada görecegı . ktİf}ef 

Cebrail, Kamber de vardır. 
Devlet utoritesinin '-:endilerini bir yıldırım gibi çarptığını gören ve 

silfthlarilc beraber en yakın karakollarn illica eden yüzlerce aş:ret 
mensupları Se, id Rızaya \'e şeyhlerine kandıklarını,. ~ükü11et~ 1 affına 
ve merhametine muhtaç olduklanna beyan e,mckteoır.cr. Teslım ola:1'
ların silahları 11.ıl'makta, kendileri Elfızize gönderilmekle lirler. Geriye 
kalanların da blr iki gün içinde tet.lim olm:.hrı beklenmektedir. 

göre al:ikadarlara yeni ~ırcbtl :/!' 
verecek olan Başvekilimız~ . Şiık· 
yahatlerinde Dahiliye Vekılı kil· 
.rü Kaya ile jandarma umurnfakııt 

., ·n re 
mandam G(.>neral Nacı nı. ·r 
etmeleri kat'iyet kesbetmıştı.;, se

·1 · . . tetkıı-Ancak Başvekı ımızın klıırı 

• • 
r 

a 
Ankara 17 (Hustısi Muhabirimiz

den) - Dersimdeki harekatı as
keri}•e inkişaf etmektedir. Müscllah 
mütccaviz'er tamamile tecrid edil
mişlerdir. iecrid harekeli Mayısın 
onund:ı tamamlanmış, muhalefet 
mıntakasınrn her tarafla olan le· 
mas ve rabıtası kesil::ni ştir. Bun• 
dan sonra ablukanın daraltılması 
ve tarama harekatı başlamıştır. 

Y:erden ve göklen yapılan taz· 
yık karşısında h:ıydutlar selameti 
en sarp araziye sığınmakta ara• 
mışlar :ve Mazgırt, ve Pertek, Har· 
çik köprülerini yıkarak Sultanbaba, 
Töyük, Kızıl dağlarına ve Kutu 
deresine çekilmiye, oralarda mu
ka\emet imkanlarını aramaya baş
lamışlardır. 

Fakat, bilhası-a tayyarelerin mu· 
vaff akıyetli tazyikleri bunları sığın· 
dıkları o mıntakalarda da barın· 

dırmamaya baş'amış ve sergerde· 
lerin emrindeki fi.siler kafile ıkafile 
d:ığılmaya başlamışlar, ancak 5000 
kadar müscllah bağı reislerine sa· 
dakat yemini '"ererek daha sarp 
mıntakalara baş vurmuşlardır. 

Sığındıkları Kutu deresi ve Sul· 
taııtepe dağları elrafında22 Mayıs· 
lan itibaren abluka edilmiye baş• 
lanmış, tayyare akınları ile mağa• 
ralarda da hayal imkanı azalmış 
ve Demman aşireti de dağılarak ve 
teslim olarak Kızıldağı kıtaatımızın 

işgaline terketmişler, bunu Yusufon 
aşireti reisi Kamerin bütün si· 
lahlı kuvvetleri ile birlikte teslim 
olmacıı takibetm

0

-<;tir. 
Şimdi Kutuderesi ile bu dereyi 

çeviren 4000-5000 metre irtifam -
daki dağlarda tam bir tazyik ve 
nteş çenberi bulunmaktadır. Şeyh 
Rızanın kuvvetli üç arkadası da 
dün teslim olmuşlar ve beraberle -
rinde yüzlerce silahlı adamlarını 

da istiman ettirmişlerdir. Şimdi 

Kutuderesi Ye Sultantepc dağları 

içinde mahsur kalan Seyit Rızadır. 

Yanında bir iki aşiret reisi ile ma
neviyatı tamamile bozulmuş dört, 
beş bin kişilik müsellah bir kuvvet 
vardır. Bunlar dağ kovuklarında, 
Kutuderesindeki inlerde, ormanlar 
içinde bulunmaktadırlar. Asırlar -
danberl Dersim isyanlarında bu de
re ve tepeler onları daima kurtar
mıştır. Çünkü o devirlerde modern 
silahlar ve bilhassa tayyare yoktu. 
Asiler Kutuderesinin iki geçidini 
kesiyorlar ve 3-5 bin metreye yük
selen kayalıklarda, inlerde, çarpı
şıyorlar, gelen nizamiye kuvvetle-

• • 
1 

• • • 
1 - • 

b 1 ,.aca 
yahatinc ne vakit aş.~· etıııe· 
henüz knt'i olarak teayyun da ya.· 
mi~tir. Bu cihet bugün bura an1ı· 
pılacak toplantıdan sonra ta.rn trö· 
le belli olacaktır. Moam3fıh rn er 
nii ve nrkadaşlorının bu akŞ~ ııı.ı· 

,....,bsı• 
lnmadıgı takdirde yarın .,... tıııi'' 
su b ·r trenle hareketleri ınu 
kak gibidir. gid 

Bun - Başvekilimiz evvela EWziZe ,e rine karşı koyabıliyorlardı. 1nre 
cek, oradan dig" er vilayet ,;.> lar hala devrı o devır sanarak yine 

oralara ıltica etmişler ve hele tay- Tunceline geçecektir. 

l .hl • dııf'I yareyi, modern si a arın cnvaını 1 ., 
hesaba katmam1şlardır. Atatürk Baş'!_ekilhttiı t . 

Bu mıntakada asırlarca evvel bizzat ugurladılSbusı.ı)1 

dağların ve derelerin içinde ika - Dün akşam saat 19,30 .da et tno-
met için hazırlanmış geniş inler bir trenle hareket eden_ ~Jll vcı-ıl· 
vardır. Bunlar kışı bu inlerde ço- nü ile Dahniye ve Harıcıyc rn • 
luk, çocuk ve koyun, katırlarile bir leri Haydarpaşada bizzat ~~tl ı.ı· 
arada geçirmektedirler. Şimdi de hurreisimiz Atatiirk tar~~ı~erıfll'• 
çoluk çocuklarını bu mağaralara ğurlanınışlardır. Ulu .. o~ }'laf • 
sokmuşlardır. Darı yemekte ve buğ- kendi motörlerile İnönunu diJffl 
day ekmeğini bilmemektedirler. darpaşaya götürmüşler, .k:~rn~e 
Ancak tayyare tazyikleri bunların de rıhtıma çıkarak başvekı ·ıırl3' 
inlerdeve mağaralarda oturmala - vedalaşmışlar ve İnönünü. ~;Jcarı3 
rına da fırsat vermemektedir. iaşe mıyn gelen askeri ve mülkı 
darlığı. tayyare tazyiki, abluka çcm- iltifatta bu1unmuşlardır. ., dl' 
berinin şiddeti Seyit Rızayı da Vekillerimiz yarın S~~r 
muhakkak ki, yeni bir boğuşmaya da hareket edlyO~ ricİ~-t 
ve kan dökülmesine meydan veril- Ankara, 17 (Hususi) - 1 a v·1ti11 
medcn teslim olmıya sevkedecek - Vekili Riiştü Aras ile iktısat l<:ı e· 
tir. Celal Bayar kendilerin .rcf~irli'tttc 
Öğrendiğime göre esasen panH... decek olan heyet azalarıle .

1
e 1pt 

halinde olan ve bozguna u6Tayan cuma akşamı Toros ckspresı 
haydutların kendiliklerinden crgeç dada hareket edecckler~ir· Jl.1ı.ısııl3 
teslim olncakları beklendiği için Vekillerimiz cumartesı , :recf?"' 
ihata çenberi daraltılmakla iktifa varacaklar, geceyi orada geÇi G r· 
edilmekte ve tathir olunan mınta - ler, pazar sabahı otomobiller ~ • 
kalarda hükumetin programı sü - güke hareket edecekler v~ cceit ' 
ratle tatbik edilmektedir. güktc.n trenle Bağdada gıd 
Programın ana hatlarına göre lerdir. . ]<ill•.Ji" 

Musul ve Gergük halkı 'c ı:.ı ' Dersimin işgal altına alman her ye- k r~· 
rinde yollar açılmakta, köprüler mizi hararetli bir surette n 
kurulmakta, silahlar toplanmakta, ınıy;:ı hazırlanmışlardır. re~f111 

idare makanizması kurulmakla, Vekillerimiz Bağdatta da harllt' 
~ • k . a·ı k merasimle ve fevkalfıde tezn mülkı teşkilat ta vıyc c ı me tc, 

iklısadi, içtimai ve kültürel inki
şafın tedbirleri alınmaktadır. 

İhate çemberi içinde bulunan!a
rın talhiri ise bir iki gün meselesi
dir ve .. haydut'lar as'l.a kıpırdana -
rnıyacak ve nihayet hükumetin ı:.ef
kat ve merhametine ilticaya mec
bur olacak haldedirler. Devlet kuv
vetlerine ilticn edenler, yüz bin de
fa af dilenmekte ve: 

- Biz bilemedik, Şiilerin tazyi
kına karşı koyamadık, bizi hüku -
met buralara asker gönderemez. in
giltere, Fransa sonra harp açarlar .. 
diye kandırdılar. 

Demektedirler. 

Mühendis mektebi 
geni,ıetiliyor 

Mühendis Mektebinde yeni ya
pılacak pavyonların inşaatına tem
muzda başlanacaktır. Bu hususta
ki hazırlıklar ikmal edilmiştir. Mek
tep muhtelif cephelerden genişle· 
tilmektedir. 

la karşılanacaklardır. . }\ıW 
1 d b 'ld. d·~·m gibi t• Evve ce c ı ır ıg• ~ • 111cııı>t 

tü Aras Bag· datta üc gun ka ..,, ' • ·ıc 1.1" 
oradan Irak Hariciye Nazırıhrail ' 
raber Tahrana geçecek, 'f~0vıı>" 
dan sonra da yalnızcn Mo 

gidecektir. ---

Mad ri id üşe Jll)et 
(Birinci sayf adaıı devaırı ·o~ıı 

13 lbso 
Hendayc, 17 (A.A.) - 1 ıc·ııır11 

gelen son haberlerde. B3~dıt sO' 
Frankist kuv\·etlcri. Bılbn.0 jc~t 
kak muharebeleri yapmaga·ıdirıl' 
etmek istemekte olduklnI'l ·btı ıcıı'" 

f ~ıs ·~ mcktcdir. Maamafih ra~ biİ)ıı> 
vetlerin kumanda heyeti, Jcııtı·1 

. . bil ' 
zayiata uğramamak ıçın ıc iS 

l .. .. g"•'fllC J''· muharebe erın onune ~.,. cı-tc"v 

temckte olduğu zannedill1l ı..c,·e'~ 
da 1

' ' ' Frankist'lerin kuman ıc tc' 
Bask payıtahtını ıh ata e:der" itı ef 
). 1 - . b tmeii-ı tere ım o maga ıc ar e o 

]emektedir. .\çııtı\ 
BİLBAO ERKANINI J{n 
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~ ....... ~_aba_h_ve_ak_şa_m_b_aş_m~a_rr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_ıar ____ ? ' 
Cumhuriyet 

Tuncell vi Ayetimizin•ısJahı 
Birkaç yıl önce yapılan Ağrıdağı 

askeri harekalile Şark vilayetleri
mizin ehemmiyetli bir kısmındaki 
gayri tabiilik bertaraf edildikten 
sonra, şimdi de Tunceli vilayeti
mizde son arızayı da izale etmek
le meşgul bulunuyoruz. 

Hükümet Tuncelinin dağlı bede· 
vilerine şu hakikati anlatıyor ki, 
artık gelici, geçici sel seferi yoktur; 
Ya bu deve güdülecek, ya bu dağ
dan gidilecektir. 

Yekpare Türk vatanında küçük 
bir leke olan orasının adı gibi a
det ve an'aneleri de tarihe gömüle
rek, o yalçın dağlardan holkı, eh· 
nfn emeğile gül gibi yaşıyan bır 

vatan parçası çıkacaktır. 

Tan 
P a r tisiz r~l•e,ıma -

çent ve asistanlar tamam olmadık
ça, Üniversıtcden verim alınmaz. 

Hükumet İstanbul Üniversitesinin 

inkışafına en baştaki milli ihtiyaç

lar arasında yer vermiştir. Böyle 

olduğu halde Üniversitede yarım 

kalmış işler vardır. Bütçe buna se
bep gösterilemez. Türk bütçesin· 

deki her lira kıymetlidir. Üniversi

te için sarfedilen paralardan tam 

verim alınamıyor. 

Kurun 

Ziraat bankası 
Yeni Ziraat Bankası kanunu 

Meclisten geçti. Bu kanunla Ziraat 

B&nkası muhtar bir devlet mües

sesesi haline girmiştir. Bankanın 

bu suretle kuvvetlcndirilmi" olan 
bünyesi yeni kanunla nlı:- !"'i ı · olan 

mali savesindc hr J·-• ·· • 

"" 

. anet 

Son Posta 

Hariciye Ve ilimizin 
seyahati 

Hariciye Vekilimiz yeni bir se· 
yahate çıkı}·or: Ba~dad, Tahran, 
Moskova. Bunlar Türkiyenin harici 
siya~eti bakımından ayrı ayrı ehem· 
miyette olan merkezlerdir, 

Bağdad, Türk - Arap dostluıu• 
nun yeni temel üzerine sapasa~. 
lam kurulmasında en mühim rolü 
oynamış ve oynıyacak olan mer• 
kezdir. Şark milletlerinin anlaş• 
malan için yeni bir devir açalmak· 
tadır. 

Doktor Aras Tahranda da aynı 
işi yapacaktır. Moskovaya gelince 
Türk milleti hayata yeniden doA'· 
ma tarihi içinde Moskovanın gös
lerdi~i yardımları ve halis dostlu. 
~u hiçbir zaman unutmaz. 

Akşt!m 

San Sebo.stiyeıı, 17 (A.A.) ; 119' 

bao erkanının içinde kaçına JistlC' 
yorıa 

zırlandıkları bir yat nas ~er rııC' 
. 1. ı·-· ·t·mada deg .3b 

rın c ıne geç ıgı ı ı . aı.ı ) 
hafılden bildirilmektedır. getiril ' 
San Sebastiycn limanına 
tir. --·----
Eroinciler 
Adliyeye 
Verildiler . jnırı 1:, 

dn bır dC" 
Dayı Mustafa adın ııcsil'l c• 

"Ik"' d Şe k ı·ye mııha ··tltııfl . şı oy e v c ı . ıınııW , Jf.:l 
bir evde gizli bir croın mıŞı eV' ~sı' 
si kurduğu haber alın ı.ıtları 11 ,iir 
akşam muhafaza me~ı.ıstafıı11 c , 
zın evi basarak Dayı iJl jf.l[ll 
mü meşhut haTinde ero 

1 
.. 

• .. ıardır. 9 r 
derken yakalam~ raştır~ ıctjl1 

Sonra bina içinde n erOııı .tel" 
11an ır 

pılmış, çletlerle yap 1cıri)c.le ,.P' 
iş bittikten sonra el.e dllvJJ'.~. 
bir kapı il~ açılan bır JaJ'IJS""f-J'' 
na saklı tutuJdulU anıc•cJ" 

tı ar ~ir 
Dayı Mustafa ıe iSl"'"' 

buC'·;., ı·'li\'• VP u"rtlrt' 
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ünün meselesi:, 
Benzin ve petrolun ucuzla
ması hayatı ucuzlatacak 
Bir çok yeni tedbirler ahrnyor 

/Jenzin ve ~elrolle çalışan müessese ve vasıtalarda 
Yapılacak tenzilat hakkında etüdlere başlaııdı 
8 .. 1 · · 1 · tal'matlar hilafına on ku-enzin ve petrol fiaUarının ucuz- , !erde antre ve kılomctre ucret erını cmır ve ı 

ı da taşımaktadırlar. Bu su-d atılmasından sonra bu iki mad- azaltmaktır. ruşa a m . . . h . 
1 

. 
~ ile işi iyen nakil vasıtalarının Diğeri de küçük saatli taksileri retle zaten. bu gı~ı taksı. sa. 1P. erı 

1ktan aldıkları taşıma fiatları da modellerine göre ikiye ayırmak - kendıliklerındcn ucretlerı .ındır -
:-ı tıisheLte ucuzlatılncaktır. Beledi- tır. Bu takdirde yüksek fiatla satın mekte, yalnız bazı mecburıyetler-
te hükuınetin bu kararını gözönün- alınmış, henüz yeniliğini muhafaza de veya .n.?bet.le bulundukları sı-
de tutarak taksiler için şimdiden etmekte olan ve en son ~~dellere rada taksı uzerınden çalışmakladır-
l<:Utiklere başlamıştır. uyan arabalar da bugünku ucretle- lar. 

