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Kendileri halkın coşkun tezahü· 
·talile ve şiddetli alkışlarilc- kar~•· 
landılar. 

General Kazım Ôzalp buradan 
ayrılacaKtır. 

İnönü ve arkadaşları buradan 
doğru Sivasa gitmektedirler. Ken· 
d ileri bugü n öğle üstü Sivasa V '\• 

ı. r abileceklerdir. 
""11'ek 1 
f-._Qt ile Şark ıe,qahatltrlndt ,_. 51VASTAN SONRA YENi BiR 
lf,~1 et,.,ekte olan Mlll r Müda/a• DEMIRYOLU AÇIUZOR 
S;~i G•n•ral Ka~ım Özalp Sivas, 18 (Hususi) - Başvekili-

laat Veklll Refik Saydam mizle arkadaşları bugün burada 
lı\'Yae . • beklenmektedir. Halk büyük bir 

~lilbi rı, 18 (Huıusı) - Başve· sevinç içindedir. İnönü ve arkadaş-
~ ı ~•ınet ln0nü refakatlerinde lan büyük tezahüratla karşılana-
~faa •ekili K~zım, Ôzalp, (Devamı 2 inci sahifede) 

.Ş_ehir yanıyor, ~ler ilk evlere 
ll· 700 metre mesafededirler 

•r lspanyol zırhltsında infilak oldu, 18 
kişi öldü, 100 kişi yaralandı 

Ankara, 18 (Hususi) - San· 
ca.kta tatbikına. geçilecek olan ye
ni rejimin teferruatını tesbit et
mek üzere bura.da. büyük bir top
lantı yapılacaktır. Bu toplantıya 

Fra.nsanın Ankara Büyük Elçisi 
Ponso, Suriye Yüksek Komi -
seri Kont Dö Martel ve Paris Bü
yük Elçimiz Suad Davaz iştirak 
edeceklerdir. Bu toplantıda ana
ya.sanın ı·e statünün umumi hat· 
ları dahilinde Hatayın idari §ek
li bütün tefemlatile tesbit edi
lecektir. 

Antakya'ya gönderilecek kon
solosumuzla lskenderuna gönde
rilecek konsolos vekilimiz bu
günlerde tayin edilmek üzeredir. 

İbni Sina 
İhtifalinde 
Söz söyleyecek 
Belçikalı alim 
Belçika Alimle. 

rinden profesör 
doktor Tricot· 
Reyer bu ııabah· 
ki ek s p re s 1 t 
Br ükselden şdı< 

rimize gelmiştir 

Profesör, bey· 
nelmilel tıb ta• 
rihi c e m i y c t i 
müessisi ve fah• 
r i r e i si ve tab 
ta rihi koni'rt":le- . 
r inin vam olup M. Tricot Regu 
bütün d ünyada tıb tarihinin ehem• 
miyetioi tebarüz ettiren ve şimdiye 
kadar on beynelmilel kongrenin 
muvaffakıyetle netice vermesinde 
Amil olan büyük bir şöhre t sllhibf 
bir doktordur. 

(Devamı ikinci sahifede) 

-

lslcihat .. programının ana hat
larını neşrediyoruz 

Dersim boşaltılacak ve burada Bakanlar 
hey'etinin müsaadesile oturulacak 

En kısa zamanda yollar, köprüler, mektepler 
bitirilecek,Dersim ağaları gar~e naklolunacaklar . 

Ankara, 18 (Hususi) - Eski Der- . ~ 
sim yeni Tuncelinde vaziyet , ısla- D • d 
hat progra~ını~ t~tbikı itibari.le ersım e son va-
normal şekı lde ınkışaf etmektedır. 

İnönü, Tuncel~nde vali ve mUfettiş • t d • ? 
~neral Abdullah Akdoğanla bir-
likte tetkiklerde bulunacak ve prog z 1 ye ne 1 r . . . 
ramın tatbikı hakkında icap eder-

HükOmete dehalet eden 
aşıret reislerinden 

Cemşit aga 

se teferrüat üzerinde yeni direk
tifler verecektir. 

Hükumetin tatbik etmekte oldu
ğu ıslah programının anahatları 

şunlardır: 

1 - Askerlik, vergi işleri düze. 
(Devamı ikinci ;'IYJada) 

Akıllarını başlarına devşiren 
son döküntüler de ka f ilelerle in
lerinden çıkıp tesliın oluyorlar. 

Ablu\<a çemberi 7000 kilometreden 
140 • 150 kUometreye kadar sıkıştl, 

vaziyet normaldir .. 
Elaziz 18 (1-:ususr Muhabirimizden) - A~keri hareket normaldir. 

Cahil sergerdelerin teşvikile devlet otoritesine kar$• koymaya yelle. 
nen Şakiler Kutu deresinde, Kırmızı derede ve Sultanbaba dağında 
sıkışmı ş kalmışlardır. Abluka çemberi 7000 kilometreden 140. 150 
kilometreye kadar sıkışmıştır. Sultan dağının yamacında biribirine 
geçme mağaralardan ve ivicaçlı derelerden müteşekkil olan yolsuz 
Kutu deresi döküntü sergerdelcrin bir müddet için barınabilecekleri 
bir yerdir. 

Şeyh Rıza evi kahraman Sabiha Gökçen tarafından bombardı· 
man edildikten sonra soluğu bu derede almıştır. Bu dere asırlardan. 
beri Dersimlilere müdafaa mevzii olmuşlı.:r. Her hareketinde bunlar 
çoluk çocuk ve meva.şilerini yiyecek leri ile beraber bu deredeki 
mağ'aralara naklederler ve Sultan tepe dağt • Kırmıııdağ • Kutuderesi 
müsellesi Reçit olan 3 • 4 bin metre irtifaındaki bo~a~:ları tutup 
kend terini müdafaa ederlerdi. 

Fakat, en modern si l ahın Gıra tüfenği olduQ'u vakitlere inhisar 
eden bu müdalaanın bugün ıçio hiçbir kıymeti kalmamıştır. 

(Dtl1amı 2 inci &aqfadtJ) 
.............. --, .......................................... iıiı.ı ... ...: 

Bir talebe mektepte bir 
k d V du Devamı 2 inci ar a aşını ur .. hlt~111lzde 
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tanbul halkı acaba 
neden bu kadar athyor? ---

Biz İstanbul halkı için zeki der
ler a .. Vallahi değil! Baksanız a, şu 
tramvaydan atlayanlarımıza! Bır 

ckfa esasen şu (atlamak) tabiri 
Türkçede hıç bir zamarı zeki bir 
m naya gelmez. Bır adı:ım için: 

- Atladı! 

Dersek, her ne sebeple demiş o
!urs:ık olalım, meşhur (ordek) hi
kfıyesinin bir ikirıcısini kasdetmiş 
oluruz Zira: 

- Atladı! 

Demek, o adama 
turc tertibinden: 

- Enayi! 
dernektir. 

tahsısatı mes-

Şüphesiz, biz İstanbul halkı, 
tramvaylamnız ne kadar acayip 
olursa olsunlar, hiç te tramvay a
rabalarını uzunlamasına yatırılmış 
paraşüt kuleleri zannedecek kadar 
enayi değiliz! 

O halde ne diye ikide birde şu 
tramvaylardan atlar dururuz? Val
lahi, bu mesele alay zannedilir, 
fakat ciddisini halledeCEk var .mı? 

Hakikat, niçin atlarız? Dalgın • 
fıktan mı? 

dalgınlıkla tramvay penceresinden 
lirasını atan adam işittiniz mi? .. 

O halde? Acaba her tarafta at -
lamıya alıştık ta ayağımızın altın
da yine kayan bir şey görünce eli
mizde olmadan mı atlıyoruz? .. 

Hem tramvaylarda atlamak pe. 
şin para ile olduğu halde? Hemen 

verilen şu lıranın, adamın gözünde: 
tramvay tekerleği kadar büyüdü
ğü muhakkaktır a! .. 

Ya bu atlamak, dernek, taksitle 
olaydı, atlamıyan kalmıyacakmış! 

Baksanız a: Yalnız buay içinde 
500 kişi atlamış, 500 lira para ce -
zası alınmış .• 

Allah AIJah, Hakikat, anlamak 
mümkün değil: Demek, bunca ya
sak, bunca dikkat, bunca cezaya 
rağmen yine tramvaylarda pıtır 

pıtır atlayan atlayana •• 
Vallahi endl§e edilecek mesele: 

Allah bilir a, §U İstanbul halkı, di
yoruz, et yemiye yemiye, yalnız 

sebze yiye yiye yoksa çekirgeleşti 
• '1 

mı ... 

E, be muhterem biraderim: tram
vay dalgıcı mısın? Hiç lstan">ulrfa 

~~ ,,ti! .. ~ ry 
1ıhııwu11nııı11ııttuınuuıtıaıuııııUHtunınMın•ııunıtt1Uııuııt1111mıntnMnR•HMfı-nı"'n11mı,.n11•••• _,_.., ____ _ 

Dersimdeki son va
ziyet nedir? 

(Birinci ıahifeden devam) 

Şokiler ilk. hareket başladıfi ~aman Hidranlılar. Şadilll, De. 
manan, Kurayşan, Lol:zn, Şamuıaf, Balıtigarlar dıfretlerinden "' 
20 • 25 bin kişi kada,fa,ken bugün clökOntü lıalinde 1500 - 2000 
kişi kadar kalmişlardır. Bunlar da tamamile kuşatılmış oldukları oe 
bir tarafa kıpırdamalarınao imkansız olduğ"unu gördükleri için pey• 
dcrpey sığındıkları inlerden çıkmakta silAblan ile birlikte teslim 
olmaktadırlar. 

Henüz ininde kalan yalnız Seyit Rızadır. S~yit Rıza da nedamet 
edip crgeç teslim olacaktır. Vaziyetin en son bir hülasasını yap! 
mak gerekirse o da şöyle ifade edilebilir: 

- Dersimliler hükümelin icraat programına karşı koymak için 
Şeyh Rızanın iğvatına ve nüfuzları elden giden a~aların melanetine 
uyarak müsellah mukavemet ve muhalefet hareketine kalkıtmışlardır. 

Fakat, hük ümetin aldığı tedbirler sayesinde bu muhalefet berla• 
raf edilmiş, ağaların nüfuzundan kurtulan §şiret halkı devlete tes• 
lim olmuş ve geriye kalanlar da abluka edilerek devletin kendilerine 
açtığı rahim ve şevkal kucağ'ına iltica etmek üzere Kutu Deresine 
nokulmuşlardır. Şimdi normal Taziyet içinde devlet planı bütün Der .. 
simde tatbik edilmektedir ve planı noksansız bir halde başanlacak, 
yakın ıaman içinde tarihin Dersimi yerine Cumhuriyetin mamur 
Tuııcelisi tabiatın ve medeniyetin bütün zincllerini içinde taş-ıyan bir 
yurd parçası olacaktır. 

• • • • • 
MAKiNEYE 
VERiRKEN 

Vaziyet tamamile 
normale girdi 

Abluka altındakiler de hüku
metin merhametini dileyorlar 
E Uizi"z 18 (Hususi muhabirimiz - makineye ve• 

rirken bildiriyor) - Vaziyet tamamiyle normale 
girmiştir. Kut&:ıdoresine sığınan dökUntU şakiler• 
derıı geriye kalan kısım da hUkQmete iltica et• 
mek için çarelere başvurmaya başlam•şlar ve 
nedamet getirm'"şlerdir. Çember içinde kalanlar 
artık bir mana ifade etmemekte ve ablukanın 
ıkı tazyikı oltando kımddanamıyan sergerde:e-

Yeni ziraat 
Müsteşarı 
Lond.radan geldi 

Ziraat vei{ile. 
tinde ihdas edi
len ikinci siy11si 
müsteşarlığa ta· 
yin edilen Kas· 
tamonu meb'usu 
Tahsin Coşkun, 
bu sabahki eks· 
presle Londra. 
dan şehrimize 
gelmiştir. 
istasyonda ken· 

d ıs ile görüşen 
bir muharririmize 
Tahsin Coşkun 
demiştir ki: Tahsin Coskun 

- "Bildiğiniz veçhile Ziraat Ve
kaletinde vuku bulan değişiklik 
üzerine ihdas edilen ikinci siyasi 
müsteşarlığa tayin edilmem büyük· 
lerim tarafından muvafık görülmüş· 
tür. · 

Keyfi yet, istirahat ve tetkikat 
için bulunduğum Londrada iken 
bana tebli~ edilmiş oldujundan 
yeni vazifeme başlamak üzere mem· 
Jeketime döndüm. 

Büyüklerimi görüp arzı tazimat 
etmeden ve yeni vazifem hakkında 
direktif almadan sizlere söyliyecek 
hiçbir sözüm yoktur." 

Tahsin Coşkun bu akşam Anka· 
raya ıidecektir. 

Islahat 
"' programının 

Ana hatları 
(Birinci sahifeden devam) 

ne konacak, cumhuriyet kanunları 
tamamile tatbik olunacak ve tari
hin devletimize mirası olan Dersim 
tepe tarihe iade olunacak, burası 
da mamur ve medeni bir yurt par
çası olacaktır. 

2 - Eski ağaların, derebeylerin 
malları devlete geçecek, halka top
rak, alatı ziraiye tevzi olunacak, to
humluk verilecek, yollar yapıla
cak, mektepler açılacak, kışlalar, 
hilkumet konakları inşaatı bitiri
lecek, mülki makanizma tamamile 
ve modern şeklile tesis olunacak
tır. 

8 - Dersim mıntakası denilen 
mıntnka tnmıımile boşaltılacak. bu
rada oturma müsaadesini Heyeti 
Vekile verecC?ktir. 

4 - Vahşet içinde kalmış o
lan öz be öz Türk vatandaş haline 

evvel iz'anlı vatandaş haline yük
yükseltilmek ve temdit olunmak 1-
çnl ev, ev Garp vilayetlerine dağt
tllacaklardı r. 

Bunlar şimdi sırasile ve sür'atle 
ikmal edilmektedir. 

Normal bir mesai vardır, Şimdi 
yapılmakta olan yollar şunlardır: 

1 - Elazfz - Palo - Çıbakçur, 
Muş. 

2 - Pertek - Mazkird. 
3 - Oku - Kığı - Velibcıba. 
4 - Kığı - Deşt • Plumer - Dari-

zJğ - Plumer. 
5 - Olumer - Kemah. 

6 - Plumcr - Erzurum. 
Bu yolların yapılması buralar 

halkı için de geniş mikyasta bir 
kazanç membaı olmaktadır. 