_l.ta.ıuın olduğu üzere halen kü • ri aynen veya yalnız antrelerinde Belediye taksilerin ucu:l~tı.lma-
Ç\1( laksil 2G k antre ve son- yapılacak cüzi bir tenzilatla muha- sı için bu iki şekilden hangısını ter-
r- er uruş . _ . . . v • b · · 
.. da her yüz metre için iki kuruş faza edilecektır. Dıgerlerınde ıse cıh edecegı hakkında enzının ~-
)~ll'ıaktadır. antre ücretleri epeyce indirilecek ve cuzlatılmasından sonra b~.nun ~pı-

llenzin ucuzladıktnn sonra tak • ayrıca her yüz metre yerine her yasada yapacağ.ı akıslere gore huk-
•ı.1erde yapılacak tenzilat için iki yüz elli metrede bir iki kuru~ yaz- münü verecektır. . 
~0~tai nazar mevcuttur. Birisi ale- ması cıhetine gidılecektir. . Maamafıh ikinci şıkın tercıhi da-
~ küçük saatle işliyen taksi- Esasen bu gıbi taksiler mevcut ha muhtemeldır. 

Şehirler arasında işle·' Sınıflarda 
yen otobüsler eski Fazla talebe 

111.1. otobüslerin muayenesi için Bulunmıyacak 
. l Kalabahk talebe tedri· 

genı tedbirler a ınıyor sata sekte veriyor 

Ş !!hirler arasında işliyen otobüs- \ 
tı lerden ekserisinin eski ve gay
% ?tıuntazam olduğu sık sık yapı-
li teftişlerden anlaşılmaktadır. 

&er·u otobüslerin şoförlerinin, ek • 
.ı. 1Ya arabalarına muayyen had -
~il 
ret çok fazla yolcu aldıkları, bu su-
~· ~e 20 kişilik bir arabada 25-26 
t!d~ı bile bulunduğuna çok tesadüf 

ıl?tıicıt• 
Y ır. 

ı, Gerçi muhtelif kaza ve vilavet 
"'\'led· • la ıye memurları kendi hudut -
~ında arabaların fazla yolcu al -

Mekteplerde sınıfların darlığı ve 
hareket ederken mahalle dışında a- talebenin çokluğu yüzünden bu yıl, 
rabalarına aldıklarından otobüsler· müşkül vaziyetler hasıl olduğu gö

de hiç fazla müşteri yakalanama -
maktadır. Bu münasebetle badema 
her şehir ve kazanın belediye seyri-

sefer kontrol memurları yol üze -

rindeki en uzak yerlere dağılarak 
şehir haricinde kontrollarını yapa

caklardır. Ayrıca, bılhassa İstanbul, 
Edırne, Ankara, Konyn, Bursa, Ba
lıkesir, İzmir ve saire gibi biiyük 

şehirler arasında işliyen otobüsie
rin fenni muayeneleri de ara kasa
balarda değil, gidıp geldikleri bü
yük şehirlerde muntazaman yapı • 

rülmüştür. 

Önümüzdeki ders senesinde 

bu hale meydan vermemek üzere 

Maarif Vekaleti bütün mektep • 

lerdeki muallim, talebe ve sınıf 

adedile o mektep binasında kaç oda 
bulunduğunu tesbit etmektedir. 

d~ ?tıasını kontrol etmekte iseler 
ha Şoförler bu fazln yolcuları; da
da ~sabaya girmeden yol kenarın-
~ v==ey=a==ş=eh==ir=d=en====l=ac=a=R=. t=ır=. =====================-

lf a.f ka parasız 
Yabancı dil 
Okutulacak 

Bir çok mekteplerde fuzuli ola

rak boş bırakılan bekleme salonla

rı, spor ve müteaddit hademe odası 

gibi yerler icabederse hemen sınıf 

haline getirilerek burada şubeler a
çılacaktır. 

Her sınıfta, muayyen hadden faz-

l) --
'"•lere yarand~n itiba· 
U . ren ba,ıanıyor 

ler nıversiteye bağlı Yabancı Dil
rıtd ~ektebinde, bu mektebin tatil 
lt:r Ugu tnüddetçe parasız lisan ders
~ ı Verilmesi kararlaştırılmıştır. 

ıı d 
!ı\ erslerc arzu eden kimselerden 

fa~ada, dil imtihanlarında muvaf-
oıa..... Ü . . "k k ll-ı ... ıyan nıversıte ve yu se 

ta~~tep talebeleri de mecburi ola-
b devam edeceklerdir. 

~tı~rsıcrc önümüzdeki perşembe 
h<!r Und~n itibaren başlanacak ve 

~ıı 
1
harta pazartesi ve perşembe 

1\ e . 
da. ılc·ti sabahı olmak üzere hafta-

?.te~ ders ve~ilecektir. 
~ıh. lepte Ingilizce, Fransızca, 

··•an . 
~ d<'r en, Italyanca, Rusça ve Türk-

slcri okutulncaktır. 

bu yıl azami itina gösterilecektir. 
la bir talebe bile bulunmamasına Kiiçük Kemal 

lhtif ali o··d .. 
C 

. .. .. .unç para 
umartesı gunu ıf l 

Turan tiyatrosunda me• 
raslm yapllacak 

Fatih Gençler Birliği tarafından 

Şehir Tiyatrosu artistlerinden mer

hum san'atkar Kemal Küçük için 

Şehzadebaşında Turan Tiyatrosun
da hazırlanan anma günü geçen 

cumartesi yapılacaktı. İhtifalin mü
saadesi alınamadığından dolayı b,1 

gece, önümüzdeki cumartesi günü 
saat bir buçuğa bırakılmışt ı r. 

Zengin bir program ile hazırlan

mış olan bu anma günü için Turan 

tiyatrosu Müdür Rasim tarafından 

meccanen tahsis edilmiştir. Naşit 

ve diğer san'atkiırlar da Kemal 

Küçüğün hatırasını anmak mak • 

sadilc parasız olarak temsiller ve
receklerdır. 

veren er 
Takip ediliyor 

Maliyeye beyanname ver 
miyenler arattlrıhyor 
Rehin üzerine para verenler hak

kında gönderilen son tamim üze -
rine şehrimizdeki bu gibi müesse

se ve eşhasın kontrolüne başlan -
ımştır. 

Bu arada bazı kimS(':lerin -kazanç 
vergisine tabi ödünç para verme i

şinden dolayı- vergi vermemek mak
sadile maliyeye beyanname yolla
mıyarak gizli gizli çalışmıya teşeb· 
büs ettikleri görülmüştür. 

Yapılan kontrol sonunda, vergi 
vermeden çalıştıkları anlaşılan fa
izciler hemen mahkemeye verile
ceklerdir 

ğıma geldı: ~i roman: 91 

Sen e seveceksin ! 
- Bonjur Hanımefendi! 
Birden irkildim Baktım, karşım· 

da o. Mahut endamı ve bükük boy· 
nu ile duruyor, sırıtıyor ve .. gözle
rimin içine bakıyor. Kaşlarımı çat· 
tını, li 

l'iitrıQ er halde ablamın ölümü öm-
tillld n sonuna kadar acısını yüre
h· e bir t" ır d urlü avutamıyacağım 
h~ ert 
"lışün" Ve sızı kaynağı olacaktır. 
grar uyoruın, Osmancığa bir tel~ 
<l<!diğrkrneyi. Eğer nefer Salihin 
tıı.ıll dogıbi Yalan uydurduysa bu -
~Ya koğruluğunu ve eğriliğini or-

1"a1- Yacak en seri vasıta budur. 
a,,~ "'at y· 
1""'<llın b·'. ıne düşünüyorum, Ha • 
ll'ıltıtn °Yle bir yalan uydurmasına 
~il i .. · Yok. Nihayet on beş yirmi 
t .. ın al aya acak, neticede yine bu-
lb~ €elrnh· k 
'<al'll b· .rece mi?. Bu kadar mu-
'ıl \>e neır :alan söyliyen adam na-
~. 'it Ve k YuzJ.e gelebilir?. Gelmiye
lll}( iz· açacak olsa on beş gün -
~ ın ne· 
d il on b sı~e yarar?. Bir kaçak 
ası olu eş Yırmi günün ne fay -
~ r? 
lllıyor . 

uın kı, Salih bu lakırdı -

Etem izzet Benice 

y1 sırf beni teselli etmiş olmak için 
söyledi. 

Manasızltğın haddi 

Manasıtlığın da yeri ve ölçüsü 
olmak gerek. Bin bir heyecan ve 

ıstırap içindeyim. Canım burnum · 
dan geliyor. Göz yaşlarımın din • 
mesine ikan yok. Sabah akşam, 

- Ablam .. 
Ablam!. 
Güneş!. 

Diyerek ağlıyorum. Bütün bu he
yecan, ıstırap ve sinirim bana yet
miyormuş gibi bir de başımın be
lası Halil Necip. Yeis içinde dün 
evden çıktım. Biraz ilerledim. Ha
lil Necip karşıma çıktı: 

- Bonjur hanımefendi!. 
Sesi aldım. Fakat çok dalgın oldu

ğum için bana söylendiğini zan • 
netmedim. Ayni ses tekrar kula· 

- Yine mi sizsiniz?. 
Gayet yumuşak bir dille cevap 

verdi: 
- Evet benim?. 
Vurdum duymamazlığın bundan 

daha canlı misali olmaz .. Zaten a
sabi ve sinirli idim. Büsbütün asa
bileşerek : 

- Sizinle t ek kelime konuşmıya 
vaktim yok! 

Dedim, yürüdµm. Bu adamın piş

kinliğine, surat kızartmasına, ya -
pışkanlığına hayret içindeyim. A
caba izzeti nefsi mi yok, nedir? .. 
Kim olsa bu kadar hakaret gördüğü 

bir kadınla konuşmak istemez. Hal
buki, bu hiç oralarda değil ve ha
karetlerim ne kadar acı olursa ol
sun umursamıyor bile. 

Sanki söylediğim kendisine de -
ğilmiş gibi: 
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GÜMRÜKLERDE 
[

H a lk Filozofu J 
· diyo r ki : 

Gümrüksüz girecek eşya ışcilerimız de ya-;_
hAa gidebllmelldirl 

h kk nda Yen •I karar tşkanunutatbikagirdi.1şveişci 1 

a 1 haklarının kanunla himayesi mede-
niyet yolunda en yüksek milletler
le atbaşı attığımız büyük adımlar
dan biridir . Türklerle evlenen ecnebi kadın

ların cihaz takımları 
y eni verilen bir karara göre ecne

bi memleketlerdeki bir Türkle 
evlenen ve bu evlenme dolayısile 
Türk vatandaşlığını kazanan kadı-

nin hakkı olan yeni cıhaz eşyasına 
gümrük muafiyeti verilecektir. 

Ecnebi memleketlerde yapılan 

müsabakalara iştirak edenlerin ka-

zandıkları madalyalar, kupalar ve 
sair eşyadan da gümrük resmi alın
mıyacaktır. 

Ecnebi hükumetlerin bazı kim -
selere verdiği nişan ve madalya 

gibi eşya da zati eşya addedilecek-

tir. Yurdumuzda gömülmüş ölü -
Jerin ziyaretine gelenler tarafından 

getirilecek çelenkler ve buna ben
zer saygı nişaneleri de gümrük 

resmi alınmadan yurda sokulacak
tır. Ecnebi memleketlerde ölenle-

rin resimsiz geçirilen kemikleri gi
bi, külleri ve küllerin bulunduğu 
her türlü kaplar da resimsiz gıre

cektir. 
Spor illetleri \"e sair edevat da 

zati eşya addedilerek yurda resim-

siz sokulacaktır. 
Memleketimizde yapılacak kon-

gre, konferans ve merasimlere ha
riçten iştirak edecek olanların kı
yafet ve bayrak gıbi eşyaları resim
siz gire~ktir. 

Memleketimizde ilmi tetkikler 

ve kazılar yapmak için hükumetin 
müsaadesile gelecek heyetlerin ge-

tireceği alat, edevat ve diğer mad

deler de iş bittikten sonra geri gön-

derilmek şartile gümrük resmi ve

rilmeden yurdumuza sokulacak ~ 

tır. 
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Mahrukat 
ihtikarı 
Yapılıyor 

·' Ayakkabıcılar 
Kongre 
Yapacaklar 

-~ 

Halbuki ortada hiç bir 
sebep yok 

Halk arasında yeni orman kanu
rıile köylüye kömür imali için mü
saade edilmiyeceği, bu sebeple fi. 
atların beş altı misli artacağı hak· 
kında bazı şayialar dolaşmaktadır. 

Bu hususla salahiyettar bir zat 

diyor ki: 
c- Yeni kanunda köylülere gere~ 

mahalli, gerek şahsi ihtiyaçları İ· 

çin mevsiminde ruhsatname veri
lerek kömiir imaline müsaade edi
leceği hakkında hüküm \'ardır. 
Yalnız şimdiye kadar meccanen is
tifade eden köylüler bundan sonra 
ücret vereceklerdir. 

Filvaki şimdi ormanlara girmek 
yasaktır. Çünkü nizamname: 
orman yangını lE'hlıkesine karşı bir 
tedbir olmak üzere Hazirandan iti
baren· ormanlara girmeyi menet
mektedir. 

Teşrinisaniden itibaren yine gi
rilecek ve mahrukat ruhsatname
leri verilmiye başlanacaktır.• - ·-
Belediyeler · sığı· 
naklar için para 

ayıracaklar 
Şehirlerde, hava hücumlarına 

karşı yaptırılacak umumi sığınak
lar için, Belediye ve Hususi idare
lerin kendi varidat bütçelerinin 
yüzde birini Dahiliye Vekaletinin 
emrine Belediye Bankasına yatır
ması düşünülmektedir. Ayrıca şe

hir ve kasabalarda, gaz baskını a
nınde hemen yardım etmek üzere 
muhtelif sıhhi imdat heyetleri ve 
yardım teşekkülleri de teşkil edi • 
lecektir. 

GUlhane müsamereleri 
Bugün akşama doğru 17,30 da 

Gülhanenin on ikinci müsame
resi icra edi.leceğindı:-n meslek~aş
ların bu toplantıya teşrifleri rica 
01 un ur 

- Hanımefondiciğım bır keli -
me .. 

Dedi, adımlarını adımlarıma uy
durdu, sözlerine devam etti: 

- Takdim ettiğim mektup hak-

kında ne düşiindüğünüzü rica ede
cektim. Menfi veya müsbet ce\•a-

bınızı lütfederseniz sizi rahatsız et
miyeceğim .. 

O, söyledikçe ben sinirleniyor -
dum. Dilimin ucuna ne geldi ise 
söyledım: 

- Kuzum siz deli misiniz?. 
- Bu neden icabetti böyle? .. 
Diye sordu. Ayni sert dille cevap 

verdim: 
- Deli olmasanız başıma bela 

olmazsınız. 

- Başınızda bela mıyım?. 

- Daha ne olacaksınız?. 
Alık alık yüzüme bakarak, tit -

rek bir sesle: 
- Sizi sevmenin, çok sevmenin, 

delice sevmenin bu kadar hakaret

le karşılanacak bir hareket oldu -
ğunu tasavvur etmemiştim. 

- Eh işte, tasavvur ı:--iiniz de, 

- -··· ·.._ 
San 'atkArların menfaat.· 

ıer i gözetilecek 
Ayakkabıcı san'atkar1arı, son za

manlarda patronlarından şikayet 

etmiye başlamışlardır. Her san'at
kar, gündeliğini doğrultmak için 
fazla iş yapmıya, yani mesai saatini 
çok arttırmıya mecbur olmaktadır. 
Ayakkabıcı san'atkarlarının hakla
rını korumak için yakında fevka
ISde bir kongre aktedecekleri ha
ber verilmektedir. 