Her halde üç aylık bir fasıladan 
sonra tekrar başlıyan bu mesai pek 
kısa bir zaman sonra bu yurt par
çasının bütün çehresini değiştire
cek, bu yerler medeniyetin ve ta
biatin elclc verdiği en muhteşem 
bir yurt parçası olacaktır. 

ah ve akşam 

-------- -

T' il KOÇUK HABERLER 
içer de 

* Prostun yanında plan bitin
ciye kadar çalışmak üzere vekalet
lc.rdcn birer mümessil gelecektir. * Romanyanın meşhur Tasana 
revüsü yüz kişilik bir heyet halin
de festıvalc geleceğini bildirmiş

tir. * İktısat Vekaleti Başmüşaviri 
Fonden Portcn şehrimize 1 >elmiş
tır. * Yeşilköyde son üç yılda tek bir 
hırsızlık olmamıştır. * Cumhuriyet vapuru yeni de
nilecek bir şekilde baştanbaşa ta
mir edilmiştır. * Balıkçılar şarkısının müsteh
cen olmadığına, plakların sahiple
rıne iadesine ve suçluların beratı
na karar verilmiştir. * Para ka~akçılığı yapan 14 ya
şında Satiri 20 gün hapse mahkum 
edilmiştir. * İstanbul kumandanının has
talığı devam ettiğinden kuman
lığa vekaleten Cemil Cahit tayin 
edilmiştir. * Yedinci tıb ve ikinci diş kon
greleri bu sene eylulda Ankarada 
toplanacaktır. * Türk - Bulgar - Yunan müş
terek tren tarifesi için müzakj?re
ler Lüleburgazda bir tren içinde 
yapılmaktadır. * Üzüm ticaretimiz için İş ve Zi
raat Bankalarının iştirakile yeni 
bir şirket kurulmuştur. 

uısarda * Yunan veliahtı Londraya git
miştir. * Yunan Başvekili Yanyaya 
yaptığı seyahatten Atinaya dön· 
müştür. * Amerika Cumhurreisi dört 
yüz meb'usu bir adada müzakere
ye çağırmıştır. Adaya hiç bir gaze· 
teci sokulmıyacaktır. * Sinema artisti Janet Makdo
nald, Reymon ile evlenmşitir. * Nasyonal sosyalist partisinden 
altı yüz kişi Berlinden Danziğe git
miştir. * Sovyet Rusya merkezi icra ko
mitesi reisi Çernikov intihar et
miştir. * Filistinde biri Araplara, diğe
ri Musevilere olmak üzere iki dev
let kurulması düşünülmektedir. 

lnönü 
Sıvasa vardı 

( Birirıd sayfadan devam) 
caklardır. Kendilerini hamil olan 
hususi tren bugün öğleye doğru 

burada beklenmektedir. 
Üçüncü ordu müfettişi Orgeneral 

Kazım, Orbay Korgeneral Galip 
Türker, Valimiz Nazmi Toker, Baş
vekilimiz! karşılamak için Sarıkış
laya gitmişlerdir. 
İsmet İnönü ve arkadaşları bu

radan Çetinkaya - Malatya ve Yol

çatı hattından geçerek Elazize gi
deceklerdir. Sivas - Malatya il ti- . 
sak yolu olan bu hattan ilk defa 
Başvekilimizin treni geçeceği ci· 
betle, ayni zamanda bu hattın da a
çılış töreni yapılmış olacaktır. 

ELAZiZ BEKLİYOR 
Elaziz, 18 (Iiususi) - Başvekili

miz yarın burada beklenmektedir. 
Kendileri vali ve askeri kuman· 

danımız tarafından vilayet hudu
dunda karşılanacaktır. Halk Baş. 
vekilimize büyük tezahürat yap
mak üzere geniş mikyasta hazırlık 
yapmaktadır. İsmet İnönü bura
dan Tunceli umumi müfettişi Ge
neral Abdullah ile beraber Tunce
li ve havalisinde tC?tkikat yapmıya 
gidecektir. 

1 Üç başvekilin 
Tuna üzerinde 
Mülakatı 

Belgrad, 18 (A.A.) - Avala A
jansı bıldiriyor: Ba~vekil ve Hari
ciye Nazırı Stoyadinoviç, refaka -
tinde kalemi mahsus müdürleri Ga
çiç \'e Protiç, Yugoslav ve ecnebi 
gazctecile!"den mürckkeb bır grup 
olduğu halde dün sabah Karat'orci 
vapuriylc Tunada Klasovo'ya gel
miştir. 

Pek samimi setamlaşmalardan 
sonra Küçük İtilaf devletlerınin 
başvekillerı hep bırlikte •Kral Ka
rol Ih vapuruna binmtŞlerdir. 

Dünkü mülfıkatlariyle Küçük iti
laf devletlerinin üç hükumet raısi, 
üç devlet arasında süren tam ahen
gi bir k~re daha tebarüz c.-ttırmek 
istemişlerdir. 

lbni Sina için 
Söz söyliyecel< 
Fransız a imi 

(Birinci sayjadan devam) 
Profesör, önümüzdeki pazartesi 

günü saat 14 te Ünıversitenın bi
yoloji enstitüsünde 900 üncü yıldö
nümü kutlanacak olaiı meşhur 

Türk hekim ve filozofu İbni Sina 
için yapılacak ihtifalde bir de hi
tabede bulunacaktır. 

Profesör Reyer'in burada bulun
masından bilistifade kendisi 22 ha
ziran salı akşamı Üniversite konfe-

.. 
,· Bir talebe 

imtihanda du 
Arkadaşını vur 

V fa list' 
Bu sabah saat 11 ~e ~dise 0~ 

sinde (ok müessif b:r ha 0asıııd3 
muş, bir talebe imtihan es ile ya
diğer bir arkadaşını ustura 
ral :ı rnıştır i~tlr: 

Hadise şöyle cereyan et:il,i11de 
Bugün lisede prograı_n ını vardı· 

logilı1ce dersinden imtı_ııa;alebe S.'" 

Her dersde olduğu _gibı sınıf ııııı· 
ral::ırile mümeyyizlerın ~:e odıısı~• 
el.iminin bulunduğu imtına~ rdıkte11 

• k . "h nı .,.e gırme te ve ımtı an: d r 
sonra dışarıya çıkmakta 1 'tsfet.c

Saat 1 J de 9 uncu sınıf rr.:ıhnıt-1 
sinden 558 num'lralı AbdU . ...,tihlll 
. "h d . ıni~ "" ~, ı:ntı an o asına gır 'su esrıJ" 
edilmeğe başlanılmıştır. 

1 
rı \'C 

kap:da diğer arkad~~ abir tll' 
514 numaralı Celfll a<lııb kleıııe: 
lelıa de kendi sırasını e 
tcdir. ede~ 

Celal günlerden beri. d~\·:ı:rl cc~1 

imtihanlardan bekledığı ., ,e 
~t r.ssı 

alamadığı için çok mu e tadır· 
ümitsiz vaziyette bulunmak 

35
ab1 

Bu yeis ve nevmidi ıaten ceıi ~ 
ve hırçın bir çocuk. ol:ı.n ·ıe te~ 
ahvali ruhiyesine zıyad~sı 00rf.1' 
etmiş, bir iki gündenberı ~ 011 şt.f· 
vaziyetler göstermeğe b~Ş ıı eell~ 
Hatta dün ve evvelki guo .. 13tıı 
mektepte bıızı arkadaşlarına e!ir7-
birisini öldürsem ne Jaıınt g 
gibi sualler bile sormuştur. 0ıso 

işte maneviyatı sarsıJrnıŞbirde0 
Celal kapıda bekrerken cıldıl'' 

' ·· ııe ıe bire ve kimsenin henu: sebeP 
ğunu anlayamadığt bır ,çııı'~ 
imlihaa odasının k:ıpısını ıı-rııcs 
. . . . . C ıaı doı. ııı-
ıçerıye gırmıştır. e. da bil•, 
imtihan heyetinin karşısın ıı- 111 sı~· 
nan Abdurrahmanın gırtlaı;ı 

rans salonunda İbni Sina'nın Gar- b ı 
maya aş amışlır. . k•rŞ" 

ba tesiri mevzuulu umuma mahsus 
bir konferans vereCEktir. 

Kendisi Türk ilmini, Tütk tıbbı
nı Avrupada ilk tanıtan bir zat ol
ması itibarile bu Türk muhibbinin 
pazartesi ihtüalindeki hitabesine 
ve bilhassa salı günkü konferansı
na büyük bir ehemmiyet verilmek-
tcdir. " 

Bidayette bu ani vazıyet neye' 
sında şaşırıp kalan imtihan.;c }.tr 
ti nihayet kendini toplaınıŞ -ı.ırt~r· 
durrahmanı Celfılin elinden.~ iSe de 
mıya tec:r>bbüs etmek isternıŞ ~· :r ,,e 
Celal daha atik davra~rnıŞ t>ıı~1ııı:ı 
bah?eyin cebine aldığı bıı ırtW 
usturasiyle Abdurrahmanı g 
ğından yaralnnmıştır. tıır • 

. . kur Belçikalı alim, bu sabah istasyon- Abdurrahman, kendını • \'e tıa• 
da Etibba Odası ve Üniversite adı- mıya varkuvvetilc çalışmış :;}: ;ıt· 
na gönderilen mümcssiJJer tarafın
dan karşılanmış, Perapalasa misafir 
edilmiştir. 

kikatcn ölümüne sebep cıac blrıı~' 
yanın kesilmesine meydad 

0 
çe1'' 

madan ustura"ı boğ-azın ad si· 
·se e Profesör Tricot Reyer ile teşriki tirmiye muvaffak olmuş 1 t r 

mesai etmiş olan ve bu vndide o- nca elinden de yaralan~ıŞ ıe; ,~· 
Celfıl artık daha fazln bır ş .. 1• • nun kadar ilim ve şöhret sahibi bu- w 

1 
yine '' eli• 

lunan Rumen alimlerinden Profe- pamıyacagını nn ayınca rıı r 
sör Doktor Gemclu da ı.ıarın o::ehri- odadan dışarıya çıkmış ve r ıı' ~ 

" :.- 1 · d - d d- er al I) mizdc beklenmektedir. ven erı or er ore 
.. -·-
iki vekilimiz 
Bu akşam Bağ
dada gidiyorlar 

Ankara, 18 (Hususi) - lraka 
gidecek olan heyetimiz bu akşam 
Toros ekspresile buradan hareket 
edecekler, Musul, Kerkük yolile 
Bakdada gideceklerdir. 

Heyetle hariciye ve iktisat ve .. 
killerinden başka Sümerbank umum 
müdürü Nurulla Esat ve maden 
tetkik bürosu müdürü Rüştü Os· 
man da dahildir. 

Üsküdar orta mektebinde 
bir hldise olmamıştır 
Dün Muzaffer ı.dlı bir taiebenin 

Orhan adlı diğer bir talebe arka· 
daşını yaraladığını yazmıştık. Ha
dise Üsküdar orta mektebinde 
değil, Nuhkuyusundaki ilk mek. 
tepde cereyan etmiştir. Keyfiyeti 
tavıiq ederiz. 

400 Polon yah t1eyyah 
Polonya vapurile bugüa limanr

mı1.a 410 "ey yah gelecek tir. 

ne 

kendini sokağa atmıştır. J<ıırS' 
Celal doğruca ŞehzadeiJa~ çe' e 

. . kelcP • koluna giderek ellerını 
teslim etmiştir. ~.., ce-

d ·alın- · Karakolda, ilk ifa esı . sıı" 
. - "tsiılık lal bu suçu bır umı 

kasile işlediğini söylemiştir. c;eıll 
Zabıta tahkikata başlamış, cti.:i' 

· ·bat rne ayrıca da mektebin ınzı 
ne verilmiştir. _____ 

Bilbaoda 
Mes'ul bir dı 
Hükumet kal~Ji~· 

Bilbao cephesi, 18 (A.A.) .~.,or: 
. . bUdırıı ~ vas a3·ansının muhabırı 

0 
jJ 

•nı.ı -~a Franco kıtaları Bilbao 
58

feu 
evlerine 700 metrelik bir JJ'le 

bulunmaktadırlar. • r;'l' 
MES'UL BİR HüKlJ~ 

KALMADI ]li~' 
Bılbao cephesi, 18 (A.A.) -

li radyo tebliğ ediyor: ~arwııd1 

Bilbao'nun şimalinde, ·• b3ıııt 
.. .. }tasa ··~ 

ve cenubundaki butun . dıı, 
• . cJıne • , 

Franco kuvvctlerının k J1lC'i 
.. .. D . mber artı fs~ muştur emır çe udıı 

B· ıb o'yu rn ··11il cut değildır. ı a gürııı 
eden son sırtlar çarşamba ·çiod· 

ce 1 , 
perşembçye bağlıyan gc ıaPt" 

fındnn • Franco kıtaları tara am,ıı1 rin Seyit Rıza ile aralara açılmış, aleyhine dön· 
mUşlcrdir. ertarafta asayiş mUkommeldir ve 
herl:es işi, eücile meşgul atmakta, inşaat ve 
faaliyet devam etmektedir. 

yaz yor · r? 1 
ı-................................ __ ............. ~--... ------.. ... - ............ ________ .,_, __ ,.... ___ ...... ...: b. ok Y 

dılmıştir. Bilbaoda ırç. 
lar çıktığı görülmcktedır .. de :ır· 

• • • 
iltica eden şal<iler hakkında Adliye 

Vekılinin beyanatı 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu j 

şehrimize gelmiştir. Kendisile gö
rüşen gazetecilere demiştir ki: 

- Dersimde şekavet yapanlardan 
bize iltica edenler müddeiumumi
ler vasıtasile mahkemelere sevke· 
dileceklerdir. 

Zaten şimdiden bu şekilde bir
çok maznunlar mahkemelere veril-

mişlerdir bile. Gerek bunlar, gerek 

bundan sonra tutulacaklar Türk 
ceza kanununa göre cezalandırıla
caklardır. 

Kan gütme kanununun hangi vi
layetlerde tatbikı icap edeceği hak
kında müddeiumumiler tetkikat 
yapmaktadırlar. Verecekleri ceva
ba göre bu kanunun tatbik sahala
rını ayıracağız. 

Çok çocuklu adliyccilere verile· 
cek ikramiyelerin tarihi Maliye Ve
kilile birlikte taraf1mdan tesbit e
dilecektir. Verilecek para bütün 
adliyecilerin maaşlarından kesile
cek, yüzde farımlar terfi edenler
den alınacak yüzde birerlerden bi
rikecek paralardan verilecektir. 

Cumhuriyet 

Maksat tenkil değil, 

temdindir 
Cumhuriyet rejimi eskiden oldu

ğu gibi, bir türlü idarei maslahata 
tahammül edemezdi. Mukavemetle 
karşılaşmıyalım diye Dersimdeki 
türedi derebey1erin orada hükumet 
otoritesine faik olarak yürütmiye 
çalıştıkları hüküm ve nüfuzu oldu
ğu gibi bırakabilir miydik? 

Tatbikına başlanan imar progra
mı, görülen mukavemete. rağmen 
harfi harfine tatbik edilmektedir. 

Asiler hükumetin kuvveti önün
de kaçmaktan başka iş olmadığını 
görerek. sarp derelere ve dağlara 
çekilmişlerdir. Hükiımetse orada, 
onların hariçle irtibatını keserek · 
imar ve ıslah işi üzerınde yürüyüp 
gidiyor. Tayyarelerle atılan be
yannamelerin tesiri görülmüştür. 

Dağlara kaçanlardan her gün yüz
ler~si dehalet ediyor. 

Hükumet ergeç bu cahil dağlıla
ra hayatı namuskarane çalışarak 
kazanmanın şerefli ve zevkli bir ya
şayış olduğunu isbat etmiş bulu
nacaktır. 

Kurun 

Dersim hadiseleri 
etrafında 

Tuncelinde hükumetin iki yıl
dan beri tatbik etmekte olduğu i
mar programı son aylarda bazı eş
kiya sergerdelerinin mukavemetine 
uğradı. Bunun üzerine hükümet 
tedıp hareketine gırişti. Tuncelin
dckı ıslfihat teşebbüsleri birkaç 
haftada, birkaç ayda bıtecek iş de
ğıldır. Yaz, kış devam P'İt.-cek, şim
diye kadar medeni h ı va "n nimet
lerinden mnhrum kalan hu yerler
de mektep, ka!rıko'. h; 1• · . ,.,.., • k r,_ 

nağı ve yol yapılacaktır. Mukave
met edenler kuvvetle tedip ve ten
kıl olunacaktır. 