Memleketimizde yalnız belli baş
lı büyük şehirlerde çalışan ayak -
kabıcı san'atkarların mecmuu yüz 
bini bulmaktadır. 

Ayakkabıcılar, daha ziyade bir 
tcsanüd havası içinde ve muntazam 
bir programJa çalışmak için, ya • 
kında bazı kararlar vereceklerdir. 

Ayakkabıcılık, memleketimizde 
gün geçtikçe inkişaf eden mühim 
bir sanat halindedir. 

K imsesiz 
Çocuklar 
Kampa çıkıyor 
Çocuk Esirgeme Kuru· 

munun yardımı 
Çocuk Esirgeme K urumu kaza 

ve nahiye kolları ile himaye heyet -
!eri gerek mıntakalarındaki ve ge-

rekse himayelerindeki yoksul ço

cuklar için gelirleri nisbetinde gön

derecekleri çocuklar için Maarif f 

Müdürlüğüne kamp masrafı olarak 1 
bir miktar yardımda bulunacaklar- 1 
dır. Ayrıca Çocuk Esirgeme Ku - 1 

1 rumu vilayet merkezi, geçen sene 

olduğu gibi, bu sene de kamp mas- ı 

ra fına yardım olmak üzere Maa -

rif Müdürlüğüne (50) lira \'ermiş
tir. 

bır daha benim karşıma çıkm~yı -

nız. 

Bir saniye düşündü, 

- Mektubum hakkındaki kana -

atinizi öğrendikten sonra bir daha 

karşınıza çıkmıyacagıma emin o
labilirsiniz .. 

Dedi. Başımdan hemen gitsin 

diye: 

- Mektubunuzu okumadım! 

Diye cevap verdim. Keşke: 

- Okudum ve sözlerinizi gülünç 

buldum! 

Deseynıişim. Belki lakırdıyı kı. 
sa keser, başımdan defolur, gider
di. Ben öyle söyleyince: 

- O halde okumanızı tekrdr ri-
ca ediyorum! 

Dedi. 
- Okuyamam .. 
- Niçin?. 
- Okumak istemediğim için! 

- Geçen defa okumanızı çok ri-
ca etmiştim. 

Okumıyacağımı söylemiştim. 

(Devamı var) 

' 

.Memleketimizde de işçinin ha
yatı, medeniyeti en ileri olan ve en 
yüksek refaha kavuşmuş memleket 
lerdekinden asla aşağı olmıyacak
tır ve olmamalıdır. Bizde işçi, e naf 
memur gibi farklar zaten yoktur. 

Bu ihbarla gayet basit bir surette 

yapılacak bir şey aklımıza geliyor: 

Avrupa memleketlerinde olduğu 
gibi işçilerin çalıştığı eski şartlarla 
yapılmış müesseseleri birdenbire 
modernleştirmiye ve işçilerimize 

tam sıhhatli bir hayat teminine he
nüz imkan yoktur. 

Fakat tıpkı İngilterede, Fransa
da olduğu gibi işçilerimiz de, es -
naf, memur ve diğer halk gibi yaz
ları, hiç olmazsa sayfiyeye gidebil
melidirler. 

Bu, eskiden kalma ve yavaş ya -
vaş ıslah olunacağına şüphe olmı

yan müesseselerde çalışan işçile -
rimizin sıhhatlerini tam koruya • 

cak ve diğer halk zümrelerinden 
de yaşayış itibarile hiç bir fark bı
rakmıyacaktır. Bu da, tıpkı Avru· 
padaki gibi basit usullerle yapıla
maz mı? 

Halk Filozofu 

Bakırköy df ki, yur
du mezunları 

Bakırköy Biçki ve Dikiş Yurdu
nun müessisi Bayan Makbule Ki

oare ve arkadaşları tarafından ye
tiştirilen 17 talebeden sekizi imti· 
hana iştirak etmiş ve altı talebesi 
imtihan vermek suretile bu sene 
mezun olmuşlardır . 

Devrek Hukuk H61dmliğinden: 
Kozluçay köyünden Dengibazoğ

lu Bayram ile ayni köyden Dengi

bazoğlu Mustafa kızı Alime ara • 
sındaki talak tescili davasının ya • 
pılmakta olan tahkikatı esnasında 
müddeaaleyh .Alimenin ikametgahı 
meçhul bulunmasından dolayı ga
zete ile yapılan tebligat üzerine da
veti kanuniyeye icabet etmediğin
den hakkında gıyap kararı veril -
miş ve bir guna muamele yapılmı
yarak tahkikatın 6/temmuz/937 sa
lı gününe talikine ve mezkur gıyap 
kararının dahi ilan suretile tebli -
ğine karar verilmiş olduğundan 

müddeaaleyh Alimcnin vakti mez
kurda Devrek Asliye Hukuk Mah
kemesinde ispatı vücut etmediği 

takdirde bir daha mahkemeye ka
bul olunmıyaeağı ve hasmın der -

meyan ettiği vakıaları ikrar etmiş 
addolunacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. (33432) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Kalabahk yerlerde 
itişip kakışma .. 
Bir arkadaşımız şunlan anla

tıyor: 

.Geçen pazar günü akşamı, Mo
dadan kalkan vapurla Koprüyc 
çıkıyordum. Vapu.r, zaten, yan
dan çarklı, küçük bir şeydi. Ka
labalık da epeyce idi. Daha Köp
rüye yanaçırken, halk aragın -
da bir iti.c:me, bir kakışma oldu. 
!lava da sıcak .. Burun buruna, 
balık istifi gibi, vapıırttn sahaıı
lığında dw mak adeta imkansız
dı. Dır vatandaş nihayet daya -
namadı: 

- Ne oluyorsunuz yahu .. Ne 
itişip ·kakışıyorsunuz?.. Hepiniz 
çıkacaksınız, korkmayınız .. 

Diye söylemiye başladı. Fa
kat, bu sözler alaya alındı. Arka 
taraftan doğru gelen dalga, da1ıa 
ziyadeleşti. 1nsan, adeta, aya
ğmı yerden kesiyor, uçuyordu. 
Bu kalabalık arasında bir çok 
kadın, çocuk da vardı. Onların 
halini hiç sormayın.. Eziliyor, 
büzülüyorlardı .. 
Bazı kimseler, bu iti,.cnp, ka -

kışmadan, herkesi rahatsız et -
medcn adeta zevk duyuyorlar· 
dı Kılıktan, kıyafetleri de efen: 
diye benziyen bu insanlara ve
rilecek isim hiç şüphesiz: Müna
sebetsiz, edepsiz ve terbiyesiz -
dir. 

Hala vapurlara girip çıkmasmı 
öğrenmiyen kimseler var .. 

-

._...., ... _____________________ __ 
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Macarlar, Küçük Antantın ileri süre-'[· 
ceği şartları dinlemek istemiyorlar 

HIKAYE-J 
Yazan: Zeki Comal Bak!_-

işin içy 
A ma 1 Hariciye azırının Sofya ve Peşteyi 

reti ransada büyükalaka ılekarşılandı • 
zıy 

rp e Ş· 
• 
1 e 

ç __ w 

.. ın ze iy lar 
Berfin - Roma ıııihveri ne kadar sağlam olursa olsun Macar Ba$fltkili llaranyt J 

A iman nü/ uzunun Sof yaya yerleşmesi ita/yanlar tarafından 
ÖJJle kolay ko{ay hoş görülecek şeylerden değildir 

Alman Hariciye Nazırının Bal -
kanları ziyareti az dedikodu

ya yol açmadı. Avrupa gazeteleri -

uin bu ziyaret etrafındaki fikirle -

rini olduğu kadar şayanı dikkat ha

berleri de cSon Telgraf> m bu SÜ -

tunlarına geçirerek günü gününe 

okuyucularımıza mallımat vermek 
istiyoruz. 

Aiman Hariciye Nazırı Belgrada 

gittikten sonra Sofyaya da geldi. 

Bulgar payitahtında ne yaptı, ni

çin oraya gelmişti? .. İşte şu gün -

lerdcn zihinleri meşgul eden sual -

ler hep bunlardır. Bu husustaki 
neşriyatın asıl şayanı dikkat olanı-

nı FranslZ matbuatında bulacağız. 

Çünkü Almanyanın her türlü faa

liyeti Fran51zları hiç bir zaman 
meşgul etmekten geri kalmadığı ci

hetle şimdi Fon Nöyrat'ın Sofyayı 

7.iyarcti de Paris mchafilini az iş
gal etmemiştir. 

Franm: mehafili diyor ki: Al -
man Hariciye Nazırının Belgrad -

dan sonra Sofyaya gitmesi, sırası 

gelmişken yapılmış bir ziyaret de

mektir. Alman Hariciye Nazırı, Al
man nüfuzu için Sofyada müsait 

bir zemin bulacağını ümit etmek -
tedir. Çünkü evvelfı Umumi Harp-

te Almanya ile birlikte harbetmiş 

olan Bulgarların bir hatırası var -

dır. İşte bu hatıraları canlandır -

mak suretile de iki memleket ara

sındaki münasebetleri kuvvetlen

dirmek ümidi, Alman Hariciye Na

zırı için daima mevcuttur. Sonra 

diğer mühim keyfiyet: Bugün Sof

ya'nın Belirad ile münasebeti çok 

iyidir. Günden güne de iyi olmak -

tadır. İşte Almanlar bunu görerek 

Belgrad vasıtasile Bulgaristanı Ber

lin tarafına çekmeyi düşünüyorJar 
ve buna çalışıyorlar. 

Fransızların .Tan~ gazetesi di -

yor ki: 

.manyası, bunu hPsaba katmak lü· 

zumunu duymaktadır. Çünkü bu 

kuvvet Balkanlarda Almanyanın 

nüfuzuna karşı gelmek üzere bir · 

leşmek istiyen diğer her hangi bü

yük bir nüfuz ve tesiri akım bı • 

raktırmak için işe yarıyabılecektir.>ı 

Tabıidir ki, Roma hükumeti cTan• 

gazetesinin ileri sürdüğü bu nok -

taya karşı lakayt kalamıyacaktır. 

Balkanlarda Alman nüfuzunun yer
leşmesi, kuvvetlenmesi herkesten 
ziyade İtalyayı düşündürecek bir 
meseledir. 

Bundan başka şu da nazarı dik -
kati celbetmiye yeter: Bulgaris-

tanın nim resmi matbuatı evvela 
Alman Hariciye Nazırının Sofya zi-

yaretinin ehcmmıyetini uzun uza

dıya yazmıya lüzum görüp dur -
muşlardır. Bulgar gazeteleri coğ • 

rafi vaziyeti, iktısadi ihtiyaçları, 

mühim olan terakki ve inkişafı na

zarı dikkate alınca, AJmanyanın 

Balkanlarda, Şarkta, Tuna boyun· 

da, Oı ta Avrupada hayırhah bir rol 
oynamak mevkiinde bulunduğu 

derhal anlaşılabileceğini yazmakta

dırlar. Sofya gazeteleri Almanyanın 

sarfettiği gayretleri, Balkanlarda -
ki faaliyetini ve nihayet Bulgaris -
tana el uzatmasını yazmakla bitire· 

rniyorlar. 

Sofya mehafillnin fikrince Bul

garistan ve Almanya arasında böy

le bir teşriki mesai oldukça, Bal-

kanlarda' sıyasi bir muvazene hasıl 
olacaktır Beynelmilel karışıklık -

tarı çıkaran iımillerın faaliyeti~e 

bu suretle manı olmak imkanı gö

ruleceklir. 

Öyle görülüyor ki, Sofyada kuv

vetli bır Alman taraftarlığı vardll'. 

Mesela Bulgarca cDenes• gazete -

sinin Alman - Bulgar münaseba

tında istıkbaldeki teşriki mesaisi

ne dair yazdığı bir makalede kul

landığı tabir pek şayanı dikkat gö

rülmck tedir. Bu gazete Almanya • 

nın herkese kar~ı cbir ana şdkatilc 

mütehassis olarak• el uzatmasın

dan, teşriki mesaide bulunmasın -

dan bahsettiği için nazarı dikkati 

pek ziyade celbctmekten geri kal

mamıştır. 

Fransız mehafilinin bu vaıiyet 

karşısında düşündüğü ise Sofyada 

büyük bir değişiklik olduğunun ar

tık saklanamıyacağıdır. Çünkü şim

diye kadar Alman nüfuz ve tesiri

nin artmasından endişe eden Bal

kan mehafili de bugün artık başka 

bir haleti r.ııhiye gösteriyorlar. 

Fakat Alman Hariciye Nazırının 1 

seyahatinin son safhası daha az mü
him değildir. Fon Nöyrat Balkan
lardan sonra Macaristan payitahtı· 

na da gitmiştir. Bundan bir kaç se
ne evvel Almanya ile Macaristan 

arasında m.kı bir teşriki mesai vü

cude getirmiye Peşte Hükumeti uğ-

cBüyi.ik bir siyaset kadrosu için
de Alman - Bulgar teşriki mesaisi, 

Alman - Yugoslav iktısadi teşriki 
mesaisini tamam eden bir amil ola
rak nazarı dikkate alınması rnan -

tıki olur. Çünkü cenuptaki İslavla
rm gitgide sıkı bir surette toplan -

ması fikri yavaş yavaş hakikat ha

lini almaktadır. Ve bu ise bir kuv

vet teşkil ediyor ki; Hitler Al - Budapeşttnin bir gece manzaro.tı 

Edebi Roman No : 29 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

Yapıncak) ı yazıyormuş. Nereye 
gittiğimi sordu. Söyledim. 

- Demek olandan, bitenden ha
beriniz yok. 

- Olandan, bitenden mi? Hayır. 
- Çalıkuşu kaçtı. Evet, hayret 

etseniz de, etme.seniz de bu, böyle. 
Tam niklıh günü kaçtı. Nerede ol
duğu belli d ·ğil. Kimi İzmirde di
yor, kimi Bursana. Nişanlısına da
rılmış. Guya aldatılmışmış. 

- Size bir şey sö.vlcmedi mi? 

- Hayır. 

- Siz, ona bir şey söylemiyecek 
misiniz? 

-Bilmem. 
Ben şaşkın, o müteessir ayrıldık. 

Aklıma ilk önce 7..ckeriyya sofra

sından dönüşümüz, odamdaki ko

nuştuklnrımız geldi. Hıçkırıklarını 

bir daha işitir gibi oldum. 
Bu tam şarklı kıza ne oldu? Yok

sa bu sofrada hakikaten bir sır mı 
' bir sihir mi var? cNişanlım beni 

aldatıyorsa> diye niyet tutmuş ... 
mumu sönmüş.. buna inanmıştı. 

Demek korktuğuna uğramış. Dü
şüniıyorum, o mu şarklı, ben mi 
Avrupalı değilim? O mu hurafele
re bağlı, ben mi? 

Prenses geçenlerde de bir Zeke· 
riyya sofrası kurmuştu. Onda da 
böyle bir şey oldu. Bir saf dil hanı
mefendi kızHla iyi bir koca buldu
ğunu yemini bıllfıh anlattı. Bir ka
dın yemin ediyor, bir kız korktu
ğuna uğruyor. Ben inanmıyorum. 
Ben inanıyorum, ben inanmaz gö
riınüyorum, ben inananlara inanı
yorum, ben bir şey anlamıyorum, 
ben şaşkına döndüm ber biJ sir.iı 

ve ruh buhranına düştüm. On beş 
sene, kafamın içine dolan kitaplar 
kelebekler gibi uçup dağılıyor .. Bu
na bedel içimde mumlar, mumlar, 
mumlar yanan bir kanlık var! Ka· 
bus içinde eve döndüm. Geçtiğim 

sokakları hatırlamıyorum. Her eve 
dönüşümde yaptığım gibt babamı 
öptüm mil, öpmedim mi? bilmiyo· 
rum. 