Tan 
Ba~makalesi yoktur. -

Son Posta 

HUkOmet Dersimin her 
kö,esine hakimdir 

Dersimde de aynı hayat ve ce• 
miyet nizamı kurulacaktır. Yeni 
Türkiye bunu bildiği için evvela 
onun adını değiştirmiştir. Tuncelin· 
de bundan böyle Aşiret reisler~ 
derebeyleri detil, Türkiye Cumhu. 
riyetinin kanunları hakim olacaktır. 

iş başlamış, muhtemel mukawıw 
met kendisini göstermiş, tedbirler 
alınmış ve bugün de faaliyet de-
vam erli} or. Bütün meselenin hü· 
la as ve hakikati bundan ibart:ttir. 

Aksam 

kezın c• 
Bask'ın hükumet mcr k ırnsJllh 

tık mes'ul bir hükurrıet 8 

t tıı • 
ır. Jer s 

arne ııııı 
Tayyareler, beyann ·reeelc 0 

1
• 

rak yakında Bilbaoya gı ·ne iı1t 
ırncsı ıc· 

Franco kıtalarının gc d vet etrtıe 
:zaren halkı sükunete a 

tedirler. . s'l' rJl_1 • 
BİR ZIHLIDASUIKA J{artıı~erıe 
Valencia 18 (A.A.) -

1 0 
JıııJll 

' OD V(,1' 
de tamir edilmekte . fil8Jc . 

b ·r ın Jc1' 
Primcro zıhlısında ı ·•e .tiiı ., 

··ş .. ;r •Jel•· 
kubulmuş 18 kişi ölrnU frıfil:.1 

' 1 mıştır· t 
şi kadar da yara an marnıştl · 
sebebi henüz anlaşıla 

-·-- 11111 
Eyüpte ya~~; ~a; 

S Jt:ındll yıPt' 
Buaün Eyüp ıı 

o k ştır. 
bir yangın çı m• 
dev:lm etmekterlir. 
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IHRACATIMIZ 
Günün meselesi: Bazı ihracafcılara prim 
Bu yaz, birçok asfcilt ve şo

seler yapllmağa ·başlandı Bu surelle mahsullerimizin mü-
kararlaşhnldı verilmesi 

Birçok yollar da tamir ediliyor him bir kısmı 
ı kolaylıkla harice satılacak 
Sfanbu/ kaza Ve say/ iyeleri civarında geni Ve ı ktısad ve inhisarlar V~kaleti, 

modern as.fa/t yollar vücude getiriliyor memleketimizden hariç piya-v J 1 
salara yapılan muhtelif maddele-

ilfıyet Nafıa Müdürlüğii şehir şosesinin esas tamıratı ve 1,5 kilo- hazırlanmış olup yakında yolun ta- rimizin ihracatını arttırmak için 
la ~aticindeki şose ve köprüleri rnc;trc uzunluğunda bulunan Top - miratına başlanacaktır. 1 tedbirler almaktadır. 
IQ tnir ettirmektedir. 72 kilometre kapı • Maltepe şosesi tamiratı niha- Şile _ Ağva yolu üzerin~c .?~.k- Bazı maddelerin ihracile meşgul 
'l'('~~luğundaki Topkapı - Silivri • yet bulmuştur. deresindeki betonarme koprur.un olanlara \'e bazı maddeleri yeti~-
oı ırdağ yoluoun SiEvriye kadar 2,5 kilometre uzunluğunda bulu- inşaatına başlanmıştır. tirenlere verilen primlerin ilk fır-
Şa an 65 kilometresinin esas şose in- nan Erenköy • İç Erenköy ve 500 2,5 kilometre uzunluğunda yapıl- satta arttırılması düşünüldüğü gi-
de atı bitirilmiş, asfalt kaplamalarına kilometre uı.unluğunda bulunan makta olan Florya - Küçükçekmece bi, bir iki maddeye daha primin 
bı ~arn edilmektedir. İki aya kadar Kurbağalı • Kayışdağ yollarının e- arasındaki asfalt yolun inşaatına te;anili de muhtemeldir. 
it lttilecektir. Geri kalan 7 kilo • sas tamiratı yapılmıştır. devam edilmekte olup inşaat bu - Ezcümle memleket dahilinden 

sarfedilen tuz karşılığı namıle ve
rilecek primin miktarı İnhisarlar 
Vek5letince tesbit olunmuştur. 

Ecnebi memleketlere çıkarılan 

peynir, zeytin Ye balıkların ihraç 
edildiği tevsik edilmek suretile 
her kilo tuz için yüz para verile -
ceklir. 

Bu esasa göre 14 kilo hesabile 
bir teneke beyaz peynir için 2,5 ki
lo, 100 kilo kaşar peyniri için 15 ki
lo, 100 kilo zeytin mahsulünü tuz
lamak için 12 kilo, torik için 40 ki-l!uentr~lik Silivri hudut arası yolu- 6 kilometre uzunluğundaki Mal- ıunduğumuz mevsim içinde niha- harice yapılacak konserve, tuzlu 

ınş ı k · - t b 1 kt balık, balık, salamura peyniri, zev- 1 d ı b ı kl · · 30 1-k da .k. asına başlanmış olup bu yol tepe - Kartal yo u topra tesvıyesı ye u aca ır. o, sar a ya a ı ar ıçın , a er-
lır.1 ı aya kadar bitirilmiş olacak- yapılmış olup asfalt şosesinin ınşa- Vılavet Nafıa Müdürü Nuri, diin tin, deri, barsak ihracatını teşvik da için 29 kilo tuz lazımgeldiği he-

atına yakında başlanacaktır. s&bah · Floryaya giderek yeni ya - etmek için bu işlerle uğraşanlara sap edildiğinden, meseıa 100 kilo 
4 kil ı kt 1 b ~oseyi teftiş ve prim ''erilecektir. torik bahg~ı ihraç "den (100) kuruş !lan 'tr o?1etre uzunluğunda bulu - Silahtarağa - Kemerburgaz yolu· pı ma a o an u ş '" 

~e~lköy-BU~kçekmeceyotu nun şose tam~atının~ke~ş~i~f ~e~~~ak:ı~~k=on~t:r~o~l ~e~tm~iş~t~ir~·~~~~~~~-• -~B~u~m=a=d=d=e=le=r=in~=t=u=~=a=n=m=a=s=ın=d=a~~p=ri=m~a=la=c=a=k=tı~r=. ~~~==~~~= 

l='atih kalabahk ve ma-1 Karışık gı_d~ 
rnur bir yer oluyor Maddet~:ının 

4 ~ Kontrolu 
Partmandan ziyade son za-

~an/arda giizel evler yapılıyor 
Bu ı,a daha çok e hem. 

mlyet verilecek 
Yenilip içilen her nevi gıda mad

delerinin karışık olmamasl için 

Belediye. çalışmalarına hız ver • 

miştir. Bu maksatla bu gibi mad • 

delerden sık sık nümuneler alınıp 

S ?n senelerde apartman inşaatı gittikçe azalmakta, buna mukabil ev 
illa ,1nşaatı çoğaltmaktadır. Bunun iki sebebi vardır. Birısi halkın çok s:r
\oa ~eye muhtaç olan apartıman yapmaktan iktısadi güçlükler dolayısıle 
ba ~g~lllesidir. Diğeri de son aylarda bilhassa Haydarpaşa - Pendik 
nı:ı.ı~ö ve tramvay güzergahlarına birden bire fazla rağbet gösteril -
tarıdır. E asen buralarda daha ziyade ev inşa edilmektedir. Ayni şey tahlil ettirilmekte, karışık görülen 
de ıh semtinde de fazla göze çarpmaktadır. Fatihte yangın yerlerin- . 
batfc·ni açılan sokaklara apartmandan ziyade ev yapılmaktadır. Bu iti
r>ıı a geç~n mayış ayında şehrimiz sınırları içinde yeniden 51 ev ya
Ye ~ış, 2 dükkan ve 10 muhtelif bina inşa edilmiştir. Bu suretle 74 bina 
ı.·a~-'~en yapılmış ve 375 bina da tamir görmüştür. Tamirat en ziyade 
fııı 1 kazası içindeki binalarda görülmektedir. Nitekim bir ayda ta
Ot/ ~d.ılen ;~75 binadan yalnız 112 si Fatihtedir. Fakat tamir işlerinde 

a'trı "~ılıği (70) bina ile Beyoğlu kazası, üçüncülüğü de 59 ile Eminönü 

maddeleri satanlar hakkında za -

bıtlar tutulmaktadır. Ancak bu 

zabıtlardan sonra, nümunelerin 

karıştırıldığı hakkında birtakım şi

kayetler yapılmakta olduğundan 

Beledıye bunun da önüne geçici 

tedbirler almıştır. Bu cümleden ol-
..,, a tadır. f 

''''""""•n mak üzere bundan sonra nümune-
ı,,ı.. tıuuununnn1t1111un' uaunnttn""'"'un11unıuınw-.ınn111n"11ıt1ııın•t•ın•tnınaııunıntıtnun""'nttttnın1t1tıttttftı 

(\. 
4 

!er eskisi gibi çift olarak alınacak 

'h <lzanç vergisi ihracat ve her ikisi de sahibinin önünde 

I • k • • l 1 • Belediye memuru il(! alfikadarın 
Q Slf l şıerı mührile ayrı ayrı mühürlenecek 

isteniyor Genişliyor ve Üzerlerine kopmıyacak şekilde 
l'~ --
t,:1~uza kadar birinci 

8 •tle r ödenmiş o laca k 
BUyUk sermayen ,ır· 

ketler kuruluyor 937 kaza · · · b. · ı t ı. . · nç vergısının ınnc ihracat işleri ile uğraşan firma-
Clıı;sır b 

ı ı, u ay sonuna kadar şube - !ardan bazıları bir araya gelerek, 
ere t a· lt k . 

13 
e ıye edilmiş olmalıdır. muhtelif masraflarını aza ma ; ı-

birer etiket konulacaktır. 

Kadıköy su 
Şirketi de 
Satın alındı 

Vilayet ve 
Belediye 
Bütçeleri 
Veklle t tetkiklerini lk· 

mal etti 
Vilôyetlerin 937 bütçeleri üze -

rinde Dahiliye Vekaletince yapılan 
tetkikler çok ilerlemiştir. 
Şimdiye kadar birçok vilayet -

lerin bütçeleri tasdik edilerek gön
derilmiş '.'.e en son şehrimiz vila -
yet ve belediye bütçesi ile beraber 

Diyanbekir, Giresun, Tekirdağ, 

Sivas, Kayseri, Eskişehir, Amasya, 
Antalya ve Gaziantep vili'ıyctlerı 

937 bütçeleri üzerinde tetkikler 
ikmal cdılmişlir. 

Bu bütçeler, dün; yüksek tasdi
ka arzedilmek üzere Başbakanlığa 
gönderilmiştir. Hafta içinde ait ol-

duğu vilayetlere gönderilecektir. 

Bu suretle şehrimizde ve diğer 
vilayetlerde yeni yıl biitçesi tas -
diklen gelmediği için yapılamıyan 

birçok imar, inşaat ve sair hareket

lere bu hafta bütçeler gelir gel -
mez hemen başlanacaktır. 

-------~ 

Torik ve 
Palamut 
Fazla tutuldu 

Sahtekarlar 
Mahkemeye 
Verilecek 

Yerli kumaşlara yabancı 
damgalar vurulmayacak 
Bazı kumaş ve manifatura tüc

carlarının, sattıkları yerli kumaş
lar üzerine kızgın ütü ile (İngiliz 
malı) olduklarına dair damga bas
tıkları görülmüştür. 

Bu hususta dün İktısad Vekale
tinden şehrimizdeki alakadarlara 
bir tamim gönderilmiş ve halkı 
aldatmak demek olan bu çirkin 
taklit karşısında nazarıdikkate a
lınması lazımgelen noktalar hak
kında şu izahat verilmiştir: 

cAJameti farika nizamnamesine 
göre, markaları taklit edilen kim
selerin derhal mahkemeye müra
caat etmeleri lazımdır. 

Ancak bu kumaşların yerli ol -
duğu tahakkuk ederse, halkı iğfal 
ve hukuku ammeyi ızrar mahiye
tinde bir suç olmasına binaen hak
larında da\•a ikame edilmek üze -
re bu gibiler derhal Müddeiumu-
miliğe verilecektir.> 

Eroinci 
Dayının 
Sabıkası da var lt u tniiddetin bilmesine 12 gün malathane, işçi ve saire masrafla· 

~·., 1dığı halde henüz bazı şub<?lere rında tasarruf temin etmek mak- Üsküdar - Kadıköy ve ha valisi Ycşilköyde gizli eroin fabrikası 
ql>ılan nıüracaatler azdır. sadile müşterek iş görmeyi düşün- Elmalı su şirketi de Nafıa Vekale- Bir kısım bahk ta ihraç işletirken yakalanan Dayı Musta-
h mektedirler. edildi 
'lU rn·· İ h ti tarafından satın alınmış ve bu fanın vaktile ihtisas mahkemesin-la unasebetle, tebliğ memur- Ezcümle zmirin bellibaşlı i ra- Mayıs ayında şehrimizde 89,447 
rl dil ı · b. l k (5) ·1 husustaki mukavelename dün An- de 140 bin liraya ve emniyet umu-~~ n rrııntakaları dahilinde ge- cat ev erı ır eşere mı yon liralık muhtelif deniz hayvanatı 

.._ tk.en t"ksı·tı·n zamanında •·erı·l • lira sermayeli mühim ve yeni bir karada imzalanmıştır. miye nezareti altında bulundurul-
·•ı " • istihsal edilmiştir. Bunun 18,201 

ıni h ihracat şirketi kurmayı kararlaş - Mukavele Nafıa Vekaleti adına mıya mahkum edilmiş bir adam ol-
.._ atırlatmışlar ve 1 tem - liralığı palamut ve torik olup 
·•ıuzd tırmışlardır. Vekı·1 Ali Çetin Kaya, c:...hr.imiz be- duguw anlaşılmıştır " an itibaren yapılacak müra- r- l:' 47 517 1 w k 1 ·1 - t b · ~a"ll"'r, Bu suretle, büyük bir sermaye , iralıgı i o ı e ve mu e a -

" " b lediyesi adına Sular Umum Müdü- D M t f y ·ık·· d k Ilı .. ae ir misli ceza alınacağı- meydana geleceğinden Avrupa fir- kisi tane ile satılan deniz hayvan- ayı us a anın eşı oy e ur-
So~·lernişlerdir. maları ile büyük işler yapılabile- rü Ziya, şirket namına da idare ları ve balıklardır. duğu beyaz zehir karargahı her ta-

C meclisi ikinci reisi İsmail Hakkı 
t <'Çen yılın ruhsat ve unvan tez- cek ve memlekete büyük para gi· Bu istihsaliıttan 340,719 kilo ve rafı bir düğme ile işliyen ve elek-
r:e tarafından imzalanmıştır. 
' r~lerj · d w. • • recektir. 5,375 çifti İstanbul Belediye sınır- trikle müteharrik tertibatı haiz ta-rıy nı cgıştırmıyen veya bu I 1889 yılında tesis edilen ve 1962 

.. 1 SQtıuna kadar yen·ıden tezkere ki çocuk ba hçesi lan içinde, 36,664 kilo ve 58,889 mamile modern bir imalathanedir. 
~ t... s t d F d b' er ço de imtiyazı bitecek olan şirket 400 

·•ııya ama ya a ve ener e ır • 0 f ı T' Zabıta, Dayı Mustafa ile arkadac:ı ' ı t n esnaf ve ticaret erbabı da cuk bah.çesi yapılması kararlaştı- bin liraya satın alınmıştır. çı t ürkiye şehirlerinde istihlak r 

l Uzdan sonra ceza Yerecek- rılmıştır. Bahçeler bu mevsimde Belediye, bir temmuzda şirkete edilmiş ve ·67,326 kilo ve 117,750 hakkında mühim malumat elde et-
"dir. ·r bitirilecektir. ,·az'ıyet edecektir. çı ti ihraç edilmiştir. miştir. 
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en e sevece sin! 
Etem izzet Benic9 

...... oh 
l'ıı.Us aldc ricamı tekrarlamama 

aade edin 
Bir saniye düşündükten sonra: 
- Hayret ederim size!. ...... o . 

......, kuyamam! 

- Lütfiye .. 
Demek cesaretini kendisinde bu

larak devam etti: 
- Beyhude bir inatla beni harap 

ediyorsunuz. Size yazdığım mek -
tupta sevgimin derecesini tahlile 
çalıştım. Buna rağmen inadınız 

devam ediyor. Bu hırçınlığı bırak
manız, emin olun ikimiz için de 

Konuşuşumuzun şekli, sesimizin 

tonu tamamile değişmişti. Kavga 

eden iki hasım değil, adeta dertle

şen iki arkadaş ifadesi içine girmiş
tik. 

- Lütfiye, haklısın. Evli ve na
muslu olduğunu biliyorum. Bunun 
üzerinde bir saniye bile durmak is-
temem. 

[
Halk Filo zo fu J 

diyo r k i: 

---------------------------Boğanın akibeti .. 
Günün en şık hfidisesi, hiç şüp-,· 

hesiz, şu Amerikan boğasının en-' 
camıdır. Bu pehlivan, memleketi
mize Amerikadan ekseriya gelen 
haberler gibi geldi: müthiş bir pa
lavra ile. Kalıp, kıyafeti dehşet. 

Lekabı ondan dehşet: Am~rikan 

boğası! 

Fakat bu müthiş Amerikan boğa
sının Türk boyunduruğundaki •;kı
bete bak: Bursada Mülayim peh -
livan Amerikan boğasını tuttuğu 

gibi ringden fırlattı. Boğa, bir ka
sap dükkanına düşmüş gibi, ringe, 
bacağından asılı kaldı! 

Amerikan boğasının, istihfaf edi
lecek bir pehlivan olduğu zanno
lunmasın .. Muhakkak ki değil. Fa
kat, yine muhakkak ki bizim Mü
layim pehlivan, Amerika boğasının 
meydan okuyuşları önünde gayre
te gelmiştir. Keramet burada. 

Zaten Türkün kerameti burada
dır. Demek istiyoruz ki: 
Eğer pehlivanlarımız hakikaten 

bir gayrete getirilse böyle Ameri
k.a boğaları değil, yine eskisi gibi, 
dünyanın boynuzunda durduğu bo
ğaları dahi yerlere serecektir. Am
ma, gayrete getirilse! 

Halk Filozofu 

Doktorlar 
Arasında 
Değişiklik 
Belediye hekimlerinin 
yeni t ayin ve terflle rl 
Şehrimiz Belediye hastanelerin· 

de ve Belediye doktorları arasındı 
bazı tayin ve terfiler yapılmıştır. 

Bu meyanda Üsküdar Zeynep 
Kamil hastanesi doğum mütehas
sısı Burhanettin Adalar belediyesi 
doğum mütehassıslığına, Zeynep 
Kamil lıastanesi doğum mütehas
sıslığına da Mustafakemalpaşa Be
lediyesi doğum mütehasSJsı Fuat 
tayin edilmiştir. 

Eminönü Belediye doktorların

dan Cemal Soma hükumet doktor
luğuna, doktor Salnhattin Bakır • 
köy Belediye doktorluğuna, doktor 
Hasip te Kadıköy Belediye doktor
luğuna tayin edilmişlerdir. Be -
yoğlu Belediye doktoru Remzi E
yüp Belediye başdoktorluğuna ter
fian tayin edilmişlerdir. 

Kadıköy hüklımet doktorluğuna 

henüz kimin tayin edileceği malüm 
değildir. 

Memurlar 
Mezuniyetlerini 
Kullanıyorlar 
Şehrimiz dairelerindeki m~mur

lardan bazıları yıllık mezu11i
yeUerini ekseriya bu aylarda kul
lanmayı tercih ettiklerinden son 
günlerde izin için Vilayete gönde
rilen tasdik evrakı çoğalmıştır. 

Bu memurların çoğu iki·üç sene 
mezuniyet hakkını kullanmıyan

lardır. 
•ııın11ıu11111 Jfllll1UtttUHtttffHHlllll lllHIUllllHlllllllUllU111U11U 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
A ksarayda park 
Ve çocuk b hçesi 

Ak!aragda oturan okugucula· 
nmızdan Bay Hamit gazetemize 
yolladığı mektupta diyor ki: 

cAksaray muhiti kalabalıktır. 
Şimdi mektepler de tatil edildi. 
Her evin çocuğu, Akscray tram
vay garajının yanındaki mey -
danda toplanıyorlar. Gece geç 
vakitlere kadar oyn~yorlar. Bu
rası hem pis bir yerdir, hem de 1 
geç vakte kadar gürültü patırdı I 
ediyorlar. Civar evler de, çocuk-

-.... i~k rica ederim. 
Soylı ıca etmenize lüzum yok. 

-.... ~~ceğimi söyledim. 
vııe~· 

......, ~ gımde ısrar ediyorum. 

Dedi, dik, katı bir sesle iliive et
ti: 

- Beni polise vermenin kendi
nizi vermek olduğunu unutuyor 
musunuz? .. 

rıunun tarıfı içıne giren bir mes
nedi olabilır. O da harfendazlık, 

tasallut vesaire .. . Bütün bunlar a
ramızda mevzuubahs değil. Harfen
dazlık etmiş değilim. Tasallut as
la aklıma gelmez. Fiıli hiç bir ha
rekete başvurmuş değilim. Niha

yet sızi seven, masumane seven, 
sizden sevgi istiyen bir aşk dılen
cisi olmaktan başka hu.; bir suçum 
yok. Beni seviniz diyorum, bunun 
için size yalvarıyorum. 

Bütün bunları makine gibi bi: 
sür'at içinde söylüyoı du. Birden 
yıldırımla vurulmuşa döndüm. Za
ten: 

çok hayırlı olacak. Siz de, ben de 
ikimiz de ıstıraptan kurtulacağız. 

Belki hayata yeni gelmişlerin ne
şesi içinde yaşamak fırsatını bu-

Dedi, ilave etti: 1 
- Öyle garip bir çıkmazın için- I 

deyim ki, benim için ya sen, ya ha- .. 

ların bu. gürültüsünden rahat 
yüzü görmüyorlar. Halb ki, tram 
vay garajının arkasında bir bos
tan vardır. Bıı bostan müsait bir 

<le. e kadar ısrar etseniz beyhu-

hı.ı~~Yhudeliği falan yok. İşte, bu 
lıy<>tu ar. Ve size son defa tekrar
~k ~· Bir kere daha beni gör -

......, 1' <'~bbi.isünde bulunm\ıymız. 
() .. nkat ... 

~: curnıesın· b·t· d '-- .. '~tılı. k ı ı ırme en IX:'n so-
estirn · 

ltı~~~r. hByle bir teşebbüste bu
taca<ıt tıız hakkmı7da polise mü -
li edccC>ğım ! 

it çıtı • 
....... n \re asabi vüz:.ime baktı: Q{'n· • 
....._ lı:. 1 

tni poli!;e vereceksiniz?. "et .... 1 • , ?.l • 

- Neden? .. 
- Gayet tabii, benden şikayet 

eden sizsiniz! 
- Olabilir amma, adınızı, adre

sinizi de polise vereceksiniz. 
O, böyle söyleyince bir saniye 

durdum. Durdum dn değil, şaşır
dım. Sesim titriyordu: 

- Yani, ne demek istiyorsunuz? 
Diye sordum. Yüzünde dağılan 

hain bir tebessüm vardı: 
- Kocanızın kulağına gider .. di

ye endişe etmiştim! 
Dedi. ilave etti: 
- Nihayet beni şikayetinizin ka-

- Kocanızın kulağına gider! .. 
Demesi, asabımı tedhiş etmek i

çin birebirdı. Arkasından böyle u-

zun boylu izahatc kalkışması da 
sinirlerımi bütün bütün harap etti. 
Kan beynime sıçrıyacak gibi idi, 
boğulacak gibi oluyordum. 

- Kuzum, çok rica ederim, ya
nımdan gidiniz!.. 
Dedım. Bu Jakırdıyı perişan bir 

dille söyledığimi hemen sezdi. Ve .. 
ilk defa bana: 

lacağız. Yani m«!s'ut olacağız! • 

Bilmiyorum nasıl bir hisle, buna 
his te demiyeceğim, yılgınlıkla 

birden yumuşadım. Ben de tıpkı o
nun bana hitap edişindeki basitlik
le: 

- Halil Necip!.. 

Dedim ve .. devam ettim: 
- Benden aşk istiyorsun. Bana 

saadet getireceğini söylüyorsun. 
Gerıiş umit ve hayallerin var. Fa-

1 kat, niçin benim namuslu ve evli 
bir kadın olduğumu düşunmuyor
sun. Bu kadar insafsızlık olur 
mu? .. 

yat .. bu ikisinden birini feda etmem 
lazım. Seni unutmama, senden u
zak kalmama, bir cümle ile: Sen-

siz olabilmeme imkan yok. Sensiz 
olabileceğim gün, ben, olmıyaca:

ğım .. demektir. 
- Peki amma, evli olduğumu bi-

liyorsun? .. 

- Evet, biliyorum. 
- O halde? .. 

Bir saniye durdu. Uzun kirpikle
ri altında kara ve bayıltıcı bir kes
kinlığin ışığını parlatan gözlerini 
gözlerime dikti: 

(Devamı var) 

yerdir. Aksaray ve ciı:arı çocuk
larının ve hatta büyüklerinin ya
zın oturabileceği, 1ıava alacaqı 

bir bahçe, bir park yoktur. l\fev
zuubahs bostan pekala bir park 
haline getirilebilir. Parkın bir 
kısmı da çocuk b hçesi olarak 
tefrik ı.•e tanzim edilirse çok isa
betli bir iş yapılmış olur. Aksa
ray muhiti böyle bir yere ~ok 
muhtaçtır. Bu park vücude ge
tirilince, çocuklarm gürültüsü de 
evlerden uzaklaşmt§ olur. Her 
halde Aksaraylıların bu dileği 
yerinde ve makul bir şeydiT.> -----

.. 
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Alman Hariciye nazırının son ziyaretlerine cevap 
Küçük itilafın petrol ihtiyacını .rr 

Ro-
manya, silah ihtiya

cını d3 .Çekoslovakya temin edecek 
oslovakya ile Romanya arasında askeri 

mOhim bir anlaşma temin ediliyor 
ç 

' ,. 

Dört kız 

Çekoslovak başvekilinin Bükreşi ziyareti yalnız siyasi 

değ i 1, ayni zamanda ask e~! ..... ~.!.~ ....... ~ .. ~ .. ~.~ .. ~.~.!.! .... ~.~ .... ~~ .. ~.~.~~ .. ~·m·ı 

ha• 
olan 

KtJçiJk Antant Bc1< 
'lJtkilleri Stogadinooiç, Tatorııko, Hodza 

L ehistanın Cumhurreisi g:çen 
hafta Bükreşe gitmişti. Oyle 

dendi ki artık Romanyanın Küçük 
1 

itilaf içindeki vaziyeti değişmiş, o 
eski bağlar çoktan gevşemiştir; Leh 
Cumhurreisinin Bükreş seyahati 

Romanya Hlükumetinin Varşovaya 
döndüğüne apaçık bir işaret sayı
labilir. 

İşte Bükreş seyahati esnasında 
alınan haberlerden, Avrupa gaze
telerinden mühim bir kısmının çı
kardıkları netice ... 

Romanya payitahtı şu günlerde 

siyasi mülakatların sıklaştığı bir 
yer oluyor. İşte şimdi de Çekoslo

. vakya hükumeti reisi Bay Hodza 
Bükreşe gitmiş bulunuyor. 

Bu sabah gelen Avrupa gazete • 
!erinin Pragdan alarak verdikleri 

malumata göre, Bay Hodzanın Bük

reş seyahati resmen bir nezaket • 

ten başka bir şey değildir. Çünkü 

daha evvel Romanya Balivekili Bay 
Tataresko da Praga gitmişti. Şim-

di o ziyareti iade etmek icabedi -
yormuş. Bunun gibi, geçen eyliil
da Romanya Kralı Praga gitmişti. 

O zaman Kral, Çekoslovak Başve
kilini davet elmiş. Şımdi işte hep 
bu davetlere icabet ıçin bu seya
hat yapılıyor; deniyor. 

Fakat yine Avrupa gazetelerinin 
Prag muhabirlerinin verdiği ma -
lumatı takip edelim: 

Bay Hodzanın Bükreş seyahati -
nin siyasi, askeri ve ıktısadi üç tür
lü sebebi vardır. Evvelfı siyasi ta
raf: Bükreş ziyareti bittikten son
ra Küçük İtilaf devletleri arasında 
bir konferans toplanacaktır. Bay 
Hodza, İngiliz Kralının' tac giyme 
merasimi münasebetile Londraya 
gitmişti. İşte şımdi Bükrcşe gıden 
başvekil, Londradaki mülakatları 
nın neticesini de Romanyalılara an
latacaktır. Sonra bu ziyaretle Kü
çük İtiliif'ın sağlamlığı bir kere 
daha teyit edilecektir. Daha sonra 
da Alman Hariciye Nazırının geçen 

hafta Balkan Merkezlerini ziyaret 
etmesine bu suretle bir cevap ve
rilmiş olacaktır. 

Askeri cihete gelince: Çekoslo • 
vak Başvekiline erkanıharbiyeden 

de bazı ileri gelen mütehassıslar 

refakat etmektedir. Keza iktısadi 

müzakereleri neticelendirmek için 
'de bazı iktısat mütehassısları bera
ber• bulunmaktadır. 

Bundan bir k<ıç harta ewel Yu
goslavya Erkanıharbiye Reisi Ge
neral Mariç Çekoslovakyaya gide· 
rek uzun bir tetkik seyahati yap • 
mıştı. Umumi harpten sonra vü
cude gelen Çekoslovakya Cumhu
riyeti on sekiz sencdenberi var kuv
vetini vererek milli müdafaası için 
lazım olan şeyleri hazırlamakta -
dır. Onun için Çekoslovakyada P€k 
çok silah ve mühimmat fabrikaları 
vardır. General Mariç Çekoslovak
yaya geldiği zaman, bu silah fab-
rikaJarını birer birer gezmiş, bü -
tün teferruat h<ıkkında mallımat 
almıştır. 