Cezbeye tutulmuş, ipnotize ol· 
muş gibiyim. · 
Aklım istemediği halde içim A· 

yaspaşaya gitmek istiyor. Prense
sin sesini duyar gibi oluyor, mer
diven başına seğirtiyorum: Ahçı 
bir şeyler söylüyor! Hizmetçi ses
leniyor, prensesin sesi.. Soğuk su 
ile yüzümü yıkadım, olmadı. Ilık 
bir duş yaptım, olmadı. 
Gideceğim! Yarın prensese gide

ceğim. Bana bu sihri, bu sırrı an
latınız, diyeceğim. 

Fakat niçin? ne zorum var öğre
necek? Belki Ferideye acıdığım 
için Bu kızın ne kadar netametli 
ruhu varmış. Mektepte böyle de
ğildi. Şimdi, laikti, katolik sörlerin 

raşmamış değildi. Hatta o zaman İ
ta !ya ile Alman münasebatı şim -

diki gibi olmadığından Roma hü

kumeti Berlin - Pette arasındaki 

dostluğu hoş bir nazarla görmüyor

du. Şimdi İtalyanın Macaristan ve 

Almanya münasebatını nasıl bir 

gözle gördüğünü bir tarafa bırak

malı da Macaristanın bugünkü va· 

ziyetine bakmalı: Bugün Maca -

ristan, Viyana hükumetile bir ola

rak Küçük İtilaf devletlerile uyuş

mıya bakıyor. Bilhassa Çekoslo -

vakya ile ... Bu suretle, ilerde Tu -

na devletleri arasında sıkı bir dost· 

1uğun temellerıni atmak istiyen Ma

carlarda gönilcn bu değişiklik Al

manları çok düşündürmüştür. İşte 

asıl merak edilen cihet budur: Al

man Hariciye Nazırı Peştede Ma

car devlet adamlarile görüşürken 

onları bu fikirlerinden vazgeçir • 

mek için ne kadar uğraştı ve ne de

receye kadar muvaffak oldu? Al • 

manyanın ne teklif ettiği, teklifi

nin nasıl karşılandığı ise çok geç· 

meden meydana çıkacaktır. 

Fakat öyle anlaşılıyor ki, - Eğer 

ileri sürülen tahmin'ler kadar ve
rilen haberler de doğru ise- Alman 

Hariciye Nazırı Peştede şunu tek

lif etmiştir: Yugoslavya ile Ma -

caristanın arasınn girecek olan Al

manya çalışacak, Macaristan ile Bel

grad hükumetini anlaştıracaktır. 

Onun için Peşte hükumeti Prag ile 

dost olmaktan vazgeçmelidir! 

Macaristan yeni baştan silahlan· 

mak istiyor. Başta Çekoslovakya 

olduğu halde Küçük İtilaf devlet -

leri bunun için Macaristana bir ta

kım şartlar koşmuşlardır. Halbuki 

Peşte Hükümeti artık öyle şartlara, 
kayıtlara bağlı kalmak istemiyor. 

İşte Fon Nöyrat, Macaristanın hem 

bu serbest harekata malik olmasını, 

hem de Küçük İtilafın diğer mü -

him bir uzvu olan Yugoslavya ile 

onu ayrıca anlaştırmayı temin et

mek istemiştir. 

Fakat unutmamalı ki, Macaris • 

tan, diğer tarafın da dedığıni dın

lemek mevkindedir. Macarlar şım

di Çekoslovakya ile dost olmıya 

çok ehemmiyet veriyorlar. 

katmcrlı taassuplarını her gün 
şahlandıracak muziplikler bulur
du. Bununla beraber yıne şarklıy
dı. Cumartesi günü tırnak kesmez
di. Salı gününü uğursuz sayardı. 
Pazartesi, perşembe geceleri yata
ğında gizli gizli, arapça dua okur
du. Böyle bir kızın bir koyu kato
lik pansiyonasında sekiz, on sene 

kalması ne dernektir? İnsan ne İsa
ya yaranıyor, ne Musaya, ne Mu
hamrnede. Bırakalım Ferideyi, ken· 
dime bakalım. Öyle günlerim olur-

du ki, o günlerimde bir kulağım 

hıristiyan olurdu, öbür kulağım 

müslüman. Dimağımın bir köşe
sindeki dinsizlik, diğer köşesine 

sinmiş yahudili~e dilini çıkarırdı. 

Yüreğim sanki üçe bölünürdü, biri 
Osmanlı, biri kozmopolit, biri boş
luk. Mahallede mevdudu şerif, pan

siyonada org ve kantik. Madonna 
başörtülü. Evin eski emektarı Ha
fız hanımın dediğine göre Ayşe, 
Fatma anamız başörtülü. Musanın 
anası başörtülü. Halide Edip ha
nım başörtülü, hatta yazdığı (Ye
ni Turan) romanındaki bütün ka-

.. 

S abahat evlenmeden evvel öy
le şen, öyle fıkırdak ve tam 

manasile öyle ele avuca sığmaz 

haşarlardandı ki ... 
Nuri ile evlendiği gün herkes 

hayret içinde kaldı. 
Çünkü her gün bir delikanlı ile 

gezen, her gün hın bir macera pe
şinde koşan, kışın balolarda, ya
zın plajlarda arkadaşlarının kıs

kançlığını ve ıhtiynrların da hid
detini celbeden Sabahatın evlen
mesi hakikaten hayret edilecek 
şeydi. 

Bu nasıl oldu? kimse anlıynmadı. 
Hele Nurinin, Sabahati almasına 

hiç kimsenın aklı ermedi. 

Boğaziçinin ayni köyünde, 
ayni sokakta, karşılıklı bi -
rer evde doğan, büyüyen ve 
nihayet mektepte bile beraber oku
yan bu erkekle kızın anlaşması ım
kansızdı. 

Her gün kavga ederler, biribir
lerini beğenmezler, daha garibi bi
ribirlerini sokakta görseler selam 
vermezlerdı. 

Nitekim şimdiye kadar Sabahat 
ile Nurinin bir arada baloya değil, 
beraberce sokakta bile gezdikleri
ni gören olmamıştı. 

Amma şimdi bu iş nasıl oldu? 
Nuriyi ve Sabahati tanıyanlar, 

bu iş üzerine düşündüler, taşındı
lar, günlerce, haftalarca dedikodu
lar yaptılar .. Fakat bütün tahmin
lere, uydurma havadislere rağmen 
hakikatı söyliyemedıler. 

Çünkü zaman, bi.ıtiın tahminle
rin yavaş ya,·aş yalan olduğunu is
bat etti . Tam 6 yıl bu ıki anlaşma
dığı iddia edılen çift, canciğer be
raberce yaşadılar. 6 yıl. .. Hakikat
te dile kolay bir rakam .. 6 yıl, ev
lenmezden evvel birıbirlerinin yüz 
!erine bakmak istemıyen bu çift 
evJendikten sonra: 

- Sabahntcığim. 

- Nurı, sevgılim .. 
Sözünden başkasını ağızlarına al

madılar. O haşarı Sabahat bir
denbire değıştı. Gülen. kahkaha 
atan, erkekleri oyuncak gibı oyna
tan genç kadın, sankı bır melfıikc 
oldu. 
Tabıi Sabahat ile Nuri arasında 

da en ufak bir hAdıse çıkmadığın
dan e~. dost gevezelik aryanlar de-

dınlar başörtülü. Annem başör -
tülü. Türkocağının kızları başör
tülü. Marabet başörtülü. Rum 
Patrıği başörtülü. Ermeni Patri
ğı başörtülü. Kadıköy imamı 
yım? Ne edeyim? Nereye veya ki
me tutunayım? diye saatlerce ru
humun çırpına çırpına ezildiğini 
hissederdim. Sırtlanlar demır ka
feslere, caniler zindanlara kapatı
lır . FıkirJer de, fikir d~nilen ılahi 
kaynak da başörtülerine hap~edi· 
liyor İşte böyle oluyoruz 

Sıklet merkezlerini kaybetmiş 
yuvarlaklar gibi hayat meydanın
da bin bir tarafa yuvarlanıP. gidi
yoruz. Kalblerimizde sistemli bir 
çarpıntı yok Kafalarımızda sis

temlı bir ışlenme yok, ya bir kül
türsüzhik küıtiırünün pençesinde
yiz, veya bir kültür anarşi.si içinde. 

Kalbim duracak gibi. Beynim bir 
avuç dalak gıbi. İçimde bır boş· 
lukla karmakarışık bir doluluk 

boğazlaşıyor. :Metafizik bir elim
den tutmuş bana (gel!) diyor. Rea
lizm bir elimden tutmuş bana 
(Geleceksin!) diyor. Ramazan 

1 ve 
dikodu mevzuu bulama~ı .~r ince: 
tular .. hatta bu çiftin soZU geÇ bBŞ' 

- Ne mes'ut çift... diyerek 
ka bir mcvzua atladılar .. 

* bi' 
Bir giin hiç ümit edilrniyen al· 

haber, bütün eş, dost arasında ç 
kandı: • r1ıır· 

- Sabahat ile Nuri, ayrılıY0 

mış. 

gidiyor • Sabahat Londraya 

muş. ., ı1'll· 
Hakikaten bu haber dogrı..ı ç ı.ıcil 

Sabahat Nuridc•n ayrıldı .. ~o~ııtl• 
Londraya gitti. Daha garıbı: istııs· 
boşadığı genç kadını Sirkecı 

yonunda teşyi etti. rnuarnrı'lıı 
Evlendikleri nasıl bir dil 

olarak kaldıysa, ayrıımaıarı .. rnı.ı· 
· böyle bir muamma halinde go 

lüp kalmak üzereyken... 
1
uri)'c 

Sabahatin Londradan N_ Jliıı· 
yazdığı mektup bankaya. ~eldıİarıı!C 
ri, bankadan bir hafta ızın a (~ıı· 
Yalovaya gitmişti. Bankad~rı di)i? 
ri Yalovada Büyük oteldedır) 
adresi düzelterek gönderdiler. dan; 

Aksilik olacak ya.. Banka . ,de 
Nurinin arkadaşı müfettiş ;Nur~yer 
ayni otelde oturuyordu. ~or ~ı.ı· 
mektubu yanlışlıkla müfettıŞ a1' 

ı ıvıır riye verdi. O da farkında o rn: ı11e-
mektubu açıp okuyunca, bütiın eı· 
sele anlaşıldı. Mektubu adeta 
berledikten sonra iade etti. 

* "!\ 
• Müfettiş Nuri, Ynlovaya on ~j 
kalmak üzere gelmişti. Sırf bt..11:tilet·' 
yeyi anlatabilmek ve bankada :ıns1' 
eş, dost arasında dedıkodu yaP 
için hemen İstanbula indi. 

1 
diği 

Önüne gelene, adeta ezber ~ı)'ıı 
mektubu tekrar tekrar anlat 
başladı: 

cScvgili Nuri! ıJle· 
Ben sana ne kadar alışmışırn . 8• 

' enı 
ğer ... Yolda, istasyonda hep 5 dll' 

"ıtıl radım . Londraya ayak bastıg f8' 
kikada bile gözlerim seni ara~1· ~ 
kat Hayri, Londrada istasyon .. 

8 Jl'leı 
.. ür gor ni bekliyormuş. Beni gor •riflifl 

çok sevindi. Beraberce }ia) iJÇ 
' t"k J3U oturduğu pansiyona gıt ı · 

odalı güzel bır yer. v 
11 

,,e 
Hayriye, sözıimde durdugura,fo) 

(Deoamr 6 ıncı sa~ 

. -=--- rıyor: 
vaizi göğsümden kalkı~tı bııt' 

· bardalc - Geri! Romantızm r.ıııtct· 
dak hayal içkisi sunu~·or: boırıba 
yalizm kime makinelı bı~ . 11· 

:ı • ııyoı. 
yerleştirmiş, tıkır tıkır ış 

kırdısını duyuyorum. ·tepesi 
Ankarada bir Çankaya ac:ıfldıı 

· ıcaY • ı varmış. O tepe~in .. bır .. el ıcıırtsl· 
oturan mavi gozlu, guz . ben ve 
Bize koş! Bizi kurtar! ~e~k~şJ1llşıı.t 
benim gibiler, devrırnızı 8cağıZ
dır. Belki biz kurtulaını!. rliiıel 

. göılıJı 6 - il 
Fakat dik başlı, m~vı . ,·e biıcle 
kartal! bizden kiıçuklcrı 

1 
sonra gelecekleri kurtar· 81ı-orı· 

karşı b det 
Açık penceremden urn· rı 

daki küçük kıza bakıyor .ıcenı ~ 
sokak düşmanlarla do~ıJiuyor· ~rı 
sevinçli sevinçli şarkı soY 'fılrJ."1.lJti 
bebek bir şey mi biliY0~· •erdi 

. ını \ de' 
tanrısı ona bir vahı t ,rıı tt 

k .. na ı 
kaynıyan, sızJıyan aı ,.. 

· dO~ 
çıyor. . doltl ~ ıc 

S .. 1 k'" .. w"m' rhvırıÇ so1 oy ~ uçugu · = . ;le 
sünün \!n sevinçli sesı 

yavrum! tJ 
Ayaspaşaya gittim· affJ' .,~ 

(DCV 



V arikosel'li gençler, hiç dur- 1 

mayın, ameliyat olun! 
Oo r ar: " Vakti de ameliyat ol

,, 
maz nız, sonra 
rış a ız ! ,, diyorlar 

Hiç bir şey duymıyacaksmız, pire ısır· 
ması gibi hafif bir şey ! ,, 

Dört sene evvel f utbolde tekme yiyen bir spor
cu dört sel"ıe sonra başına gelenleri anlatıyor 

Meğer bu, ameliyathanenin ilk 

seremonisi imiş. 
Arabayı hızla sürmiye başladı-

lar. 
Ah! gözü kör olmıyası da -
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yım .. içimin korkusuna ne büyük 
ıstırap iiave ediyordu. 

Ameliyat odasına girdim. Her 
yer bembeyaz. Doktorların burun
larında gazlı bezler .. Makaslar, bı
çaklar. Elektriğin ziyası içinde par
lak in'ikaslarile ameliyat odasında 
korkulu bir dekor teşil ediyorlar. 

İstedığim kadar korkayım. Artık 
kurtulmanın imkçnı yok. Ameli -
vat masasına yatırdılar. Kalbimin 
bu kadar hızla çarptığını hiç duy
mamıştım. Nefesım duracak giib 

- Dünyanın en çok.para 
kazanan çocuğu!· 

Bevliye kısmınJa hı'r' ameliyat •snasında 

/\. lneliyat kelimesini işittiğimiz Pazar günü hastahaneye yattım. 
ttı· ~rnan gayri ihtiyari tüyleri - Hemşire Belkis ve Ayşe, büyük bir 
h ~ Urperir. Hele operasyonluk bir hastaymışım gibi beni giydırdiler, 
l'ı as~alığı olanların evvela akılları- ve la uman yaptılar. 
h~ 0lüm gelir. Bununla bera~r kü- Yatakta yatamıyordum. Dışarıda 
fı ızrn rnodası gibi son zamanlarda hava güzel, bahçede gezmiye baş • 
~~eliyat kelimesi de aldı, yürudü. iadım. Pazar günü öğleden sonra 

1 
hassa apandisit olanlarda... ziyaretçi günü vakti imiş. Ziyaret· 

\ :Sen de bir ameliyat geçirdim; fa. çiler akın etmiye başladılar. Dertli 
't ~ benimkisi apandisit değil, va- . insanlar biribirlerile çabuk ahbap 

1 
ose1 imiş. oluyorlar. 

r :Sundan sekiz, dokuz sene evvel Yeni tanıştığım bir hastanın zi-
)Utboı oynuyordum. Nasılsa hus • yaretçisi de gelmişti. İhtiyar kadın 
~l~rirne bir tekme yedim. Tekme- bana da: 
Zi~ ~csirile damar ı.•c sinirlerim e- --- Geçmiş olsun .. Maşaallah iyi-
ha rttış. Tekmeyi yediğim zam an leşmişsiniz, demez m i? 
it ~lrnışım ve beni hastahaneye Ben de, daha bugün hastahaneye 

1 aldırmışlar. Hastahaneden iyi o- girdiğimi, söyleyince kadın hayret-
lup Çıktım. Ezilen damar ve sinir- ten kendini alamadı. 
g~~ seneler geçtikten sonra arazını O gece sabahı zor ettim. Gece o-
~sterrniye b~şlariı. Artık yol yü- lunca içime belirsiz ölüm korkula· 

rrnez bir hale gelmiştim. n girdi. Hayaletler peşinde surı.ik-
h stanbulda tanınmış doktorların lenmiye başladım. Sabah olur ol -
hepsini dolaştım. Hepsi türlü türlü maz, hastahaneden kaçmıya karar 
t astqlıkların isimlerini söylediler, verdim. 
<tÇeteler yazdılar. Kazancımın Gece yarısı oldu, gözüme uyku 
0~~e birini eczanelere verdim. girme7.. Hastalar inliyorlar, b~ğırı· 

aıd ıdcrn bir eczane deposu halini yorlar. Korıdorlada kokunç akis • 
'h ı, fakat hastalığın geçeceği yok. ler yapan inlemeler asabımı bozu-
Qır g· 
it b· un Gi.ılhane hastahanesine a-
dı ır Yazı yazacaktım. Oraya uğra
Si ~· Poliklinikteki şubelerin hep
" 

11
1
1 dolaştım. Sıra bevliye kısmına 

tıC! rn· . 
ı... ı. ıştı. Bana, hastahaneyi gezdir
· •ıe,.. l. 
\ad Utfunda bulunan bevlıyeci ar· 
a~ aş Kemal Çağlar, bevliye mu
~ ene odasının duvarlarındaki me
la:~den, böbrekten çıkarılan taş • 
k<! akkında mufassal izahat verir
trı~ hen de husyelerimdcn çek -
ciırrı l<! olduğum rahatsızlığı söyle-
• V liernencecik muayene etti ve: 

bu arkosel var. Ameliyat yapalım, 
b;ış dertten kurtul. Yoksa ilerde 

•na çok büyük işler açar.~ dedi. 

••• 
aı~tlleliyat sözü!.. İdam kararını 
etu ış bir mahkum gibi içimi altüst 
ledi. Çok düşündüm. Eşe dosta söy-

rn. Bir çok kimseler - A. . 
. rnan ameliyat olma .. 

- llaçla tedavine bak. 

~ ~·~~ Yeni doktorların da yega
-

1 dıkteri ameliyat. 
i 1 :a ~kiden ne dertli insanlar var
~ ı~y Unlar hep ameliyat ile m i iyi 
li Orlardı? 

lt1 ":rkes bir şey söylüyordu . H iç 
. ..,e be · 

l'a.:ı_ 
0 

nırn hesabıma ameliyata 
l ta1 lrnu.yordu. 

s~Y.u bukı doktorlar başka tü rlü 
- Yorlardı: 

Gırna liasta olan yeriniz yakın bir 
buki ~~a dumura uğrıyacak; hal
lturı~ ız, seni bu dertten tamamen 
b "<ltaca~ 
ilsit h. gız. Sonra, operasyon çok 

"e hlr .~. bir acı duymıyacaksınız 
llcısağıa ı ı gün yattıktan sonra sa
h b0ltt ın kalkacaksınız, diyorlardı. 

u .,;: 1°rların beni manyatize eden 
~ ""Z erı ·· aı 01 uzerinc nihayet ameli -
~atı .. ınıya karar verdim B u ka-

verd · . 

yor. 
Gece sanki bir yıldan daha uzun 

surctü. nıhayet sabah oldu. 
Nobetçı askeı ler ördek taşıma -

dan kurtuldular. Hemşireler yeni 
uykudan uyandıklarını belli eden 
mnlımur bakışlnrılc, esnemt>lerile 
koğuşlarına dağıldılar. Yataklar ya
pıldı, odalar temızlendi. 

Bana da iki saat sonra amelıyat 
olacağımı haber verdılcr. Titremıye 
başladım. Elbıselerim yanımda ol
sa deı hal kaçacağım. 

••• 
Vakit tamamdı, karyolamın ba

şına tekerleklerı lastiklı ameliyat 
arabası geldı. Hemşire Ay~ ile Bel 
lds, askerlere beni i~Dret ettiler. 

Askerler beni kucakladıkları gibi 
arabaya koydular. 

- Yahu, ben sağlam insanım. Bı

rakın, ameliyat, masasına ben gi
derim. 

- Olmaz, d diler. 

~ ı 

· oluyordu. Ellerımi, ayaklarımı bağ

Jadılar. Ve üzerime beyaz bir ortü 
örttüler. Artık hiç bir şey gormü -
yordum. 
Baş asistan Kemal Gülgun: 
- 1liç korkma. Azami beş da -

kika. 
Kemal çoğlar: 
- Pire ısırmış gibi ufak bir acı 

belki duyarsınız. 
Ziya Çağlar: 
- Azizim, dedi, bizde üç türlü 

ameliyat vardır. İltimaslı, az ilti • 
maslı, hiç iltimassız .. Siz bunlardan 
hangisini istersinız? 
Doğrusu iltimaslı olursa daha iyi 

olur zannettim ve iltımaslı ameli
yat istedim. 
Meğer fende iltimasın yeri yok • 

muş. l ıtımaslı ameliyatta hastayı 
bayıltmıyorlar, yalnız mahalli bir 
iptal his yapıyorlarmış. 

Kesrrıışler.. acı duymadım .. de
dıl<!r kı: 

- Bıttı. bıtti.. ve bir ço -
cuk kundaklar gibi beni iyice sar
dılar, yatağıma yatırdılar. 

••• 
Evvela hiç bir acı duymamıştım. 

Aradan dort beş saat geçince ya -
rı belinıden aşağısı tutmaz oldu. 
Zaman geçtikçe ağrı da başlamıştı. 

Hava kararmıştı. Tahammülü 
imkansız ağrılar içinde: 

- Ah! vah! nereden ameliyat ol
dum .. Neden futbol oynadım, diye 
nedamet g~tirmiyc başladım . 

Ah! bi.iyük sözü dinlememenin 
sonu budur. Bana ne kadar nasi -
hat etmışlcrdi; hatta yakarmışlar
dı bile: 

- Futbol oynama .. kolun kırıldı, 
bu 3€fer başka bir şey olur. 

Bu sözlcrı kim dinler, o zaman-

lar futbolden beni menetmek isti
yen herkesi düşmanım sayardım. 

Futbol oynamasaydım, şimdi, ba-
şıma böyle dertler gelmiyecekti. I 

Küçük Şirley T empl Greta Garboda·n 
iki misli fazla mektup alıyor 

Kendisini görmek isteyen ayni yaşta çocuklar 
Okyanusları aşarak Holivuda geliyorlar 

B u kızın bütün iş dünyasında 
meşhur bir adı vardır. Her 

Her çeşit ticaret eşyasında resmi • 
ni ve ismini görürsünüz. Meı:ela bu 
sütunda bir küçi.ık kızın nasıl giyi-

neceğini ondan öğrenir. Bebek sa
tışını hudutsuz derecede arttıran 

odur. Yine onun için yazılan bir ki· 
tap iki senedir Amerikada diğer bü

tün kitaplardan daha çok fazla -sa • 
tılmıştır. Kımdir bu kız? diyecek
siniz. Söyliyelim: Şırley Templ. 

• GRETA GARBODAN İKİ MİSLİ 
FAZLA MEKTUP 

Şirley şimdi büyük muvaffaki -
yetinin dördüncü senesine girmiş 
bulunuyor. 1933 te 140 küçük kız 

arasından intihap edilmişti. Sine -
ma amilleri şimdiye kadar kendi
sini beyaz perdede en aşağı iki yüz 
elli milyon kişinin seyrettiğini tah
min ediyorlar. Eğer bu rakam tuha
fınıza gidiyorsa, hemen söyliye • 
lim ki. Şirley şu dakikada Grcta 
Garba.dan belki iki misli fazla mek· 
tup almaktadır. 

• BİR YJLDIZIN EBEVEYNİ OL-
MAK ZOR ŞEY! 

Şirley, şöhret şahikasına eriş • 
tiği sıralarda, babası bankada bir 
memurdu. Anası da evin erzakını 
bizzat gidip pazardan satın alırdı. 

Mektebe devam eden büyük kar· · 
deşleri Cek ile Corc hiç bir fevka • 
ladelik göstermiyen alelade talebe 
idiler. 

Bugün Mister Tem12l bankaya 
istifasını vermiş bulunmaktadır. Bü
tün vazifesi kızının menafiini ko • 

ŞİRLEY'İN EVİ j 
Templ ailesi Con Kravfordun say

fiyesinin biraz ilcrsindeki bir ev -
de oturmaktadır. Holivudu süsli
yen diğer sayfiyelere nazaran, mü
tevazı bir ev ... Evin bir parkı, ge
niş havuzu ve ahırları vardır. Şir
ley Sen Bernar köpeklerinin bo
yunu geçmiyen küçük tayı ile iki 
köpeğini çok sever. 

Sonra sıh hati son derece mü -
kemmeldir. Üç sene içinde ancak 
ufak bir nezle geçirmiştir. Ancak 
yaşına nazaran sikleti biraz daha 
hafiftir. 

• ŞİRLEY'İN BİR GÜNÜ 
Şirley film çevirmediği günler, 

sabah saat yedide uyanır. Kahval· 
tıdan sonra, biraz oyun oynar. On
dan sonra tavuklarına ve tavşan -
larına yem verir. Daha sonra dans 
dersi ba~lar, o da bitince vazife]e -
rini bititmlye koyulur. 

Gündt' ancak üç saat ders 0ku • 
makta beraber, iyi bir mürebbiyesi 
olduğu lçın, bu üç saatin beş saat· 

Jik kıymeti \•ardır. Derslerinde, ken .. 

di yaşındaki mekteplilerden her:. 
halde ileridir. Resim yaomıya çok 
istidadı görülmektedir. İşte Şirley 
Templ. 

• • 
Sinemadan sahneye 

Marlen Ditrihin sinemayı hıra -

karak sahneye geçeceği söylenmek
tedir. Zaten Marlen uzun zaman -
danberi sahneye karşı duyduğu 

hasreti saklamamakta idi. Bu hu -
susta kendisine bir çok teklifler va
ki olmuştur. Eğer kabul ederse, 
sekiz sene sonra, yeniden ilk defa 
sahneye çıkacak demektir. 

Keza Mae Vest'in de önümüzdeki 
temmurdan itibaren sahneye dö -
neceği söylenmektedir. 

• 
Eskllar yenileniyor 
Ur.un zamanlardanberi sin-ınıa • 

dan çekilmiş olan Glorya Svan
son t~krar sin~maya avdet etmek 
üı.ore .Metro-Goldvin firmasilc ye-

( O.va mı 6 ınct sag fomızda) 

Taır. dört gün dudaklarımı, di
lımi çatlatan hararet ve ağrılar için - ! 
de mütemadiyen kıvrandım. Bir 
hafta sonra dikişleri söktüler. ı rumak ve işlerini idare etmekten 

Aradan dört beş gün sonra ayak
forım canlandı. Yavaş yavaş yürü
miye başladım ve böylelikle has
tahaneden tııburcu oldum. 

(Deva,,ır 6 ıncı sagf ada) 

ibarettir. Anası da Şirley firması • 
nın ruhu mesabesindedir. 

Fakat Holivutta dedikodu eksik 
olur mu? K üçük Şirley için de ne
ler söylenmemiştir. İyi terbiye e • 
dilmiyormuş, fazla yoruluyormuş, 

yüz veriliyormuş, verilen para çok· 
muş .. 

Bazıları bu kızın gece gündüz b ir 
alay muhafız tarafından nezaret al
tında b ulu nan muhteşem bir saray
da ikamet ettiğini söylerler. Bazı
ları da hasislikleri y üzün den hala 
eski evlerinden çıkmamış olduk -
larını söylerler. Yine bazıları da 
kızın anasile babasının gökten dü~ 
şen bu parayı çılgıncasına israf et
tiklerini iddia ederler. 

s~1ctn~ltt tren en başlıca sebep te 
e olduğum ıstıraptı. Gri/hane hastanesi lleoli9e kı•mı doktorları [Ortada pro/•sör Fu..ıt Kam :ı) 

Halbuki işin içyiizü şöyledir: · 
Şirleyin sevimli bir çocuk olma: 

dığını söylemek, Marlen Ditrihin 
diğer bütün güzel kadınlar gibi gü
zel olmad ığın ı söylemek olur. Bu 
sekiz yaşındaki k üçük kızın haki
k aten l:rrıiic;ine mahsus harikulade 
bır şa!ı .. ., e ti \'ardır. 

Amerllcan ıln•ma11nını •• oriftn•l A:omctligenf•rl11tlerı 

BetteDavis 
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\' 
''Acaba define için 

bu mudur? 

Yazan: Nedim Refik 

' lazım olan yedinci adam 
,, diye düşündüm 

Gece oldu. Tepelerdeki ormanlara daldığım zaman 
adamın beni takip ettiğini gördüm 

bu 

_<_4_!-.!-!-~-"Y-,!-~-a!-u-~.-~-!-. -> - lı.. _____ K __ U __ M v~n'~· ·s~ çAPA'I --
tam 6 yıl sonra kendisine geldiği- ikinci kısım - 99 -
mi söyledim. Evvela sevindi. Son- ı 

ra durakladı: Poker h ile lerinde!' biri de k~ğ~~ıarr 
_ 6 yı1 eV\'e1 çocukça bir anlaş- değiştirmek suretlle yapı lar. Trışor~ e _ 

ma yapmıştık. Sen ne kadar sa- b kl UC1 Ll-
bırlı bir kadın olduğunu isbat için s ize hissettirmeden b u el ça u -
hiç sevmediğin Nuriye varacaktın. nU nasal yapar lar? 
Onunla evlendin. Güzel. Fakat bu - - - - . . . dasınııı 
esnada ben seni beklemek için bir Pokerde oynanmakta olan sonra, tevzi etmek ıçın ~rka 1 'e ilC 
söz vermiş değildim. bir deste kağıdı, kimseye sezdirme- •anına koyduğu destcyı 50 

1 ,e 
Seni seviyorum amma .. dediğim den ortadan kaldırıp. onun yerine - tabii çok çabuk bir harekcl; "" 

gibi çocukluk merakı bu.. geldi, işlenmiş, tertip edilmiş başka bir öbür oyuncular oyunla nıe;glltl' ıı 
Parhah kekeliyerek söze başladı. ....:. Efendim, bunun kavgada, uğurundan biz de bir şey anlasak ..• ' geçti. deste koymak suretile yapılan bir ]urken - nhr ve sağ elind~ u bıra1 

Sözlerinden çıkan hülasa şuydu: dövüşte usta olduğunu gördüm. Bılal, kavuklu efendinin yarı şa- Şimdi burada bir İngiliz kadını hıle daha vardır. işlenmiş desteyi onun yerınc ç·.,, 
- Uzun zamandanberi İstanbulun Cecur bir çocuk, korkmak bilmi- ka ederek bu sözleri söylemesinden ile e\·lenmek üzereyim. Yanımda Bu, montaj gibi. dokuz monte kır. Köprü yapılmış o~dtı~ı.ık;s ~. 