Şimdi Bay Hodznnın Bükrcş se • 
yahatinde Ki.ıçük İtiliıf'ın askeri 
vaziyeti de konuşulmuş, Ki.içük İti-

Hifı teşkil eden Çekoslovakya, Ro • 

manya ve Yugoslavya arasında as
keri sahada nasıl bir teşriki mesai 
temin c>dilcceği görüşülmüştür. 

Çekoslovak Başvekili, Pragdan 

Bükreşe giderken seyahati uzat • 
mıştır Prag ile Bükreş arasındaki 
kuş bakışı 1300 kilometrelik me -
safeyi geçmek için Başvekil 36 saat
ten fazla bir yolculuğa lüzum gör
müştür. Çünkü Çekoslovakyayı 
baştan başa dolaştıktan sonra, Ro
manya ile Çekoslovakya arasın • 
daki müşterek hudut şeridini aş -
mak suretile Romanyaya gitmeyi 

muvafık görmüştür. Çekoslovak • 

yanın coğrafi vaziyeti gözönüne ge. 

tirilir cif? haritaya bakılırsa Basve
kilin bu seyahatinin ayni zama~da 

askeri bir tetkik demek olduğu da 
kendiliğınden meydana çıkıyor. 

IBükreş mülakatından sonra şım-ı 
!di Küçük Antant Başvekilleri! 
!arasında yapılan kon/ eransınj 
! neticeleri merakla bekleniyor ! 
~r'M"H•hlMUı uıuıuııunnıınıuııı ttıutt•••ıuuıurauııtıı•uınnıtuunuuııııı ııı ı ı ıutunuııuı ııııuuıı11111nnnnı11uıı1t 11u111111111" ;: 
Başvekıl bu suretle Maı:aristan hu· 
dudunu da dolaşmış ve ondan son
ra Romanva ve Çekoslovakya gibi 
Küçük İtilafın iki devletinin bağı 

1 
olan yolu takip etmiş bulunmak • 
tadır. 

Küçük İtilafın bu iki devleti ara
sında askeri ve iktısadi biribirlerine 
olan ihtiyaalarından çok bahsedil
mektedir. Son zamanlarda büyiik 
bir ehemmiyetle bahsedılen bir ık
tısadi anlaşma vardır. 

Evvelce Bay Tatareskonun Prag 
ziyareti üzerine neşredilen resmi 
bir tebliğde iki memleket arasında 
iktısadi bir anlaşmadan bahsedil -
mışti. Bu anlaşma iki mem
leket için elzem olan şu iki şeye 
aittir: 1 - Petrol; 2 - Silah ve mü-
himmat. 

Askeri noktai nazardan çok ehem
miyetli olan bu anlaşmaya göre, 
petrolu Romanya temin edecek, Çe
koslovakya da var kuvvetile silah 
ve mühimmat yapacaktır. 

Çekoslovak Başvekilinin Bükreş· 

teki mülakatları bittikten sonra res
mi bir tebliğ neşredilecektir. 

Ondan sonra Küçük İtilaf konfe
ransı toplanacaktır. 

Bu konferanstan sonra da bir teb· 
liğ neşrolunmak adettir. 

Alman Hariciye Nazırının Bal • 
kanları ziyaretine karşı Çekoslo -

vak Başvekilinin Bükreş seyahati, 
bir cevap teşkil etmesi nazarı dik

kati celbedip durmaktadır. Bilhas-

sa Alman Hariciye Nazırının Bu • 

dapeştcyi de ziyaretinden sonra Kü
çuk İtilaf devletleri, son vaziyeti 

daha yakından takibe mecbur ol • 
muşlardır. Macaristan, bir an evvel 

muahedenin ağır şartlarından kur
tularak silahlanmak istiyor. Al • 
manlar, şimdiye kadar gah Bük • 

reşe, gah Belgrada son derece gü
ler yüz göstermişlerdi. Bundan Ma
carlar endişeye düşmüş, bir gün 
Macaristan aleyhine Almanyanın 
Romanya ve Yugoslavya ile bera • 

ber olması ihtimalini düşünmiye 

başlamışlardı. Alman Hariciye Na
zırının Budapeşte ziyareti şimdi bu 
endışeleri dağıtmış, diye söyleni • 
yor. Son gelen Macar gazeteleri 
Fon Noyratın Macar payitahtını zi
yaretinden o kadar memnun gö • 
rünüyorlar ki, bu gidişle Macaris

tanın silahlanmak hususundaki ar
zusuna Almanyanın son derece mü
zaheret edeceğini söylemekten ken
dilerini alamıyorlaı. 
Macarların meşhur gazetesi olan 

Peşter Loyd yazdığı hararetli bir 
makalede Fon Nöyratın beyanatını 
tefsir ederek şöyle diyor":· 

cAlman harici siyasetini idare e
den salahiyettar zatın beyanatını 
dinlerken her Macar, son derEce 
memnun olmuştur. Çünkü Maca • 
ristanın adalet için girıştigi müc.a
deleyi, Almarıyanın son derece te
veccühle karşıladığını söylEmiştir. 
Bundan anlaşılıyor ki, artık 
Orta Avrupada sulhunu teminin • 
de Almanya, Macaristana lazım ge. 
len hürmet ve riayeti gösterEcek • 
tir.> 

Görülüyor ki, Küçük İtilaf son 
günlerde pek ziyade dikkati celbe
decek bir hale girmiştir. 

E vkaf müdürlüğünden tekaüt o
lup köşesine çekilen Hacı Hüs

nü, kızlarının talim ve terbiyesine 
fazla ehemmiyet vermedi. 

Birer sene fasıla ile ortamekte
bini bitiren Sabahat, Melahat, Ne
bahat, Nezahat'e de ayni şekilde 

tebrıkte bulunup alınlarından öp
tükten sonra aynen şu nasihatı ver
di: 

- Kızım . Tebrik ederim. Berhü
dar ol. Ana, baba duası almak çok 
iyidir. Ben memnunum. Allah ta 
seni memnun etsin. Artık evde ba
ba ocağında otur. Ev işlerile uğ
raş. Yarın bir ev bark sahibi olun· 
ca sıkıntı çekme. 
Fılhakıka dört kız baba sözü tut

tular. Evde oturup yemek Pİ· 

şirmesini, dikiş dıkmesini hatta bü
yük annelerinden oya yapmasını 
bile öğrendiler. 

• • • 

·ddi 
zım gelirse, kızların o kadar c~i .. 
ve o kadar asil tavırları vardı kll

Zcngin, fakir, güzel, çirkin .bu bir 

dar delikanlı arasında hı~di
tanesine ehemmiyet bile ver 

ler. }\tl.lP 
Hepsinin söz atmalarını. m~ . is-

.. .. eicrırıı göndermelerıni, goz suzm 

tihfafla karşıladılar. bir:ıZ 
Bu kadar naza çekme de 

şüphe uyandırır. goı 
Mahallenin acuzelcri, kızlar~ılıı:"· 

koyanlar bin bir rivayet ~ıknr ırrııı
Fakat hiç birisinin de dogru 0 

dığı derhal meydana çıktı . . . . .. " 
w• d. por• 

Hakikat hiçte böyle degıl 1• bit 
kız yalnız kalınca elden ele 

1
,,r, 

A·1 vor" fotoğrafa bakıyorlar. g 1• cı-
sızlıyorlar, saklanan mektupları · 

karıp saatlerce okuyorlar... dı. 
Biribirlerine deı t yanıyorlar 

Bu ne olacaktı? . giitl 
En büvi..ıkleri Sabahat; bı.r Fakat .. kızlar her sene birer yaş ,J 

daha büyüyüp güzP.lleştikçe .. kan- l:ızkardeşlerine: 
51

fa-
- Çocuklar .. dedi, ablanız ...,_ lan yanıp tutuştukça etraftaki de- :Mua••· 

tile şu teklifi yapacağım. ....er hkanlıları da yakıp kül etmiye baş- nw· 
}adılar. meri hepımiz seviyoruz. ~-ua rrıiŞ 

de hepimize gizli gızli gonder ·nlı Hele dördü de ayni renkte ve ay- d koP)' 
olduğu mektupları a eta i-

ni zevkteki elbiselerini giyerek pi· yazıyor. Yalnız serlevhalarını , .. e 
yasa caddesine çıkınca, herkesın 

simlerımizi değiştıriyor ... cıı-takdir nazarlarım Üzerlerine çekti-
1 

· i oğf 
Bız onun bütün rol erın t"-ler. fstanbulun adeti mallım .. Gü- ' · e ka 

dik Şımdi onun bu hareketı~ bı-
zel kız gören anneler, içini çeker, şı ben bir çare düşündiim Bırerdafl 
(Oğluma layık gelin!) diye titrer. azrn:ı 

rer Mtwmmere mektup Y 
Adres almak sevdasına düşerler. aramızda bır kur'a ç<•lwlım n1-

Delikanlı (enfes parçalar) diye 
1 

NJtı:l 
Kimın uzerındP. ka ırsa aı· 

güzel kadınların peşine düşerek e- mer ile 
0 
meşgul olsun. Bız de v 

vine kadar takip ederler. Kimın ne-
ccçelim. te' si olduğunu ög~renirler. b 

1 
tmektC 

Dört kız bunu ka u e İşte bu dört kızkardcş için de reddut ettiler. . \'rıi 
böyle oldu. Her gezmeye çıktık- Ç" k .. h · d M amıncrı aj un u, epsı e u, 
Iarı gün birkaç aşık buldular .. Ni- derf:cede sevıyorlardı cçi? 
hayet iş o derece dallandı. budak- Nıhayet ar adan haftalar g all 
landı ki.. Hacı Hüsnünün evi etra- Muammerin · gönderdıği koPYg"-
fında günün her .saatinde bırçok 3- mektuplar kızkardeşlerin elin:ur;a 
şıklar iç çekerek dolaşıp durmıya çınce hepsi birden nefretle 

başladılar.. usulünü kabul ettiler. ]"Jıha-
Fakat.. Allah _için söylemek ıa - Kur'a çok heyecanlı oldu. etz!22!!!!!!!!!!!!""9ml!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"!"'!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!~~-~~~~!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!:!!!!'!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~~!:!!!!!!!!!!!!!!~=!!!!!:Wll!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~--~~"'!!"'~~,,,,,,,. 
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Edebi Roman No : 30 
Bükre,te hlr cadde 

sinema delisi kı~lar aşık olacak. 
Bununla beraber prensesin salonun
daki kadınlardan bir çoğu ikisinin 
etrafında pervane. Bu tam mar • 
sıkla yanm marsığın sırları nedir 
ki o kadınlar ikisine de yiyecek gi
bi bakıyorlar? Egzotizma değil. 
BS§ka bır şey ki ben anlamıyorum. 
Merdiven başındaki paravanın ar
kasında garip bir sahne gördüm. 
Madam Culya Matarano marsık 
Fettahm boynuna sarılmış zangtr 
zangır titriyor. Kara Fettah Beyoğ· 
lunun bu en güzel Musa kızın ı is
tiğna ile itiyor, istemiyor, o ittik
çe Culya sülükleşiyor, keneleşiyor 
ve titriyordu. 

dın değilsin. Günü gelince sen de 
anlarsın. İkisinin belki pürüz A
şığı var. Şimdi Perapalasa git, bü
yük salonda biribirine, biribirini 
öldürecek gibi bakan on beş yirmi 
kadına tesadüf edersin ki ya Ras 
Feddanı bekliyorlar, ya Fettahı. 
Fakat ben onları reçete gibi saklar 
ve kullanırım. 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Prensesin konağı öyle değişmiş 
ki.. 

Neye benzeteyim bilmem ki: 20 
nci asırda bir Babilon minyatürü 

Adını bildiğim, bilmediğim çeşit 
milletlere mensup bir sürü erkek, 
kadın, bu salonlarda türkçeden 

başka her dilden konuşuluyor. 
Yalnız ben, prensesle türkçe konu
şuyorum. 

Eski nazırlardan birisine ılk de· 
fa burada rastladım. Yavaş yavaş, 
fakat gramere uygun bir ingıliz

ce konuşuyor. Anlaşılmaz bir a
dam. Beş dakikası dehşetli kibir~i. 
beş dakikası dehşetli dalkavuk. 

Beş dakikası hoppa. Beş dakikası 
bir Protestan papazından daha 
ciddi. Güzelce ve sevimli. Ne yazık 
'ıi kültürü pek entipüften. Çok ya-

van mevzular buluyor. Buldukları. 
nı da yavan yavan geveliyor. 

O kadar ehemmiyet verilecek bi· 
risi olmadığı için geçiyorum. Fakat 
bugün iki tip P€k hoşuma gitti. 
İkisi de erkek. Birisi sütsüz çiko
lata renginde, uzun boylu, geniş 
omuzlu, Amerikan boksörlerine 

benziyordu. Yukarı Sudanın bil· 
yük zenginlerindenmiş. Adı bir 
tuhaf; Ras Feddan. 

Ötekisi büsbütün kuzguni. Mar
sını mı marsık. Rengi doktor kabine
lerinin kapılarındaki cilalı siyah 

levhalar gibi parlıyor. Göz bebek
leri kara boncuk. Gözlerinin akı 
donuk mavi. Göz pınarlarında bi
rer damla kıpkızıl kan. Orta boylu, 

atletik bir vücudü var. Öyle şık, 
öyle şık ki eğer beyaz olsa bütün 

Birisi koluma girdi. Baktımı 
Prenses: 

- Bırak, dedi, Fettaha çıldıran
lar çoktur. Fakat kudretin asıl 
kaynağı Rns Feddandadır. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Culyanın saldırışını hayretle 

seyrediyordun. Hayretını 6 ider -
mek için söylüyorum. --

- Ben bir şey anlamıyorum. 
- Tabii anlamazsın. Çünkü ka-

- Reçete gibi mi? 
- Evet. İsterik dostlarımı teda-

vi eden bir reçete gibi. Onlar da 
bana son derece itaat ederler. 

- Bu Fettah kimdir? 
- Habeş İmparatoru Meneliğin 

baş mabeyincisinin oğlu. 
- Burada ne işi var? 
- Harbi umumide Paris sosye-

tesinde büyük sükse yapmıştı. 
Zengin ve nefsine düşkün adam. 

- Af buyurunuz Prenses, sizin 
bunlarla ne rnünasebetiniz var? 

- Bu benim sırrımdır. Daha 
doğrusu Zekeriyya sofrasının tılı
sımı bunlardadır. Bu geceki Ze
keriyya sofrasında bulunacaksın. 
Her şeyi değilse de, mühim bir kıs
mını anlıyacaksın . Şimdiye kadar 

gördüklerin, işın dış yi.ızü idi. Bu 
gece iç yüzüne biraz gireceksin. 
Onun esrarı bektaşi sırrına, ne 
mason sırrına benzer. Bılsbü tün 
başkadır. Ondaki ruh cazibesi hiç 
bir şeyde yoktur. 

Prensesin açık saçık konuşma
sına kızdım. Bıraz da nefret et -
tim. Fakat esrarengiz bir şeyi an • 
lamak, bir sır keşfetmek... İşte 
insanların zaafı burada. Dinler e
ğer mistik ve misteriyöz birer ma
hiyet te olmasaydı, insanlar peşle
rine düşmezlerdi. Sarahat insana 
yavan geliyor. Ben de bu zaafa düş
tüm. Evime kaçmaklığ ım lazım ge
lirken, asıl Zekeriyya sofrasının 
esrarengizliğıni öğrenmek cezbesi~ 
ne kapıldım. 