karşı yakasında, şimdiye kadar yor, dedim. Sözün kısası bunun a- kızkardeşim gibı oturursan ve bu gibi, kapak gibi, altı ve yedi kağıt oyuncunun eli oraya gıd~t, ,·c 
cesaretlendi: r sıer keşfedilmemiş bir define bulundu- yağı uğurlu gelecek, tılısım açıla- rolü yapabilirsen bırkaç ay kala- ile oynamak gibi her zamıın yapı- neticede tri~ör, öntindc ı.; urıi 

k Ö 
- Efendim, dedi, biraz da ben ı. · "k nun res ğunu öğrenmi~tim. Çoktanberi bu ca ; diye düşündüm. yle de ol· bilirsin demez mi? Halbuki ben se- len bir hile değildir. Buna boşvur- paralar uırı ·en oyuncu . ılell 

defineyi arıyordum. Benım işim du. söyliyeyim. Bu adam her şeyi ken- ninle resmen evlenmiş olmama mu- manın, bu hileyi yapmanın zamanı, kazanır. Bazan da, bu değ~ş~r ,ıı· 
d k .. .. 1 z t.rısor 

gücüm gı:micilik etmek, oradan o- - Ne diyorsun? .. Demek ki de- di istediği gibi anlatıyor. Doğrusu- kabil hakikatte tamamen ayrıydık. tabir caizse, eşref saati vardır. esteye ·opru yapıma·· . ·diktell 
raya mal götürerek nafakamı çı- fıne bulundu? .. Aşkolsun! .. Şunun (Devamı var) Bunu senden ve benden başka bilen Bütün bir deste kağıdı değiştir- nındaki adama kağıdı kestır. iiS· 

kt B d f
. b l d ... 1 .... , .................. HttUUHU llt lltttllltffttlt .. •t1tUHIUftUfUlllHUM111111mm11111tMUUUUUIHUt•HUUHlllUllHtn lll•tnnnuınn111ınuu k . b k b" d t so k"' ilen ka-ğıdı destenın Karma· ır. u e ıne u 1:10 ugu yo tu. mek, onun yerme aş a ır es c nra, .. s JtO'" 

zaman beni ihya edeceğine inanmış· Dünyanın en çok Varikosel 'li genç- Biribirimize ne maddeten ve ne kavanço etmek suretile y:ıpılan bu tüne koyar gibi yapar, fakatıcestl· 
tım. Fakat bunu meydana çıkar- de manen bağlı olmadığım1z için hile, ekseriyetle ~pas! pas!• lardan maz., kendisi de ayni yerden 

mak için bir takım şartlara riayet Para kazanan ler durmayın a- biribirimizin işlerine karışmadık. sonra, ortada ehemmoıem miktar- rerek: 
etmek Iazımdı. Defineyi arıyanlar Rahatça oturduk. Rahatça yaşa- da para biriktiği veyahut masadaki - Pas lamen! ıcil· 
yedi kişi olacaktı. Ben beş kişi da-. ("'_ v ı• t 1 dık. oyunculardan birinin mütemadi - Yapar. Kağıtlar, evvelce.~ şe P'~ 
ha bulmuştum. Kendimle altı ki- yOCUgU me ıya 0 UD Fakat ben sözümde ne kadar sa- yen kazanıp önünde fişler ve para- de düzeltildiği, işlendiği ıçın, dı· 
şi oluyortluk. Fakat yedinci adam ( 5 inci fag/adan Je"::m ) ( 5 inci sayfadan dc'lJam) dık kaldımsa Hayri de o kadar i- lar çoğaldığı zaman yapılır. lamenle de yine· kendisine kaıa

11

111 rı 
bulunamıyordu... ni bir mukavele imza etmiştir. Glor- Çıkarken doktorlar: ha net etmiş .. Nitekim burada ha- Şimdi, diyeceksiniz ki, karede rıcı ve parası alınması ınatJup 

0 
ge-

Parhalının dediklerini dikkatle '-'a halen Londrada bulunmakta • kikat ile karşılaşmca feci halimi montaj işleyen, kapak yapan, altı oyuncuya da kaybettirici kağıtı,sıı· 
J - Varikosel şimdi bütün genç • il" 

dinliyen Bilal, onun türkçe söyler- dır ve mukavele hakkındaki muta· anladım. Amma .. bu bende hiç te yedi kağıtla oynayan bir trişör bu- lir. Bu hiç değişmez, şaşmaz. 
lerde vardır, dediler. d · ken çok zorluk çektiğini görüyor- bakat telefon muhaverelerinden büyük bir tesir yapma ı. lunduğu halde, bütün bir desteyı maz... 1,r· 

du. Kendi kendine: sonra husule gelmiştir. Demek ki, şimdiki gençlerin hep· Hayri, bunları bana söylerken değiştirmek suretile yapılan bir hi- Bu şekli bugün en iyi yapan rtıı• 
- Bu kafir herif, dedi, benimle Yine uzun müddet sinemadan si ya futbol oynuyor, veya büyük daima seni hatırlıyordum. Senin leye başvurmak, bu suretle hırsız- dan, yani oyunun dışından, 0 

yi 
konuşurken böyle zorluk çekmi - çekilmiş olan Perl Vayt da Fransa- sözü dinlemiyorlar. halin gözümün önünde canlanıyor lık yapmak neden icap ediyor? daki kağıdı alıp işlenmiş d~~ık 
yordu. Acaba şimdi neden böyle da oturmaktadır, fakat şimdi baba- Niyazi Acun ve cesaret almak için seni arıyor- Cevap vereyim: kavanço edenlerden biri de ad . 
kekeliyerek söylüyor?.. sını görmek üzere Amerikaya doğ- dum. Belki karede açıkgöz; pokerin adile maruf bir trişördür. ~~;lcel< 

Hakikaten Parhalı, adeta keke- ru yola çıkmıştır. Perl Vayt'a da Kadıköy Süreyyada Dün gece hiç uyumadım, hep se- bu nevi işlerini yemeyen bir oyun- baz1ığın başka sahalarında ıı . 
ler gibi söz söylüyordu. Fakat bu, Holivuttaki firmalardan üçü tek - HALK TİYATROSU ni diişündüm. Senin tavsiyelerini cu varda:. Böyle bir vaziyet karşı- olan Yanık, bu. vAdide ç_ok cerıs~:l· 
onun korkusundan, heyecanından liflerde bulunmuşt4r. Fakat artist- ı . Bu akşam hatırladım. Bununla teselli bul - sında, fendbazlar bir de bu hileyi dur. Hatta bu hile şeklı tsta dcrı 
ileri gelmiyordu. Parhah türkçc- bu tekliflere henüz cevap verme • dum. tecrübe etmek isterler. Yahut, tri- da pek 0 kadar taammiim etrrıde ~ın· 

Halide Pişkin - Nurettin Genç be · · · · k · · b ı 111" 
yi bildiğinden daha az bilir görün- miştir. Birleşiği Nuri. nım vazıyetım1 ço ıyı şör ran kontör işlemiye vakit u a- o, bu hileyi başarıyor, arka larııı 
meyi muvafık bulmuştu. Lakin bu- Pola Negrlnln bro,u on biliyorsun. Buraya kadar gelmiş maz, parayı kaçırmak işine gelme· rına yardım ederek oyuncu 

k b ·1 · d ta d b"" Nurettin Şefkati - Yaşar Nezihi'nin ol ak! • m büvük bir kabahattir d · • · t h ·t k b ha na mu a ı sesın e, vrın a u- bir sene sonra bulundu m ıgı J • iğı ıçın. ap es aneye gı mc a - ld d 
yük bir sadelik, samimiyet vardı. iştirakile Fakat bunu 6 yıldır yanında bulun- nesile masadan kalkar, dışarı çıkar, paralarını ça ırıyor u. da !Jİf 

B undan on bir sene evvel Para- ~ 20 yıl kadar e\•vel, Üsküdıır b"ıte 
Kavuklu adam onu dinlerken bu KURT AGZINDA KUZU duğum zaman hakkımda edindığin kendisıne kazandıracak ve paralı .. e 

adamın hakikaten bir define mera- muntun baş yıldızları Pola Negri, Komedi 3 perde kanaate bağışla.. oyuncuya kaybettirecek yüksek bir yalıda, açıkgözlerden bırın adl1 

kına tutulmuş olduğuna inanır bir Vilyam Povel, Bebe Danyels, Rişar Yazan: Mahmut Yesari Nuri .. Sana gelmek ve hayatımı kağıt işleyerek bu işi yapacağına bu hileyi yapmış, doktor .. <:.~ bir 
vaı.iyetle: Diks, Ester Ralston ve daha bir kaç bağlamak istiyorum. Beni kabul et- güvendiği arkadaşına verdikten bir arkadaşına, bu açıkgozı.ı · ede• 

_ Peki, dedi, bu yedinci adamı kişi idiler. O tarihte stüdyoda tek· lardan birini düzeltmek isterken, tiğini duyduğum dakika hayatımın sonra, döner, yerme oturur. Yahut restini aldırmıştı. Fka~~td;~:~ıııı?• 
bulmak neden zor oluyordu?.. nik bir çok ıslahat yapılıyordu. BU- Pola Negrinin kaybettiği broşu bul- en büyük zevki olacaktır. arkadaşlarına bu şekılde bir deste· galebe yine bu açı goz ·nıdi p.· 

- Çünkü efendim, bu adamın hassa yeni yollar açılıyordu. muşlardır. Stüdyonun kıdemlileri Beni reddetme .. Sevgıli Nuri.> Jıazırlamalarını söyler. Arkadaşı, Yanığın arkadaşı (F.) - şı o)" 

<:ok cesur olması lfızımdı. Gözü- Bu inşaat sırasında Pola Negrl ha.15 bu broşu hatırlamaktadırlar. * bir aralık, oyun seyretmek baha - nadoludadır - ile, ayni kar:~"· 
pek olacaktı. Bir şeyden korkm1- son derece ~ğendiği bir broşunu Paramunt şirketi bulunan mücev- Bır hafta sonra istanbula gelen nesile masanın yanına gelir, trişö- nayan (S) • • halen taşra gı.ı fırıııc1 

yacaktı. Bep nasıl olur da herke- kaybetmişti. Aradılar, taradılar, fa- heri,. şimdi Berlinde hasta yatmak- ekspresten inen Sabahat, Nurıyi riin yanına oturur, fırsat kollamıya ierinden birinde memur - \'ı 
sc bunu söyliyebilirdim?.. Böyfo kat bir türlü bulamadılar. ta olan Pola Negriye gönderecek • görür görmez (Kocacığım affet be- başlar. Ve ilk fırsatta, yabancı o- (M.) - şi.mdi taşr~da .?ğrc:~;ııd11 
bir adam aradığımı herkese söyli- Bu hafta içinde amele, bu yol - tir. ni..) diye boynuna atıldı. yuncunun tarayıp hazırladıktan Rumelili (0.) - u~un . ıeıniştil"· 
yemezdim... Bu defineyi bulmak 'l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiii~~;;;;;,;;;;~;:;;~~;;;~;:~~:;;;;;;;;;;;::;;;;:;;,.;~~ ticaretle meşgul - yı temız. ıcolPI) 
bana kısmet ise, bu aradığım ada- ' I I" Birkaç yıl evvel, böyle bır rt • 

mm kendiliğinden geleceğini, beni Istanbul Beledı·yesı· ,. la" oları !°:~~:d~Rlahaadı:1:u~~r~~~o;r:11~.~ 
bulacağını düşündüm. Bundan son- (S) 
ra rahat ettim. Çünkü her şeyi ar- sayılı kumarbazlarından b' ·tiiccıı· 

--------------- (J ) (Y ı· ) adında maruf ır 
tık kadere bırakbm. Umum-ı Meclı"sı·n 15-4-9."'7 tarı"hlı' toplantısında ı·htı·y·ca uvgun bir T k ld ·· ' · · rdıt· 1 .. 1 - aşıma ücreti, tarifede tesbit edildiği üzere eşyanın onu uğu 1 ışla 

Bilal, burada bir harekette bulu- şekilde tadil ve Dahiliye Vekale tince de lasdik edilen merkez hali rın epeyce parasını ~- mlc yapılır:. kabın cins ve adedine göre tahakkuk ettirilir ve ardiye resmi ile B h ·ı b d şoy 
narak Parhalının sözünü kesmek taşıma ücreti tarifesi alAkadar la ra i!An olunur. u dı ek. az~~- a t daki deste)'

1 

H 1 
. k birliKte tahsil edili r. Kabın cinııi tarifenin hangi maddesindeki knp ismine Masa a ı trısor or a 111• 

istedi. Fakat kavuklu genç onu sus- a e gırece eşyanın taşıma Ücreti farİfesİ ~ d kucıı::o 
tu

r ~u: uyarsa bu madd ede göoıterilen ücret tahakkuka esas tutulur. Kabın çabucak masadan kal ırır, oıı 
° Kilolar Ôcrel mıktarı · d" · d daki yardımcı _ Sana sorduğum vakit IB.kırdı- cinsi yukardakı maddelerde yazılı isimlerden hiçbirine uymadığı tak· na ın ırır. ışan n ye· 

E En rok Kuru" d ı d h · · · elindeki işlenmiş kağıdı onu ya başlarsın!.. n aı ... " d ir e ağırlığı ve büyüklüğü tarifede yazılı kap ar an angısını n va. 
Parhalı, Bila1ı göstererek devam A Paketi k t 1 sati a•'ulık n b üuüklün-üoe uyarsa o madde üzerinden taşıma ücre- rine kor. · örleı'ı - er, U U ar, 6 3 6 Bazı defa da cok usta trıŞ .:.e· 

tt. 8 d ki ' · kle••· e ı: an 1 ar line tabi tu tulur. hiç kimsenin yardımını be J1liŞ 
- Geçen gün, akşam üzeri ben 1 - Kutular 1 4 O 50 d ~ jşlell 

L d"" ·· k d 1 şır • 2 - Meyvalar 100 kilodan, sebzeler 150 kilod an fazla kaplar için· den, ceplerinde taşı ıgı 1 0 e• 
11ep 0 defineyi uşunere 0 a - 2 - Kutular 4 8 1 ka-ğıtlarla, masadakini kavanÇb''"·' 

b d 
ıd· B na de geldiği takdirde bu miktarlan tecavüz eden kısmının her 50 kilosu ...... 

k en yanıma u a am ge ı. a 3 20 2 derler kı·, bugu·· n İstanbu)da -aıJ 
d

. k" - Kutular ve te k portakal !andıkları 9 için ayrıca 5 ku ruş taşıma ücreti alınır. (Küsurat 50 kilo addedilir. JJ 
d e ı ı: yapacak hiç bir trişör yoktur. 

_ Beni yanına al, ben şöyle ça· 4 - Küçük ıandıklar 21 30 3 3 - Deniz yolu ile gelen eşyanın taşıma ücreti, vinç boşaltma ve ışin üstadı Amerikalı Yani'dirİııclll• 
lışırım, böyle çalışırım. Parasızım. 5 - Şeker sandıkları ve emsali 31 50 4 ard iyelere kadar taşımn hizmeti mukabilidir. Kara yolu ile gelen eş· Yani bu hileyi 0 kadar uı;.tıı değil 
Cok sıkıntıdavım. 6 - Orta sandıklar .S l 7~ 6 yanın taşıma ücreti bo~altma ve udiyelt:re kadar taşıma hizmeti o kadar maharetle yapar 10• cıl• 
. Bilal yine bir harekette bulundu. 7 - Büyük sandıklar 76 90 8 · oyun 
Fakat yine bir şey söyliyemcdi. k ıı rş!lığıdı r. böyle şeylere aklı ermıyen btıııı.ıfl 

Parhalı devamla: 8 - Büyük sandıklar 91 H O ıo 4 - Halde satılıp horice gönderilecek eşyayı sahibi dilediti gibi hatta şöhretli trişörler b~~:mıızlıır· 
A b 9 - Yumurta sandığı ( 720 lik) 6 kola'-' k oluy farkına _v, . eııcri • _ Ben, kendi kendime: c ca a nakletmek ve ettirmekte serbesttir. J 

l 
d" · 10 - ,, ,. (1440 lık) 10 Bunun sebebi de Yanının el· 

define için lazım o an ye ındcı o- . 5 - Halde satılması mecburr olmıyan eşyanın hal rıhlımına çıkarıl• nin büyük olmasındadır. onurı \'c 
dam bu mudur? .. • diye düşün üm. B - Sepetler ve küfeler ··kt"" ki siı ,, 

0 
dığı takdirde vinç, boşaltma ve kara nakil vasıtalarına yükleme hiı· len o kadar biıyu ur ' tirsrı-