Şimdi bu satırları hiddetle, nef
retle iç bulantısı ile yazıyorum. 

Fakat bunun suçu hiç kimsede 
değil, bende. Aklı başında, 22 ya
şında bir kızım. İrade benim. Ser
besti benim. Ben kalmıyacaktım. 

Bir küçük defter içinde üç beş 
satırla uzun bir ukalalığa ne lü 
2u m var? Kaldım işte .. 

Bu gunahımı gızlı bır rne-
çinde kendı kendıme itiraf et 

ırnda. 
liyim. Bu sayfaları her açış ;bi 

çirkin satırları birer şarnar garı· 
vüzüme çarpmalı Yanlış \'e rn 
J l ceza 
tıksız hareketım bu suret e 

lanmalı. z ke ., 
u· e Öğrendiğim hakikat ş · ıdır, 
ofras 

riyya sofrası ne niyet 5 ııar ıop· 
ne adak masası, ne de abta yiizıİ· 
lantısı. Bunlar htp işin dış şeınt 
Asıl içyüzü bu sofranın bir dı ., 

. oırna 
sofrasından başka bır şey . }1ii -

: nasıle 
ğıdır. Bu Şelat her rna 

kimdir. . dıJirıdekİ 
Şelat nedir? Kem sala aoğrus.ı.ı 

esrarı da çözdüm. Daha ldı.ığll ı-
· 1 o ııı prenses artık bana emıı . 1<ısıtıı 

çin hepsini değilse de bır 
öğretti. rracılllrı-

Kem sala Zekeriyya 50b.r şifre"' 
1 1 ısı-nın arasında kullanı an bir 

. d'l rıe r 
dir. Ne bir müstakıl 1 kabaca bl 
rikat rumzu. Sadece ve 

şifre. tJarJ 
(Devamı 
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G 
,,,:~en lıofta!ar içind• /tolgan taygarecisi Pezzo taygaresi/e 15,000 
f,t·ı'e İrtift1a çıkarak dünya rekoruna lcırmışlı. Tayyareci yüksek 
,,./ <llarda hava tazyikı az o/daza için on:.ı göre bir kıyafet giyin· 
ş/ 0.e başına da huıasi surette imdi edilmiş bir mif/er takmıştı. 
a.trıdı de Amerikada, Oklohamada bir taggareı:i bu rekoru kırmak ,;ye hazırlılını bitirmiş bıılunmaktadır. Yavas gaCJaş Stratosfer 
cı ~'!erine başlanacak mı c!usiniz? Yukarikl resim /tolgan taggare• 

~1111" tag,qansinde ikım başına geçirdiği mil/eri (le kendisini 
gösteutıekteair 

L~"Ustralyahlar, hü- namına hemen kimseyi görememiş-
'\" lerdi. 

illet merkezlerini 
bırakıyorlar 

be Telegraf cAmsterdam~ dan: 

G(;~vustralyalılar bundan yirmi beş 
h- e evvel, memlekete guzd bir 

Hükumetin bütün Avustralya 
dahil ınde yaptığı propagandalar 
şimdiye kadar hep boşa gitmiştir. 

Bu şerait dahilinde şehrin mu -
kadderatının ne olacağı sorulmak-

l'llV' be; ıtaht kazandırmak için Kan _ tadır. Kimsenin rağbet etmediği 
~hr~ Şehrini inşa etmişlerdi. Bu bu şehrin azim masraflarına daha 

tas tın planlarını yapanların ka _ uzun müddet dayanmak mı lazım, 
~ ltıda şöyle bir fikir vardı: Çok yoksa bo.;;altıp kendi haline bırak-
V~~eden Kanbcrra Amerikanın mak mı? 

:ngton şehrine benziyecektir. 

\•e ~ Cok giızcl, son derece modern 
tr\a er türlü konforu haiz şehir, 

• 
1 att~ss"f b" ·1 · · d" .. d" k l!ri . u anı erının uşu n u -
tr\a gıbı bir istikbale mazhnr ola -

lllıştır a . 
ta!{~ Şehrin bu kadar güzel ola -
~ ınşası için yirmı beş sene gibi 
ısa b' &arf ır zaman zarfında milyarlar 

Gözsüz gören çocuk 
Raynfront'tan: 

Lorıdruda kraliyet hastahanesi 

' bcışhekimi doktor Sesil Reynold A
merikuda .Radyum gözlü çocuk> 

namiJe maruf olan küçük bir çocu
ğu Londraya davet etmiştir. 

tltı edılrnişlir. Şimdiki halde şeh-
tı:ı%arırn milyon nüfusu rahatça ba-ı 
~ ıracak vaziyette iken, Kan -

g~~nın bugünkü nüfusu 7,500 ü 

Pat Markis ismini taşıyan bu 13 
yaşındaki çocuğun harikul[ıde ana-

tomık bir kabiliyeti vardır. Göz • 
lerini kullanmaksızın görebilmek - .... 

emektedir. 

lli~bcrr.ada Vaşingtondaki ka -
l'lı.tıh hatırlatmıyacak derececl<! 
"atd teşern bir parlamento binası 
~iıı.d ır. 'Fakat mebuslar bu bina i
lt~ e geçirecekleri bir kaç hafta -
buınıuzakere günlerini kerhen ka-

etrn· 
ıeri ıye mecbur kalmakta ve ek-
k Ya rn·· •a.Jrn uzakere edilecek bir şey 
tu it <ıdığı behancsile, meclisin ta -
~l'r~arını vererek, hemen Kan -

tediı·. 

Gözlerini kalın bir bezle bağla
dıkları halde Pat, eline verilen bir 

kıtabı okuyabilmekte, yazmakta ve 
etrafında neler qlup bıttiğini söy-

1€mc•ktc, hatta şehir sokaklarında 
otomobili sevk ve idcırc etmekte -
dir. 

Doktor R<.-'ynold 19:34 senesinde 
Kaliforniyaya yaptığı bir seyahat· 
te bu harikulôde insanı keşfetmi

ye muvaffak olmuştur. O tarihte l> an kaçmaktadırlar. 
~ı.ıı:rı?rnento civarında dört fa _ :Pat Markis'in bu harikuHide ka -
t~ ~l .si~:sinde toplıyan muh - bılıyetindı>n dünya fen alemini ha-

l:ırofe .?ır universitc binası vardır. berdar etmişti. 
hi Şa~orJeri arasında şöhret sahi - Tecrubelcr şöyle yapılmaktadır: 

şl"!h sıvetıer göze çarpmaktadır. 
t(!ı-.... ·te halkın ragvbet göstermesini 

·•ıın. . · 
~lırı.u ıçın, 1927 de Glüçester Dü -
de y' Ondan sonra da şimdi Duk 

ltraı ındsor, ondan evvel İngiltere 
qhdı,'-~lan Sekizinci Edvardı Veli-
• &l z 
~ll'ıtı1 1 

arnanında Kanberraya ça-

Çocuğun gözleri evvela geniş si

yah bağlarla bağlanmaktadır. Hiç 
bir aralıktan en küçük bir ziya ı-

şığının girmesine müsaade edil -

memektedir. Bununla beraber genç 

Pat her yazıyı, siyah tahtaya ya

zılanları okumakta, etrafındakile -~· ş ardı. Fakat bu da fayda ver-
tltıd~ :\'Ustralyanın diğer şehirle- rin elbiselerinin rengini,, biçimini 
tar1tıd alabalık bir halk kitlesi ta _ tarif etmektedir. 

hu l>t an karşılanan ve alkışlanan Tecrübe odasına getirilen bir bi-
~a:llsler, Kanberraya vardıkları lardo masasında genç Pat mükem-
ltıl!t tn karşılarında resmi hükfı. - melen bilardo oynamaktadır. 
~rlarından başka, halk Bu mucizeyi nasıl izah etmeli? 
~t:!t -

·· en k.. Bugünlerde Londrada yapılacak 
diıı Uçijk kızkardeşe isabet e~ 

Ce N yeni tecrübelerle bu esrarın halli-
dı. ~ ezahat bu taliini beğenme- ne çalışılacaktır. Doktor Reynold'a 
l'rıt:!Q 1• •• tt.arnrnerin hareketini beğen-
h._ gı ıçin ·zr göre, güneş ışığı doğrudan doğru-
·~tırı· gı ıce Nebahate bu kıs-

trl!l:ı_h1 de\'retti. Neoahat te gizlice 

~~'°" ~te, Melahat te Sabahate 
·<ıetırı. 

lı' 1 devretti. 
t ıı.ıtat 
-tı~~ her biri kısmetini diğer 
d ardc-ıı· 
e tı ~ıne devrederken gizlice 

t)ı Uarn 
aı et illere cevap yazmayı ih-

nıernişti. 

~ı· ••• 
1 r n" 
(!. t>Un g·~ı· 
tıne h 1~ıcc diğer kızkardeş-

l~ll ttu n~r Vermeden evinden ka-
. arn 
<llıat . ._. illere giden Sabahat Me-

tı-ı '''leıah ' 
t>r bi at ve Nebahat'ı Muam-

d;ı rer b· 
l'q &ok ırer karşılayıp birer o

tu b • 
....... ~· · QCpsıne: 

ta ırer d k 
~ So a ika .. dedi. Fakat bi-

ya Pat'ın alnından geçerek, di -
mağındaki rüyet merkezi üzerinde 
tesir yapmaktadır. Yani başka bir 
ifade ile Pat, gözlcrınden değil, 

alnından görmektedir. 
Yapılacak olan son derece fenni 

tecrübelE.rle bu Cizyolojik hadise
nin aslının öğrenilmesınc çalışıla
caktır. 

• 
Bir cankurtaran si· 

midin seyahati 
. - Tas Ajansından -

.Sibiriakov> buzkıran gemisinin 
bundan beş sene eV\'el Şimal Buz 
Denizinde suya bıraktığı can kur
taran simitlerinden biri, geçenler
de Fransada Gaskonya körfezinde 
bulunmuş ve Sovyetler Birliğine 

gönderilmiştir. 

Tanınmış kutupçulardan Profesör 
Vise, bu mesele hakkında bcya -
natta bulunarak demiştir ki: 

- 1932 senesinde, Arkanjel'den 
Pasifik Okyanusuna yaptığı arktik 
seferi esnasında, cSibiriakov> buz
kıran gemisi, Laptevi denizinde su
ya, içinde kağıtlar bulunan ağaç -
tan mamul müteaddit yüzücü can
kurtaran simitleri atmıştı. Bir kaç 
zaman sonra, bu cankurtaran simit
lerinden ıkisi İzlandanın şimal sa -
hillerinde bulunmuştu, Bu simit-

ler. bittabı suların ve cereyanların 
seyrinın anlaşılması ve muhtelif 
denızler arasındaki irtibatın aydın

latılması maksadiyle suların cere
yanına bırakılmıştı. Bu bakımdan, 
Gaskonya körfezinde bulunan can
kurtaranın macerası çok mühim -
dir. 

Kuvvetle ihtimal verildiğine gö
re, bu simit, Laptevi denizinden 
Kutup havzasına girmiş ve Fran
suva • Jozef arazisinin şimalinden 
yürümüştür. Buradan, Gr~nland'ın 
şark cereyanı, simidi Fransuva
Jozef arazisinin cenubuna sevket
miş ve bu noktadan itibaren de Lab
rador cereyanı ile Newfoundland 
mıntakasında A tlantik Okyanusu
na girmiştir. Burada da Atlantik 
cereyanı, bütün bu Okyanusu ka -
tettirmiş ve simit nihayet Gaskon
ya körfezine gelerek karaya vur
muştur. Bu suretle, simit, beş sene 
içinde, 13.000 kilometre mesafe ka
tetmiştir. 

• 
Planörle 354 kilo-

metre uçuş 
- İzvestia'dan -

Planörcü pilot Rastoguev, 5 ma
yıs tarihinde, bir ki~ilik bir planör 
ile rekor teşkil edecek bir uçuş yap
mıştır. Planör, bir tayyare tarafın
dan :300 metre yüksekliğe çıkarıl -
mış, Rastorgucv, bu yükseklikte, 
kabloyu keserek kuvvetli bir hava 
cereyanı ile 1400 metreye kadar 
yükselmiştir. Burada, Rastorguev, 
kuvvetli bır viraj yaparak cenup 
istikametini tutmuştur. 

Ertesi gün, Rastorguev'den ge
len bir telgraf, planörün Voronej 
mıntakasında muvaffakıyetle yere 
inmiş bulunduğunu bildirmiştir. 

İlk hesaplara göre, Rastorguev, 
hattı müstakim üzere 534 kilomet
reden fazla mesafe katetmiş ve bu 
suretle yalnız planerist Kartaşov'un 
501,200 kilometrelik Sovyet reko -
runu değil, fakat ayni zamanda Al· 
man planerist Eltschern'e ait 
504,200 kilometrelik dünya reko • 
runu da kırmıştır. 

~aıı tır<ı bi 'b .. 
la dört k rı ırınin seslerini du-

tı Od lZkard . . 
Cq a k<ı eş mısafır alındık-
~ tıalond Pısını açarak karşılaşın-
al'~ a, ava 1 

lra.raıc .. z arı çıktığı kadar 
duşüp bayıldılar. 

Londruda toplarımıı olan imparatorluk ~onferanır, celsel~rine niha
ge.t verdi. Sın Cegmis •araytncla toplanmıı olan 6u /conf eronı do
mın,qonlarr'! Ana vatana 1 ktısadl bakımdan bağlarını bir icat dalıa 
kuvvetlendırmış bulunuyor. Yııkarıkl resim, aıalı yukarı beş yüz 
milyon insanı temsil etmiı olan murahha.Zarın konferanstaki ıon 

toplantısında almmı6fır 
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Kanh lsp nya milletler 
için 

tecrübe tahtası oldu! 
Strateji ve silahların tefevvuku bakımından 
şimdiye kadar milletler erkanı harb(qeleri mü

him neticeler elde etmiş bulunuyorlar 

Müstakbel mtıharebelerde tanl<:ların · 
pek o kadar işe yaramıyacağı anlaşıldı 

ispanya n1uharebelerinde bilhas
sa Rus avcı ve bombardıman tay
yaleri diğerle ı e fai .görOnOyor 

1 

Bir seneye yakın bir zaman -
dan beri bpanyada dahili harp de
vam edip gidiyor. Bugünkü kll.nlı 
İspanyanın, orada devam eden mu
harebenin aşağı yukarı beynelmilel 

. bir muharebe olduğuna göre, ya
rın için harbe hazırlanan ıievletlerc 
mükemmel bir tecrübe tahtası va
zifesi ifa ettiğine §Üphe yoktur. 
İspanyada, maalesef insan göğüs

lerine tevcih edilmek suretile he
men hemen her milletin harp mal
zemesi ve harp tekniği tecrübe edil
mektedir. Harp stratejisi her gün 
yeni tecrübelerle zenginleşiyor. Er
kanıharbiyeler de bu tecrübelerin 
neticelerini büyük bir dikkatle not 
ediyorlar. 
Şimdi hiç bir hataya kapılmı~ 

olmaksızın söylenebilir ki, muha
rebe sahasında karşılaşan iki düş
man strateji araziye, tabii unsur • 
lara, kıtaatın kemiyet ve keyfiyet 
itibarile kıymetine ve askerlerin 
muharebe kabiliyetlerinin bilhassa 
kendılerini harekete getiren ideale 
bağlı oluşlarına, sevk ve idareY,e, 
harp malzemesinin mükemmeli -
yetine, bilhassa ia§eye dikkat et -

Bir taraçaya kurulmuş oları tay• 
!JOre Jefl lftitralyözü 

mek mecburiyetindedir. Gerçi bu 
müşahedeler yeni bir şey değildir. 
Umumi harbin tecrübesini geçir • 
miş olanlar da bunları pek ala bili
yorlar. Fakat ... 

Fakat tanklar hakkındaki fikir • 
ler değişmiştir. Bugün askeri mü· 
tehassısların hücum arabaları hak
kındaki mütaleaları hemen hemen 
bir noktada fürleşmektedir. Bu mü
taleaları da şöyle hulasa etmek ka
bildir: Hafif, orta ve ağır arabalar 
kendilerinden beklenen hizmeti ifa 

edememektedirler. Kolay kolay ya
kalanmaktadırlar. Zırhları zayıf • 
tır. HatM bazılarının zırhlarını a
lelade kurşunlar bile delip geç • 
mektedir. Eğer tank müessir su • 
rette muhafaza altında değilse, 
bombalarla ve hatta petrolle hak
kından gelivermek kabildir. Yal -
nız İspanyadaki muharebelerde 
Rus tanklarının Alman tanklarına 
faik olduğu görülmüştür. 

Tayyarelere gelince, son derece 
antrene bir avcı pilotu, otomobil 
ve tayyare inşaatında mütehassıs 
mühendis ve en nihayet 1936 sene
sindenberi İspanyada hükumetçile
rin ordusunda çalışmış ve bir çok 
hava muharebelerine iştirak etmiş 
olan bir zat kanaatlerini anlatıyor. 

Bu zat, asilerin hemen hemen İ
talyan ve Alman tayyarelerinden 
mürekkep olan hava kuvvetlerile 
çarpıştığı zaman, daima bu hava 
muharebelerinin teknik tarafları -
nı da gözetlemiye dikkat etmiştir. 
Hükumetçilerin elinde bulunan biı
tün tayyarel<>ri tecrübe etmekle 
kalmamış, hükfı.metçilerin eline ee-

-l 

Hir ten •ıkletinie bir taggar 
bombardıman torpili 

çen düşman tayyarelerini, yani Al
man ve İtalyan tayyarelerini de 
tecrübe etmiştir. 

Bu zat şunları söylüyor: 
1936 senesi Ağustosunun bida • 

yetinde huklımetçilerjn tayyare kuv 
vetleri şundan ibaretti: 

80 Niöpor, 52 iki mitralyözle mü
cehhez madeni avcı tayyaresi, 80 
Brege (bombardıman tayyaresi), 
30 kadar Duglas, Foker, Dragon 
tayyareleri, bunlara ilaveten de 50 
kadar sivil turizm tayyaresi. 

Eylül nihayetinde bu kuvvete 50 
kadar harp tayyaresi daha ilave e
dilmişti. İlkteşrin ayının ortalarına 
doğru 100 kadar Rus avcı tayya
reı;i, 50 kadar yine Rus iki motör
lü bombardıman tayyareleri geL
di. Bu tayyareler sür'atle monte e
dildiler. Günde 3 bombardıman ve 
8 avcı tayyaresi kullanılrnıya ha
zır bir hale getiriliyordu. 

1936 senesinin nihayetine doğru 
hükumetçilerin tayyare kuvvet -
lerini şu rakamlarla tesbit edebi -
liriz: 

90 Rus avcı tayyaresi, 46 Rus bom
bardıman tayyaresi, 4 Potez bom
bardıman tayyresi, 3 Devuatin avcı 
tayyaresi (tamir edilmiş) . Bir kaç 
İngiliz ve Amerikan tayyaresile 
turizm tayyareleri bundan hariçtir. 

Bunlardan başka Fransız tayya
releri... 

Bütün Fransız tayyareleri Vi • 
kers mitralyözlerile teçhiz edilmiş· 
ti. 

1937 senesi bidayetinde ise yeni
den 150 Rus avcı ve bombardıman 
tayyaresi geldi. 

ASİLERİN TAYYARELERİ 
Asi ordusunun hava kuvvetleri 

bilhassa 68 Arado avcı tayyareleri· 
le Haynkel çift satıhlı avcı tay -
yareleri ve üç motörlü Yünkers 
bombardıman tayyarelerinden, Fi
yat avcı ve Kayron, yahut Savoya 
Marketti bombardıman tayyare • 
!erinden mürekkepti. 
BU TAYYARELERİN KIYMET

LERİ NEDİR? 
Bir muharebe zamanında avcı 

Hükumefçilerin njır toplarınclatı. 
tayyaresinden aranan en büyUk 
şey, ufki sür'ati, iniş \'e çıkışların
daki kolaylık kabiliyeti, iyi kul -
lanışlı olması ... 

ı Yine İspanyadaki muharebeler
den Rus avcı tayyarelerinin diğer 
tayyarelere faik oldukları görül -
müitilr. 

4000 metre irtifadan aşağıda mu
harebe kabiliyetleri itibarile muh
telif markada tayyareleri şöyle sı
ralıyabiliriz: 1,16 Rus avcı tayyare
leri, Fransız tayyareleri, 1,15 Rus 
tayyareleri, Alman Arado ve Hayn
bl tayyareleri, İtalyan Fiyat tay
yareleri, Boieng ve Funy, ondan 
sonra da 52 Nieuport tayyareleri 
(Bu son tayyereler dört sene ev -
velki modellerdir). 

4000 metre irtifadan yukarıda da 
yine Rus ve Fransız tayyareleri bi
rinci gelmektedir. Bombardıman 

tayyarelerindc de Katıuska deni
len Rus tayyareleri rüçhanı mu -, 
hafaza etmektedir ... Bu tayyareler 
gayet iyi teslıh edilmiş oldukları 

halde saatte 420-450 kilometre ka -
tettikleri gibi, Alman ve İtalyan 
avcı tayyarelerine de kolayca kar
tı koyabilmektedirler. 
Almanların üç motörlü Yünkel'S· 

leri çok yava;tır. Ve avcı tayyare
lerine kar!iı k•ndilerini gayet kötü 
müdafaa edebilmektedirler. 

As{/er l•r•fmclan iltlnam eciilen 
bir J<us tankı 

İtalyan tayyareleri ise Alman , 
larınkine nazaran daha jyi tay • 
yarelerdir. 

Huliısa İspanyadaki muharebe -

lerde Rus tayyarelerinin diğer bj-' 
ttin milletlerin tayyarelerine fı.ik: 
oldukları anlaşılmıştır. 

Bütün bu müşahedeler İspan}'a· 
da dahili harplerden alınmıştır. Bu 
müşahedelere göre, Alman pilotla
rı münferit muharebelerde iyi an

trenedirler. İtalyan avcı tayyare
leri de grup halinde muvaffak olu

yorlar. Fakat münferit vaziyette 
kalınca, muharebe kabiliyetini kay. 

bediyorlar. Rus pilotları da çok iyi 
pilotlardır. Yalnız inisiyatifleri az
dır. 

İspanyada dahili muharebeler dg 

vam ettikçe, bakalım, müstakbel u
mumi harp için daha ne gibi ders
ler alınacak? 

• tft.IUHUllUUlllHIUll•U•11111ııt11111111111111111111111111111uuıuııııuuı 

Kutupta merakh 
filmler ahndı 

Birkaç tayyare ile kutba sıitmiş 
olan Sovyet ilim heyetinin aynı za .. 
manda sinema operatörlerinden 
Mark Troyanovialı:i de iştirlk et• 
mişti. Operatör kutuptn birçok man
zaraların ve ilim heyetinin orada. 
ki ikametinin, kutup istasyonlarının, 
kutupta ve Rudolf aduında yaşı. 
yan insanların hayatlarını filme at. 
mıştır. 

Bundan başkada kutup seferinin 
hazırlıklarını iÖsteren kısa metraj• 
da bir film alınmıştı. Bu filmler 
ilim !leminde merakll\ beklenmek· 
tedir. 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.50 Y azan Nedim Refik 

~ ' Hint diyarından bir müslüman gelecek, zamanın 
padişahına misafir olacak ~ 

Onun bir tanecik kızın ı Paditahın payitahtı olan Kostantin'e 
b i r ifrit kaçıracak deniyordu 

'nu bulmak için biraz da beni din- mı? .. diye sordu. Siz ikiniz de bura- bırakmayınız. bize bir fenalık ge-
leyiniz. Ben bu adama rastgeldim. lı değilsiniz. Hangi dinden oldu- lirse, davacıyız. 
Evvela bununla biraz şaka etmek ğunuzu bilmiyorum. Fakat siz de - Merak etme. Bir şey yapmaz. 
istedim. Yôksa ben öyle kimseye dininize göre, kendi dilinizle yalva- Pek güzel... Üçünüz de müslü~an 
derdimi söyler dam değihm. Para- rınız. olduğunuz halde, bir kadının cvıne 
sızlık ise, bu herkeste vardır. İnsa- Parhalı başını önüne eğerek, fa- nasıl giriyorsunuz? ... Bunun hesa-
nın gözü tok olmalı. Aç olursa pa- kat sesine son derece samimiyet ve- hını Sultan Süleyman size soracak-
~işahın hazinesine girse doymaz. rerı~k: tır. 

- Aferin, buraları iyi... Fakat - Ben de, arkadaşım da çok şü- Bilal, tahammül edemiyeerk dedi 
s-~n, bu tanımadığın adama nasıl o- kür müslümanız, dedı, Sultan Sü- ki: 

lur da musallat olursun?.. Senin Jeyman hazretlerinin adaletinden _ Efendim, bu kafirlerin müslü-
ıneramın ne idi? .. Ona iyilik mi, fe- de eminiz. man oldukları yalandır. Kendileri-
nalık mı? .. Senden iyilik istememiş b .. ı orlar 

Bilal, gayri ihtiyari Parhalıya ni kurtarmak için oy e yapıy · ki, onun peşine düşüyorsun. Fena· d h · 
lık etmek için ise buna nasıl cür'et doğru fırlamaktan kendini alama- Fakat Parhalı boynunu a a zı-
ediyorsun?.. mıştı. yade bükerek: .. 

- Benim de aklımda. fikrimde Parhalı, kavuklu gence: - Bunu, dedi, Sultan Suleyma-
b. B k ğ h"b" kı - Bizi, dedi, bu adamla yalnız (Devamı var) 
ır şey var: u ona ın sa ı ı - """"""'"""""'"'"""""'""""""""""""'""""""""""'"'"'""""'""""""'""""""'"'"""'"""""""""'""""""" zını kaybetti. Kız denizde boğuldu; l!""'------------1191'! 

dediler. Ben buna ilk gündenberi 1 R A D y Q 1 Gazete ve mecmua 
sahiplerine inanmadım. Amma elimde hiç bir 1 

çare yok. Yalnız istiyorum ki bu i- •---------·------ f stanbtd Basın Kurumundan: 
şi meydana çıkarayım. Bu adam ba- BUGÜNKÜ PROGRAM İstanbulda çıkan bütün gazete ve 

mecmua sahiplerinin bir yıllLk va
sati kağıt ihtiyaçlarını 21 Haziı(.m 
1937 pazartesi günü ak~amına ka
dar Beyoğlunda 1stikl81 caddesin
de 42 numarada İst. Basın Kurumu 
Katipliğine tevdi etmeleri veya 
posta ile taahhütlü olarak yolla -
maları kullanacakları kağıdın için
de 70/100 odun hamuru bulunan fi
ligranlı kfığıt olacağını ve bunu 
başka yerde kullanamıyacaklarını 
ifade etmeleri lfızımdır. 

na: 

- Ne istiyorsun? .. 
Dediği zaman, ben: 

- Ne istiyeceğim? .. Bahadır Sa
hibin kızını bulmak isterim, de
dim. Şimdi size niçin buralarını 
söylemiyor? .. 

Parhalı, Biliılm dediklerini iyi 
anlamamış görünüyordu. Fakat Ba
hadır Sahibin kızının liıkırdısı ge
çince, mücadeleye hazırlanmıştı. 
Verilen müsaade üzerine dedi ki: 

- Bu adamın deli, yahut sarhoş 
olduğunu zannettim. Yine de aklı 
tam olduğunu bilemem. Benden 
Bahadır Sahibin kızını sordu. Bu 
kim? .. Ben kim? .. Benim işim de
ğil bunlar. Lfıkin o durmadı, hep 
bana bunu sordu. Demek ki bu 
bir deli adamdı. Başım belaya gir
mesin, dedim. Efendim, bizim bu
lacağımız define meydana çıktı. 

Bunun bir hissesi Padişah Sultan 
Süleymana, bir parçası da Bahadtr 
Sahibin kaybolan kızına ait olacak
tı. Bir parçasını da biz yedi kiii 
paylaşacaktık. 

- Sultan Süleymana mı? .. Aca
ip şey ... Bunu kim söylüyor? .. 

- Efendim, 7.amanın padişahına 
verileoek, deniyordu. Sultan Süley
manın ismi geçmiyordu. Fakat za
manın padişahı Sultan Süleyman
dır. 

- Tamam ... Lakin o dediğin Ba
hadır &ıhibin kızı? .• 

_ O da efendim, şöyledir: Hint 
diy~rmdan bir müslüman gelecek, 
zamanın padişahına misafir olacak. 
Lakin onun dünyada bir tek kızını 
zamanın padişahının payitahtı olan 
Kostantin beldesinde ifritler kaçt
racak; deniyordu. işte defineden 
bu kızın hissesine ayrılan ile o za
vallıyı ifritler elinden kurtarmak 
mümkün olacaktır. Yoksa biz efen· 
dim, ne Bahadır Sahibi, ne kızını 
tanırız. Bunlar hep eski bir kitap
ta görülüyor ki, turlu türlü mana
lar verilmiş, ancak hakikat şimdi 
an !aşılıyor. 

- Peki.. Sonra ne oldu? .. 

_Sonra .,ine definedcn çıkan bir 
inciyi bu adam vasıtasiJe padışahın 
Hindistandan gelmiş misafirine 

gönderdik. Bu bir ınci idi. Hintli
nin, ifritler tarafından kaçırılmış 

kızına ait olan inci. Diğer bir inci 
de Sultan Suleymanın idi. Onu da 
padişaha verilmek üzere yine o 
Hintlıye bu adamla gönderdık. 

- Artık bu kadar dinledığımiz 
yeter. Zaten ortalık ta ağarıyor. 

Sabah namazı v.:kti geldi. Gecele
yin y&kalanan siz üç kişinin birer 

hırsız olup olmadığınızı bilemiyo
rum. Bunu anlamak Jfızım gelir. 

Ben, sizleri padi~ahın siyaset yapan 
ndamlnrına teslim etmeliyim. Sa
bah ·olsun, gün ağarsın. Sizleri bu
radan gelip alırlar. 

Kavuklu genç ayağa kalktı. Di
ğer üç maznun da ayağa kalkmış
tı. Kavuklu genç yürüdü, Bilal'a 
doğru giderek: 

- Sen buralısın. Müslümansın, 
dedi, namaz vakti gelmiştir. Abdes
tini al, namazını kıl. Töbe et. Başı
na ne gelPceğini bilmezsin. 