Fakat bunu denemek lazımdı. - 1 - Küçük çilek sepetleri t 3 1 · · · ben ı· kı" avucumuzu bırleŞ .,ı.ıcıı t meti kıırşılığı olarak ton başına 100 kuruşu geçmemek üıere bır ücret v 

nun için yanımdan savdım. ste- 2 - Karadeniz çilek sepeti ve benzeri 4 15 2 bu bırleşmeden Yanı'nin bir 
8\l,.,ı.ı-ı 

d 
l" d alınır. Bu mikdar nz3midir. Eşyanın cinsıne göre Hal idaresi bu üc- c •· 

mem, dedim, bana 3 am azım e- 3 - Kelet, kebir, Adana ve ufak viıcud e gelır. Ve Yani, avu k - ~ıd 1 
ğil... Gece oldu. Ben yukarı tepele- lımir sf'petleri 16 35 4 retten % 50 ye kadar tenzilat yapılabilır Tahakkuka bır tonluk üc- içınde ferah ferah bır dest: tııı.ııt· 
re çıktını. Ağaçların, ormanın a· 4 _ Topaç ve yarım arka 36 60 6 retin her 100 kiloya kadar i5abct eden mikdarı _esas tutulur. Ağır• saklayabılır ve sakladığı k~gdı ir ıci, 
rasına dalarken bir de bu adamın ~ l,. ıoo d f 1 1 k • 1 • lOO k"I dd 'il" ıcın 5 _ Arka ve kapelya 61 150 8 ıı;ın en aza o an esır erı ı ı o a eo ır. ıyen gozükmez. Bunun . ·c: JılJ' 

beni takip ettiğini gördüm. C T b I I '. 6 - Tarife mucibince nakil ücreti alınmak suretıle taşınan cŞy:ı Yani, cebınde daıma işlcnl"fl',t' 9 ,ır• 
Bilal yine söze karışmak istemiş- - , or a ar ve çuva tar ka"ıt 

ti. Fakat kavuklu genç dinledıği ı _ Kuru yemiş torbaları 1 4 0,50 . Hal içinde bir yerden başka bir yere taşındığt takdirde larifeoın ya· ıırlanmış bııkaç dest~ılle;de trı ~ 
r 2 4 rısı kadar ücret aıını r . icap ettıkçe, başka se ırnııdı1'C 

f eyler hoşuna gittiği kadar, söy ı- - ,. ,. ,. 4 8 1 şörluk yapmıva fırsat bu 
3·enin bozuk türkçesinden de hoş- 3 - ,. ,. • 9 30 2 7 - işbu tarifenin te.tbikm~ ı. Haziran-1937 tarıhinden ıtibaren d der ı.ifl bunlardan istıfa e e : örJtıiiiirı 
lanmış gibi: 4 - ,, ,. • 31 4~ 3 başlanacak tır. (B.) (3456) Amerikalı Yanı. tr~7 rck" \ ıl· 

- Sen dur, dedi, bu yabancıyı S - Kü.-ük ruvallar 46 1 ~ 5 "' - · l" " ğü" · de nıuta 1 te19 ,. .,. J • • ustun u saycsın • "d :. 
dinliyelim. Ey, söyle. Sonra bu a- 6 - Büyük çuvallar 76 100 8 lsıanbul Festivali münasebetile ter tip edilecek sergıdo teşhir edılmek larında İstanbulda, şışlı ~eyoğlıl' 
dam ile beraber defineyi buldunuz. 7 _ Hararlar l Ol 150 10 klubu- ile, o devirlerde b''ıuı1 rı üzere bir fotoğraf müsabakası açılm ı ştı r • .Müsabakada bırincı. ıkıncı , d .. 
mu?.. D - Tenekeler, fıçılar, ve · - d b · ·ı·t.· k · ı F · K · nun hemen her ko~esln e ccrıeb!' 

d 
üçuncu., örd üncü ve cşıncı ı 15 ı aıanan resım er cstıvaı omı tesınce kırtl 

- Efendim, dedi Parhalı, ora a variller·. ve mlıdavimlerı birta de b
1
r· 

k 
ayrı~ mükafat landırılacaktır. Müsabaka şartlarını Öğrenme~ stiyenler kJiiplcr .,n· 

bu adamı tekrar yanımdan kovma 1 - Küçük yoğurt tenekeleri lerd~n ıbaret olan 1talyıırı rıı 
istedim. Kendisini şuradaki arka- her gün Belediye Turi:.~m Şubesine müracaat edebilir. "B,. ·~M., cok lngilız, Fransız ve ji;rrııe 

2 - O rta ,. ., - Runı ve ' ıf1 1 daşımla beraber uğraştık, yanımı'Z- :* bitlerile, birtakım . pııratı.ır . 
dan uzaklaştırmak ist Pdik , fakat ol- 3 - Büy ük " • zenginlerinin bir haylı 1rrıııştır· 17 Haziran 937 Perşenbe 1 çc\' t· madı: Kovduk, gilmedi. Bir altın 4 - Yarım gaı ,. almış. soyup soğana ralıırı tı.ı • 

18 Cuma 181 Fakat Yanı· kazandığı pıı de ,. .• dtır 
verdim. Yine gitmedi. Döverek, öl- 5 - Bütün ,. • " " b · "" e· 
madı: Kovduk, gitmedi. Bir altm 

6 
_ Teneke ler 19 ,. ,, Cumnrtesi 401 maınıştır. Bunun. sc~e \mııld:t b • 

dürerek korkutmak istedik, kendi- 21 451 O, müthiş bir trişor ~ ı.azlirıt11eııt· 7 _ fıçılar ,. ,, Pazarte~i kl par ... ~ ı.ır 
sini uçurumdan aşaği atacak olduk, raber, hılekarlı a 13~' s 11 

Y
ine gitmedi, yine gitmedi.. siz ol- 8 - Fıçılar 22 " " Salı 65 l yı S€vmiyen bir adamdı. btl11d

9 
• k aos3· rh'• 

sanız ne yapardınız?.. 9 - Variller Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerın 1 laıiran 937 ilç aylık le ne kadar para az c\'ıd: ll;,ı 13 ,ı 
Kavuklu genç, bu sefer hafifçe lO - Variller ı• o aşları yukarıd3 } azı:ı gunlerde aylık cüzd ınlarındnki re diye nyı· zevk almazdı. Onun z ıı1't1 • • 

gu-Iümsiyerek: E - Kavun, karpuz, bal ve yani hılesiz oyun oyn~~n de· b·tı ı. ı ıa göre Zır ıat B:ınkaor;ından \'erilcccktir. k ıÇ rıı• 
- Tamam, dedi, sen de nrad~nın helvacı kabaklara : zf vkini tatmin etme ..•. ':ıP ) ~ ... rl''" "'' 

yedinci adam budur, diye artık b u- 1 _ Bir tonu (küsura tı n her yüz Avlık sahipleri ıin m'a-; 'e nüfus cüzdarıl ıriyle beraber yu k arıda yi.ık 
1
yerlerde trıso (DCt 01ııı ı 

n u bırakmadın. kilosu tahakkuka esas tutulur.) 70 gfıc;teri.en giınlerJc nıur ıc 1.ıl arı il'\n ulJ ı r. "B.,, "3398,, 

1 0,25 

3 0,50 
4 8 1,50 

9 11 2 
12 30 4 

31 50 6 

51 100 8 

101 150 10 

151 30:> 15 
301 500 25 

ifa 180 

" 400 

" 
4~0 

" 6~0 

" 
876 
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KU~as KU~LA~D 
ı:._-----·--------------------------~------~----------__;;------------------~ 

Tefrika No: 84 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Sur kralı geni gözdesine anlatıyordu : "Ben, aşk 
ateşine elimi uzatmadıkça, o ateşin beni yak
masına imkan y oktur. Sakın bu ateşin alevleri-

ne kendini kaptırma, y avrum!,, 
Sur Kralı, Titaya sordu: 
- Senin adının manası nedir? 
Tita önüne bakarak cevap ver • 

dı: 

- cBulutlımn kızı, demekmiş .. 
Arnonlular kara bulutlardan çok 
korkarlardı. Beni uğurlu bir kız o
larak tanıdılar. 

liiram, Ramanın yüzüne baktı: 
- Ben bulutlardan korkmam 

ornrna. Titanın adı pek hoşuma git
t:. Bu adı değiştirmek istemem. 

Sonra gülerek Titaya döndü: 
- Benim sarayıma da uğurlar 

getirirsen, seni ihya ederim, se • 
Vimli çiçek! Ben uğurlu insanlan 
Çok severim ve uğursuzlardan çok 
korkarım. İki yıl önce yanımda gü
?.el bir kadın vardı.. Adı Tamara 
idi .. Onu Süleymana hediye ettim 
de kurtuldum. 

Tita: Kadüsdttk i galıudii ~ işkenceden kurtulmak için. havralarda ayinler 
yapıyorlar ve: "Yartıb / Sen Sülegmanın zevces ı?l megdana çıkar. 

- Çok uğursuz bir kadın oldu • madan, Tam:ıragı alması için ona ilham ver ı. Jıye y afoarryorlardc. 
CUnu Amonda iken duymuştum., ınııııınu111111111nııı1111111111 11111111•111"""''111111•111111111 1 11111111111nıııı1111 1 11ıııı111111111111•1111•11111111111111111111111111111111111ıııııwııı"' 
dedi, Kudüs sarayına ayak bastığı 

1 
-

g\indenberi Süleymanın işleri alt- R A D y Ü 
Üst olrnuş. Hattiı Kraliçe Sama bile 1 
onun şerrinden kurtulmak için Heb- ;.. _____________ _. 

ton dağına kaçmış. 
liiram birdenbire şaşaladı: 
- Ne diyorsun Tita? Süleymanın 

karısı Hebron'a kaçmış demek .. Öy
le llti? 

- Evet. Siz yeni mi duyuyorsu • 
nuz bu haberi? 

- Şimdi senden duydum. Fakat, 
ben bunu uydurma bir lf olarak ka
~uı edeceğim, Tita! Çünkü Kra
lıçe Sarna Asur hükümdarının kız 
kardeşidir .. çok asil ve temiz yü -
tekli bir kadındır. Böyle bir kadı
nın Siıleymam terkedip kaçacağını 
aklıma sığdıramıyorum. 
. - Ben Tamarayı tanımam, mel

ltı.! O ilk önce sizin gözdenizmiş .. 
Şimdi Süleymunın karısı olmıya 
tınrnzettir .. Kudüste yapılan (Zafer 
fıbidesi) kaidelerine o!fun heykeli 
dikilmiş .. Tamarayı Süleyman gözü 
kadar severmiş .. O, sizin sarayınız
da uğursuz idi. Fakat Sülcymanın 
&arayında uğurlu bir kadın olarak 
tanınmıştır. 

- Sen bunları nereden biliyor -
sun? 

f -_Amona gelen yolcular, .eski e: 
endıme Kudüste olup bıtenlerı 
anıatırlardı .. ben de duyardım. 
h li_iraın, bu genç kadını kendisine 
ediye eden Sur'lu zengine döndü: 

ta - Artık bizi yalnız bırak da Ti
ile başbaşa kalalım, Rama! 0-

lıunıa konuşm:ık insana zevk ve 
~·e veriyor. 

l'lama hükümdarı selamladı .. Sa
raydan çıktı. 

••• 
Sur krah Tita ile yalnız 

k ahnca ••• 
l\onuşuyorlardı .. 

b liükürndnrın odasında Titadan 
aş1ta kirnsc yoktu. 

Yazan: 
~I Jeninga 

(Devamı var) 

11~ . 
tefrıkaların hOlasesı 

(Amerikan haydut ve kor -
sanlarının en eleb'1§1larından 
olan Al Jenings başından ge
çen vak'aları va hatıraları an-
~r:-tıuor. Evvela Andi çetesi ile 
ır treni soymuş olan bu adam~ 

sonra kendi hesabına iki tre
ni ve bir bankayı soymuş ve 
e~ nihayet iki sene sonra bir 
Çıftliktc muhasara edilerek 
Yakalanıyor. Asıl bundan son-· 
~C:ki harikulade maceralarını 

endi ağzından dinleyiniz.) 
il"'-'. 

-yııtıize d .. 
ta;:ı d uşenler nedense açık a-

~ bf • 
t1ellı...,· 21 takip etm.iye cesaret e

--u.ıJer. 

Akşam tıeşriyatı: 

Saat: 18,39 plakla dans musikis!. 
19.30 Spor müsahabcleri: Eşref Şe
fik. 20 Sadi \'e arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı. 20.30 Ömer Rıza tarafından a
rapça söylev. 20,45 Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, (saat ayarı). 
21,15 Orkestra. 22,15 Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi günün prog
ramı. 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları. 23 Son. 
Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

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

'ÖBETÇI 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt
lerinde nöbetçi olan ı•cıaneler şun
lardır: 

İstanbul ci1ıetindckilcr: 
Eminönünde (Beşir Kemal). Be

yazıdda (Cemil), Küçükpazarda 
(Yorgi). Eyiipsultanda (Hikmet 
Atlamaz), Şehremininde (Nazım 

Sadık), Karagümrükte (Kemal), 
Samatyada (Teofilos), Şehzadeba
şında (İsmail Hakkı), Aksarayda 
(Sarım), Fcenrde (Emilyadi), A· 
lemdarda (Ali Rıza), Bakırkqyde 

(Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde (Kanzuk) , 

Bostanbaşında (İlimad), Galatada 
Mahmudiye c addcsinde (İsmen, 
Taksimde İstiklal caddesinde (Ni
zameddin), Şişli Kurtuluş cadde
sinde (Necdet), Kasımpaşada (Va· 
sıf), Hasköyde (Barbut), Beşik taş
ta (Ali Rıza), Sarıyerde (Osman). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
kiler: 

Üsküclarda (Ahmcdiye). Kadıkö-

Çeviren= 

Musmmer A'atur 

Bir müddet yürüyüp te kendimi
zi selamette sandığımız bir yerde 
yaralanmız aklımıza geldi. Ben di
zimden yaralanmıştım ve kurşun 
içeridec.kalmıştı. Meks omuzundan 
yaralanmıştı. Bacağında da sanki 
köpek ısırmış gibi bir yara yeri gö
rünüyordu. Kordeşim Frank'ın be
reket versin, ancak ceketinin yirmi 
beş yerinden yaralanmıştı, fakat 
vücudüne dokunan olmamıştı. 

Dağa açıldığımız zaman, sonu • 
muza irndar kafa tutmıya ve mu • 
kaveınet elmiye hazırlanıyorduk. 

Bütün gün kendimizi saklamıya 
muvaffak olduk. Fakat öyle müthiş 
bir soğuk vardı ki. halimizi tasav • 
vur edin. Üçümüzün yanında iki 

r;aatleridır. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mükafat 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
M ahkcmcsinden: 

Of kazası muay no memuru iken 
halen ikametgahı meçhul Si.ireyya
ya: 

Ifazinei Maliyeye izafetle vekil 
avukat Vahit Sayın tarafından a
leyhinize açılan 19 lira 60 kuruş a
lacak davasından dolayı ıkamet -
gahınızın meçhuliyetine binaen 
ilanen yapılan tebligata rağmen 

mahkemeye gelmediğinizden gıya· 

ben icra kılman duruşma netice -
.:;inde evrak okunmuş ve müddei ve
kılinin talebi veçhile esbabı sübu
tiyenin gelecek celse ibraz edilece
ğinden bahs ile muameleli gıyap 
kararının 20 gün müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğun -
dan muhakemenizin icrası için ta
yin kılınan 10/9/937 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 10 da bizzat 
veyahut tarafınızdan tasdikli bir 
vekil göndermek suretile mahke -
mede bulunmadığınız takdirde gı
yabınızda muhakemeye devam olu· 
nacağı tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. (935/1778). 

111111rımttl1Ut1llttllUllllltfllllUlllUllUlllllllll111111111t111111111111111r 

yünde Yeldeğirmeninde (Üçler), 
Büi"ukadada (Halk), Heybelide 
(Tanaş) 

adet elma vaı dı ve liçümüz de üç 
gün bu nevale ile geçindik Fakat 
polisler bizi daha uzun muddet ta· 
kip etmediler. 

Küçük bir çayı tekrar geçtik. Ö· 
nümüze çıkan yerlilerin arabaları· 
na zorla bindik. Benim ynram göz· 
le görünür bir halde şişiyordu. Bi· 
raz rahat edebilmek için, yolda iki 
dcf a bıçakln yaramı deşmiye mec
bur oldum. Doğru dostlarımızdan 
Benni Prays'ın evine varmıya ça· 
lışıyorduk. 

Prays geceleyin bizi kabul etti, 
yemek çıkardı. Lakin onun istira
hatini bozmadan daha uzun müd
det evinde kalamazdık. O mıntaka
do meşhur at hırsızlarından Beker 
isminde başka bir ahbabımız daha 
vardı . 

Meks ile ben evine uğradık. O da 
bizi araba ile emin bir yere götüre
ceğim söyledi. Frank bu adama iti· 

mad etmediği için bizimle bera . 
bcr gelmek istemedi. Fakat ben 
Meks ıle birlikte arabaya bindim. 
Meks yoı alarmdan ölecek gibiydi. 
Ya benim halimi hiç sormayın! 

7 - S O N T E L G R A F - 17 Haziran 1937 

94 oky 
o • 

1 piyadında şimdiye k 
nele.r y pıldı ve 

dar 

1940 da neler yapılacak 
Şimdiye kadar her yıl büyük ça

lışmalar, fedakarlıklar ve masraf
larla yapılan olimpiyatların tarihi
ni ve 1940 da Tokyoda yapılacak o
lan olimpiyat için pHına girmiş iş· 
leri anlatmıya çalışacağız. Her hal
de olimpiyatlar spor muhitlerinin 
en fazla ehemmiyet verdiği bir ha
rekettir. 1936 da Berlinde yapılan 
olimpiyat her halde bir spor hari
kası idi. Almanlar bunu yapabil -
mek için kucak dolusu para sarfet
tiler ve uzun müddet geceli gün
düzlü çalıştılar. Fakat bu çalışma 
neticesinde muvaffak oldular. 
Şimdi bütün dikkat Tokyoda. Kı

sa bir müddet zarfında her bakım
dan ön safa geçmiye muvaf -
fak olan Japonya, 1940 olimpiyadı

nı hazırlıyor. 

Aşağıdaki sntırlarda olimpiyatla
rın tarihinden başhyarak 1940 ta 
yapılmasına çalışılan büyük işle

rin yapılışını anlatacağız. 
OLİMPİYATLARIN TARİHİ [*] 

Eski Yunanistanda bugün Mo • 
r a, dün Peleponez denilen yarım· 
adanın garbinde Olimpiya denilen 
mahalde sarp bir dağ eteğinde her 
dört· yılda bir defa yapılan muhte
lif oyunların hepsine (Olimpiyat • 
lar) denilirdi. Bu merasim ve onun
la dini bir ayinin kahramanlar • 
dan Herakles tarafından meydana 
konduğu rivayet edilmektedir. Bu 
saha mukaddesti. Bu topraklarda 
her türlü muharebe memnudu. 

Evvelce bu oyunlara yalnız Is
partalılar iştirak ederdi. Ortada bir 
kurban kesmiye mahsus mezbah ve 
onun etrafında koşulara mahsus 
yer vardı. Sonra diğer Yunan site
lerinin de iştiraki için bu saha bü
~ütüldü. Mabetler, hey'keller, ve 
bir çok abideler yapıldı Burası O· 
limpiya köyü adını aldı. Sonraları 

çok mükemmel bir hale getirilen ve 
Yunan ilahlarının en büyüğü (Zeu
se) ithaf edilen geniş mab din du
varlarında harp arabalarıle koşuya 
hazırlanan milli kahramanların ka-

bartma resimleri \'e bir çok ilahla
rın heykelleri yapılmıştı. Civarda 
mukaddes bir orman ve Altis ırma
ğı vardı. 

Hıcr dört senede bir, beş gün de· 
vam etmek üzere ve mabud Zeuse 
şerefine büyük şenlikler ve oyun
lar tertip olunurdu Oyunlar, ya
zın en sıcak zamanında ve ayın be· 
dir halind~ bulunduğu gün başlar· 
dı. Her taraftan gelmiş olan seyirci-

ler bu sahanın dışında kırlarda ku. 
rulmuş çadırlar, barakalarda ikamet 
muş çadırlar, barakalarda ikamet 

ederlerdi. Birinci gün sabahı dini 
bir çyinle ve Zeuse şerefine kesilen 
kurbanlarla merasime başlanırdı 

Mukaddes ormanı dolaşan ve hedi· 

yeleri taksim için mabede gıden 

[*] Bu· mevıua dair olan etütle
timiz bi~kaç sayı devam edecektir. 

Hatta Beker'in evınden çıkarken, 
düşüp bayılmışım 

Kendime geldığim zaman, araba 
ormanlıkta durmuştu Arabacının 

yerinde birisi oturuyordu: 
- Sen kimsin be? dıye sordum. 
Meğer Fı ank mı iş, o da: 
- Sus be! dedı, bir defa kendi • 

mizi şuralardan bir sıyıralım. 

Meğer Meks ile ben baygın ya • 
tarken, Beker arabayı ormana so
karak, bizi bırakmış, gidıp Frank'ı 
bulmuş ve yolumuzun iyi bir yel 
olduğunu söylemiş. Frank bizi bul · 
duğu zaman, yolun üzerine koca 
bir ağacın devrilmiş olduğunu gör

müştü. 

Kardeşim yerinden atlıyarak, dev
rilen ağacı kenara ~kip arabaya yol 
açmıya uğraşırken, ormanda pusu 
kurmuş olan polis çemberi birden
bire etrafımızda daralıverdi. 

Peyda olnn adamlar tabancala -
rını bize doğru çevirmişlerdi: 

- Jenings, teslim ol! yoksa ... 
Bir kişiye karşı on kişilik kuv -

vet te idiler. Böyle bir muvaffakı • 
yete erebilmek için karşımızdaki 

Yazan: Samih Nafiz Tansu 

f 

Eski defJirlercle bilhassa Yuncnis• 
tanın ehemmiyet verdifl spJrcu 

tip"leratn biri 

kafile o gün bu :suretle olimpiyat o
yunlarını a~mış bulunurdu. Bu me
rasimde Isparta kralları behemehal 
bulunurdu. Olimpiyatları idare e
decek olan ve isımlerine Hellano -
dices denilen memurlar, ertesi günü 
yapılacak müsabakayı hazırlarlar -
dı. Bu müsabakalara gıreceklerin, 
Yunanlı olması ve hür bulunması 
şarttı Mtisabakoya girecekler, bi
rınci gun dürüst hareket edecekle
rine ve dost kalacaklarına Zeus Ö· 

nünde yemin etmeleri şarttı. 
Ertesi günü şafak söktükten son

ra seyirciler yarış sahasının etra -
fmda meyilli satıhlarda kendilerine 
ayrılmış yerlerde otururlardı. Bu
rası kırk bin kişi alabillyordu. Se· 
yırcilertn hepsi erkekti. Kadınlar 
buraya giremez, girenleri de cezaen 
1dam olunurdu. 

Güneş doğarken, uzun borular 
çalar. müsabıkların alayı meydana 
girerdi. Erguvani kaftanlar giymiş 
hakimler, sahanın nihayetindeki 
yerlerine geçtikten sonra yar~ 

başlardı (Stade) Stad denilen ya
rış yeri 211 metre uzunluğunda ve 
32 metre genişliğinde müstatil şek
linde idi Müsabıklar bir kaç ça-
dır içinde soyunur ve hazırlanırlar
dı Evvela koşular başlardı Üç ko· 
şu vardı: 

1 - Stadı blr ucundan öbür ucu
na kadar bır defa koşmak Bu, za
manımızın sür'at koşularına b€n
zc:rdı Seri olurdu. 

1 

adamlara ıkt sene lazım gelmişti. 

Berıı Rok Aysland'daki tren soy • 
gunc.uluğundan dolayı suçlu tuttu
lar Mahkeme hakkımda kureğe 

mahki'rmıyet korarını \'erdı. Nıha

:> et beni oliıncıye kadar yaşıyaca -
ğım y<!re gondcrdıler. Ohyo hapis
hanesint-... 

BÜYÜK KAFESİN İÇİNDE 

Hapısh&nede ınsanlar tnbiata hiç 
de uymıyc:n bir hayat yaşarlar. 

Mahkumlar domuz ahırlarında bes
lenırmiş gıbi beslenırler. Keşke yi
ne oylc olsa ... Hepsini ha,·asız hüc-

relere kapatırlar. Dı§arıda ya§ıyan 
insanlarla ııormal her türlü müna
sebetleri kesılir. Mahkumu insan
lıktan çıkarmak için tatbik edilen 
usuller hiç bir havsalaya sığmaz. 
Dışarıda sakin hayatlarını yaşıyan 
bir erkekle bir kadının bütün bun-

lardan bir milimetrenin binde biri 
kadar fıkil leri yoktur. Serbest dağ 
ve kır hayatına alışmış bir adam, 
bu hapishanenin kapısından içeriye 
girdi mi, mahvolmuş bir ııdam de
mektir. 

(Deı·amı ı•ar) 

2 - Stadı bir ucundan öbür ucu-
11a ve öbür ucundan tekrar başlan
gıca gidip gelmek. Bu da bir sü
rat koşusu idi. 

3 - Stadı, 12 defa dönmek. Bu
bugünkü tahminle 14,5 kilometre 
mesafe katetmek demekti. Bu bir 
mukavemet koşusu idi. 
Koşanların yolu ince kumla de· 

,·am ederdi ki, bu yolda koşmak çok 
güç ve yorucu idi. Şimdiki gibi çi· 
vili ayakkabı giyilmezdi. 
Koşudan sonra güreşe sıra gelir

di. ~ytin yağla yağlanmış iki peh· 
livan ortaya çıkardı, şimdiki ala
turkada olduğu gibi yalmz belden, 
enseden tutarak değil, hasmın o -
muzuna sıçramak, bacaklarını ya
kalıyarak düşürmek, velhasıl has
mını yere düşürmek için her çare
ye baş vurulurdu. Ylre düşürülen 
rakibin sırtı üç defa tamamen ye
re getirilmek lazımdı. 

Gerek koşu ve gerek güreşlerin 
galipleri son günde yapılacak tas
fiye maçına kalırlardı. Bundan son
ra (Ceste) denilen bir nevi boks 
bı.şlardı. Oyuna girenler yumruk
larını kurşun levhaları ihtiva eden 
kayışla sararlar ve müsabakaya 
başlarlardı. 

Müsabaka; bir tarafın yıkılıp me
calsiz kalmasile, yahut rnağlUbi -
yeti kabulile biterdi. Bu müsaba
ka çok heyecanlı ve çetin olur, dö
ğüşenlerin yüzü çarşamba paza • 
rına döner, kulakları yırtılır, bur
nu e~lir, her tarafı kanardı. 

Beyoğlu ( 1) inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mehmet Hayri, Cemile, Asım ve 
sairenin müştereken mutasarrıf ol
duklap Galata Perşembe pazarı 
Voyvoda caddesinde eski maklup 
13, 19, 54, 56, 58 ve yeni 64 ila 70, 
64/1 ve 7, 9 kapı nuınaralarile mu
r akkam altında üç dükkan ve sokak 
içinde ardiyeyi müştemil kırk beş 
bin üç yüz lira muhammen kıy -
metli Bereket H. nın tamamı şuyu-

un izalesi için açık arttırmaya ko
nulduğundan 19/7/937 pazartesi 

sat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu S. 
Mahkemesi başkfıtipliğince müza • 
yede ile satılacaktır . 
Arttırma bedeli muhammen be

delinin yüzde yetmiş beşini bulur
sa o gün ihale edilecektir. Bulmadı
ğı takdirde 15 inci gününe gelen 
3/8/37 salı saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunaca·k ve en çok arttırana 
ihale' edilecektir. 

1 - Gayri menkulün evsafı mah

keme başkatibi nezdindeki 937/2-l 
No. lı dosyada yazılı olduğundan 

rınlamak fstiyenler orada okuyabi
lirler. 

2 - İhaleye ksdar birikmiş ma

liye, Beledıye vergileri, vakıf icare
si, dellaliye ve yirmi senelik vakıf 

taviz bedeli müşteriye aittir. 
3 - ArHırmaya girmek istiyen

ler muhammen bcdelınin % 7,5 nis
betinde teminat akçesi ve ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu 
getirmeleri şarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden iti! 
br.ren yedi gun içinde mahkeme ka-

sasına yatırılır. Aksi takdirde ihale 
bozularak farkı fiat zarar ve ziya. 
ve faiz bila hüküm kendisinden a
lınacaktır. 

5 - (2004) No. lı İcra ve iflas 

kanununun (126) cı maddesine tev
fıkan gayri menkul üzerindeki ipo
tek sahibi alacnkhlar ile diğer ala
caldılar gayri menkul üzerindeki 

haklarını hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ispat için ilan 
gününden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile birlikte sa
tış memuruna müracaat etmelidir. 
Aksi takdirde hakları tapu kütüğü 
ile sabit olmıyanlar satış parasının 
paylaşmac;ınd:-n hariç kalırlar. 

6 - ş .... ı tname mahkeme divan -
hnne~ınde hcı ',f sın görebileceği 

yerd<' "c:ılm~lu . Fnzla malO.mat al
mak ıstıyQn)eı rn 937 /24 sayısile 

Ba~ katipliğe mu. acaatleri il&n olu
nur. (937/24). 
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Sinekler, hastalık" ve pislik g-et:rir. 
TahtakurularL geceieyiıı kanın 111 
emer. Hamam böcekleri yemekleri· 
nizi, erzaklannızı kirlelir. Pireler 
sizi ısırır. Güveler elbiselerinizi eş• 
yalarınızı didikler, harap eder. Ha· 
şarat insanlara ve hayvanlara 
ınuzirdir. 

FAYDA 1 LE ÖLDÜRÜNÜZ 

____. ~ -- ----- ,___.- __... -- ___. - - .. ---- - .-.... -------- ._._.-...------ -
uı--- - - ----- ---- ......,.._ --

Kokusu •am ltke yapmaz. Bütün haşarat öldürücü mayiatın fevkindedir. Adi gazı ve buna ben~er boyah mayileri Avrupa ve 
Amerika markah. süslü kaplar ve gaz tenekesine koyarak FAYDA yerine satlyorlar, ve herkesi aldatıyorlar. ,Çok dikkat 
~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~-~ ediniz~ Taklitlerinden sakınınız ~ 

e leziz makarna yemek iste~seniz ? 

e Y r 
ltalyan usulü safi irmikten yapllan 

GLUTEN MAKARNASINI 
Başlıcl\ bakkaliye matazalarında 

Fabrikası : Galata Necatibey caddesi 
MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETi 

iSTEYiNiZ 
satılar. 

No. 167 
T•lefon. 43481 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
937 mali senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna aid "1000\>0,, 

parça çamaşırın yıkanma!ı aç•k eksiltm€.ye konulnıuştur. Eksiltmesi 
:l~6-937 tarihine tasadü( eden Perşembe günü saat "16,, da mektep 

' . . . '. : ' , ... 

s z 

- binan içındeki komisyonda yapılacaktır. Beher parçanın muhammen 
bedeli "4., dört kuruş ve ilk teminatı "300,, liradır. isteklilerin şart-. 
namesini görmek üzere Mektep ld~resine müracaatları. "3222., 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
3 ü ncü keşide 11 - Temmuz - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık · ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •• 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-Temmuz-937 

111 

e NEVROZIN: En şiddelli baş e NEVROZIN: Gripe, baş nez· 
ve diş ağrılf\rını keser. lesine ve diter nczlelere karşı çok 

e NEVROZIN: Sotuk algınlı. 
ğından mütevellid bütün ağrı, sızı, 
ve sancıları süratle geçirir. 

müessirdir. 
e NEVROZJN: Bel, sinir, ra. 

matizma akrılarında hararetle tav• 
siye edilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 

icabında günde 3 kaşe alınabilir . 

günü akşamına kadar biletini de· 

1 
Ticaret Dershanesi -

ğiştirmiş bulunmahdır. Haftada iki akşam derse gelerek, 4 ay sonra muhasebeci şeha- I 
Bu tarihten sonra bilet üzerinde- detnamesini almak için, Su:tanahmed, Alemdar ca.:idcsinde No. 23 

ki. hakki Sakıt olur. ·- 1 Amerikan Ticuet de«h•n•s ne başvurup bir program almız. Hususi J 
11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1• derıde ~rili~ . 1 

Yalnız '' İ_Yİ ,, 

· Dans Profesörü 
Parlıln 1937 ıeneıinin ye• 
nl duı flıürlerlal öj'• 
reamek iıt•yenlere müjde 

Beyo~lu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 

o:ıdln akşam dokuza kadar ders· 

hanesi talebelerine açıktır. 