Sonra Parhalıya dönerek: 
- Buna söylediklerimi anladın 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 

1 
19 radyo fonik komed.r, 20 Türk mu
siki heyeti, 20.30 Ömer Rıza tara· 
fından arapça söylev, 20,45 Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Saat a
yarı), 21,15 orkestra, 22,15 ajans ye 
borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30 pliikla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 1 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,0~ Muhtelif plcik 
neşriyatı, 14 Son. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

istanbul ci1ıetindekiler: 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu
ğundan: 

Eminönünde (Mehmed Kazım), 
Beyazıdda (Belkıs), Küçük pazar
da (H. Hulusi), Eyüpte (Mustafa 
Arif), Şehremininde (Hamdi), Ka
ragümrükte (Fuad), Samatyada 
(Rıdvan), Şehzadebaşında (Asaf), 
Aksa rayda (Etem Pertev), Fener
de (Hüsameddin), Alemdarda (E
sad), Bakırköyde (İstepan). 

Tamamı 900 lira kıymeti muham
meneli İstanbulda Nişancı Mehmet 
paşa mahallesinin Daltaban Çeşmesi 
Cami şerif sokağında 756 oda dört 
pars eski bir yeni üç kapı No.lı ma
a bahçe ve otuz gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuş olup birinci 
açık arttırma 21 temmuz 937 tari
hine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 16 da dairede yapılacak ve kıy
meti muhammenesinin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde ikin
ci açık arttırması 6 ağustos 937 ta
rihine müsadif cuma günü ayni sa-

- atte ve ayni mahalde yapılacaktır. 

Beyoğlu cihetindekilcr: 
Galatasarayda (Matkoviç), Ga

laUıda Fındıklı tramvay tevakkuf 
mahallinde (Mustafa Nail), Tak·, 
simde (Kürkçiyan), Kalyoncukul
lukta (Zafiropulos), Firuzağada 
(Ertuğrul), Şişlide (Asım), Kasım
paşada (Müeyyed), Hasköyde (Ne
sim Aseo), Beşikta11ta (Süleyman 
Recep), Sarıyerde (Nuri). 

Üsküdar, .Kadıköy ı·e Adalarda
kiler: 

Üsküdarda (İmrahor), Kadıköy-. 
de Modada (Sıhhat), Büyükadada 
(Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). 

Gil 1 -

Yeni nesrivat 

VARLIK 
15 Haziran 1937 tarihli 95 inci sa

yısı Yaşar Nabi, Nahid Sırrı, Naci 
Kum, Orhan Veli, Cevdet Kudret, 
Hamit Mecıt, Ali Mümt:ız, Baki 
Süha'nın makale, hikaye ve şiirle
riyle, Fransız, İngiliz, Yunan ve 
Holnnda edebiyatlarından tercü
melerle çıkmıştır. Okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

İsteklilerin kıymeti muhammene -
sinin yüzde yedi buçuğu nisbetincie 
pey akçesi veya milli banka mek
tubu ibraz etmeleri lazımdır. 

Hududu: Önü sokak, arkası mez
kur hane bahçesi ile yine sokak, 
solu Kiitipsinan camii, sağı Sürmeli 
ebe hanesi ile mahdut evsafı bodrum 
katında bir odunluk, bir kömürlük, 
zemin katında üç oda bir mutfak 
bir abdesthane bir sofa birinci kat
ta iki sofa dört otia vardır. Mutfak 
yıkılmış bir halde olup hane ah
şaptır. 

Hakları tapu sicillerilc sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile di -
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerınin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair olan iddi
alarını ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lüzım 
dır. Aksi takdi rde hakları tapu sı
cillerile sabit olmıyanların satış 'be
delinin paylaşmasından hariç ka -
Jacakları ve daha fazla malumat is
tiyenlere bu işe dair daıremizin 
936/2044 No. lu dosyası irae ve taf
silat verileceği gibi müd ti kanu
niyesi zarfında daire divanhanesine 
asılacak olan açık arttırma şartna
mesini okuyabilecekleri ilan olu -

Hepsine 250 lira bedel tahmin olunan Cerrahpaşa Davutpaşa ma
hallesinde Hüsrevbey sokağında eski ve yeni 9. 1 ı numara lı evin (te• 

mel taşlarile bahçe duvarı ve tuğlaları hariç olmak üzere) enkazı açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnftmesi Levazım Müdürlüiünde görüle-

bilir. istekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuı. veya mektu .. 
bile beraber 24-6.937 Perşenbe günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıoırlar. (B.) (3261 ) 

• • • 
Senelik muhammen kirası 36 lira olnn Çatalcanın Büyükçekmece 

mahallesinde lstanbul sokağında ı No. depo 938 ve 939 seneleri 

Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul

muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü~ünde görülebilir. istekli olanlar 

~ lira 70 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 24-6·937 
Perşenbe günü saat 15 de Daimi Encü me nde bulunmahdırlar.(i) (3260) 

' 

O kuy ucurar!a 
B a ş b a ş a 

Mektep 
Kamplarının 
Masrafı 
Şehrimizdeki hususi liselerde?\ 

birine mensup bir kaç talebe mat~ 

baamıza gelerek şunlan söyledi • 
ler: 

c Biz İstanbulun hususi okulla -

rından birinde okuyoruz. 

Lisede bulunan her Türk genci 

askeri kamp yapmıya mecbur ol

duğu için, bizim de temmuzda 20 

gün kamp yapacağımızı okul idaıe

sinden öğrendik. Fakat bu 20 gün 

ıçin bizden 20 lira istiyorlar. İçi -

mizde bu parayı verebilecekler ol

duğu gibi veremiyecekler de az de. 
ğildir. 

Sonra, bu para resmi okulda o

kuyanlardan alınmıyor. Onların im

dadına Devlet Hazinesi yetişiyor. 
Resmi okullarda okuyanlarla husu-

!ilerde okuyanlar arasında bir fark 

var mıdır? Onlar bu vatanın evlat· 

!arı iseler biz de bu vatanın evlat- · 

larıyız. Biz de vatani vazifemizi 

yapmak için kampa çıkıyoruz. Fa

kat bu para bize ağır geliyor. Aca
ba bizler de resmi okul okurları ~i
bi para vermeden kamp yapamaz 
mıyız? Her zorluğu başaran Cum • 
huriyet büyüklerinin bu küçük i~i 
d,. görüp başaracaklarından emin 
olarak rica ~diyoruz .• 

[SON TELGRAF - Bu mesele
yi alakadar makamların ehemmi • 
yetle nazarı dikkatine arzederiz.] 

• • 
Sokaklarda 
Dolaşan 
Köpekler 

Emin Sinn.ıı mahallesinde oturan 
Vecihi isimli okuyucumuz yazı-

yor: 
cBen, Belediye civarında Emin 

Sinan mahallesinde Şatır sokağın
da oturuyorum. Epey zamandanbe
ri sokağımıza bir takıf!l köpekler 
dadandı. Ve şimdi yalnız bizım 
sokakta 6 köpek vardır. Bunların 
bir kısmı ev köpeği, diğerleri de 
sokak köpeğidir. Ve bunların bo
yunlarında da tasma yoktur. Gaze
telerde kuduz köpeklerin çoğaldı
ğını ve bazı kimseleri ısırdığını o
kuyorum. Bu sokakta bazı küçük 
çocuklar da oynamaktadır. 
Çocukları ısıran bir köpek, va

him hadısclere sebep olabilir. So
kaklarda köpeklerin başıboş olarak 
dolaşmalarının önüne geçmek için 
alakadarların nazarı dıkkatini cel
betmenfzf dilerim. 

Mektepler tatil olmuştur. Çocuk
lar daha ziyade sokaklarda
dırlar. Binaenaleyh bu yaz günle
rinde, sıcağın tesiriyle kuduz va.k'a· 
!arı daha fazı a olabilir.> 

FEN FAKÜLTESİNDE 
KİMYA İMTİHANI 

Fen fakültesi talebelerinden Sa-
adet imzasile aldığımız bır mek -
tupta, geçen gün yapılan kimya 
imtihanı dolayısile, gazetelerde ya
zılan bazı havadislerin tashihe muh
taç olduğu bildirilmekte ve imti -
handa iddia edildiği kadar bir ele
me olmadığı, tercümeyı yapan ta
lebenin dürüst bir insan olmakla 
beraber, imtihan heyeti arasında 

Almanca bilen daha bazı zevatın 

da bulunduğu ilave edilmektedir. 

lngiltere on 
Yeni dritnot 
Yaptırıyor 

.neyli r .elgraf. gazetesinin ver
diği malumata göre, beş senelik İn
giliz deniz programının tatbikatın
dan olarak, üç büyük harp gemısi
nin daha inşasına başlanmak üze
redir. 

Tezgahta bulunan diğer beş bü
yük harp gemisinin inşaatı epey i
lerlemiştir. İlerde iki büyük gemi 
daha tezgaha konacaktır. İngiliz 
donanması bu suretle 1942 senesi 
sonunda on yeni drednotla takviye 
edilmiş olacaktır . 

lnglliz Krahnın doğum 
gUnU 

A tatürk'le İngiliz Kralı Altıncı 
Corc'un doğum günlerinin tes'ıdi 
münasebetile tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edılmiştir. 

1 Eski lstanbul batakhaneleri: 

r~ ____ K_U_~v~n~.·s~ çAPA~ 
ikinci kıaım - 99-

ğ., ..... Atinadan telgrafla lstanbula ça er 
trişör kimdi? Ve bu adam üç ay u? 
kağa çıkmadan otelde nasll oturd 

mecburdu. Büyük yerlerde işle -

dikten sonra aldığı paraları cebine 

doldurarak Beyoğlu kumarhane -

lerine geliyor, buralarda para kay

betmekten sonsuz bir zevk duyu

yordu. 

Amerikalı Yani, yalnız İstanbul

da değil, diınyanın her tarafında 
trişörlükle kazandığı paraları mu

hafaza etmiş, harbi kumar oyna· 

yarak kaybetmemiş olsaydı, mü
balağasız diyebilirim ki, milyoner 
olurdu. 
Amerikalı Yani tipik bir adam

dı. Bir gün evvel cebinde bir kaç 
bin lira varken, ertesi gün on para 
bulunmaz, meteliksiz dolaşırdı. Fa
kat, parasız kalışından kat'iyyen 
müteessir olmazdı. Mütareke yıl -
larında, on parasız kaldığı günler, 
birkaç lira kazanmak için çok de
fa Tepebaşının kumar kahvelerin -
de partisi yarım lirasına piket oy
nıyarak trişörlük yaptığı çok ol
muş, bu suretle bir kaç lira kaza -
narak gününü gün etmiştir. Yalnız 
İstanbulda değil, Yunanistanda, 
Mısırda, velhasıl dünyanın her kö
şesinde maruf kalmış, trişörlükle 

kazanmış, harbi oyunda kaybet -
miştir. 

Yani, Beyoğlu kumarhanelerini 
de, bitirimlerde oyun oynadığı za
man, kumarhane sahipleri onun ne 
yaman bir trişör olquğunu bildik
leri için, oyun oynarken trişörlük, 
hilekarlık yapmaması için, muhak
kak yanına bir adam oturturlardı. 

Sekiz, on lisan bilen bu adam, 
bütün dünyayı dolaşmıştır. Altı ye
di yıl evvel, İstanbula son gelişin
den sonra da, işçiliği ondan tali~e 
başlıyan İstanbullu bir açıkgözle I
rana gitmiştir. Şimdi Atinada ol
duğu söyleniyor. 

Onun son defa İstanbula gelişi 
buradan yapılan bir da,·et üzerine 
olmuştur. O zamanlar, şehrimizin 
maruf otellerinden birinde çok bü
yük poker oynanıyordu. Otelin sa
hibi açıkgöz bir adamdı. Ganyot -
tan başka, biraz da oyunla para ka
zanmak, trişörlükle bu maksadına 
kavuşmak kaygusuna kapıldı. Ote
line jstanbullu işçi çağırmayı mü
nasip görmedi. Çünkü bu adamla
rın boşboğaz olduğunu çok iyi bi
liyordu. 

Otelinde, pokerde adam boğdur -
duğu şayi olursa, -bu adamlarla iş 
yaptığı takdirde şayi olmamasının 
imkanı yoktu- itibarını kaybede -
cek, üstelik rezil de olacaktı. Bu -
nuıı için, eskiden tanıdığı Yani'yi 
çağırmayı muvafık buldu, hemen 
Yunanistana bir telgraf çekti. mu
vafakat cevabı geldikten sonra pa
ra yolladı, Yani bir kaç gün sonra 
İstanbula geldi. 

Otel sahibi onu Avrupalı bir iş 

adamı diye takdim etti. Pokere sok
tu. Amerikalı tamam üç ay otelden 
çıkmadı, mü!emadiyen kazandı. Ve 
kazançlarını otelci ile taksim etti -
ler. 

Yaninin otelden çıkmamasının se
bebi de, piyasada gözukmemajt, 
Beyoğlu kurtlarının karşısına çık

mamaktı. Eğer onu piyasada gö -
recek olurlarsa, arkasını kovalıya
caklar, işinden, trişörlük yaparak 
kazandığı paradan pay istıyecekler, 
velhar,ıl onu rahat bırakrnıyacak -
!ardı. 

Bır kısım f endbazlar vardır ki, 
kc:ndılerı işlemeden, başkal ... nnın 
trişörlük suretile kazandıkları pa -
ralardan pay almak suretile geçin
mek isterler. Memleketimizde bu 
kabil fendbazlar, pek çoktur. Ken
dılerine para verilmedıği takdirde, 
enayinin gozünü açarlar, boğuldu
ğunu söylerler, bazıları da vazıyeti 
mektupla bildirir. 

Yani, otelde kazandığı parayı Be
yoğlu kumarhanelerinde k<\,rbet -
miştir. Bundan sonra, açık göz ku
marbazlardan miltekait <H.) adın
da birinin deliıletıle Şişlideki aile 
e\'lerinden bazılarına girmiş, ora
larda bir çok zenginlerle bayanla -
rın parasını almıştır. 

Abdiılhamidın paşalarından CK.) 
nın kızı Bayan (N.) nin poer !Jarti
lerinc de, yine (H.) nın delaletıle 
liradan fazla para kazanmıştır. 
ki, bugün bütün trişörlerin yaptık-

Pokerde yapılan hilelerden biri
nin de-, sirkafla oynamak olduğunu 
evvelce yazmıştım. Bu arada sir -
kafın nasıl yapıldığını ve işaretli 

d 
• nı da art-

kağıtlarla nasıl oynan ıgı üS· 
b nokta 

Jatm~tım. Bu itibarla u f:llJ 
y ·tın p 

tün~ fazlaca durmıyacag · bit 
·ı · t ·erıne, hususta yeniden tafsı a \ alt• 

lırıı)'aıC tekrardan başka bir şey 0 

tır. deYiJtl 
· aret e Yalnız şu noktaya .. ış . ·aptık· 

ki, bugün bütüntrişorlerın ) ınt iP" 
ları hileler, ancak bir kaç ki~ roor>
hisar etmiş gibidir. MontaJ. ıco1•1 
te ve ilh gibi hilekarlıkları ~11· ne usu kolay yutacak poker ~~-u v.ırııS 
madığı içindir ki, trışorler, "rrıa1' 
sirkaftan istifade ederek oyn~{i!lı 
tercih etmektedirler. Ma~ ıeri el 
bugün trişörlerin tatbik ettık •e ~ 
makbul hile sistemi, kapak ' ._.-. 

k.. bunıaı~ 
tak oynamaktır. Çün u, ıaj f#f 
da artık anlaşılmıştır ki, ~~:ı~ 
köprüyü -yukarıda da SO) l ~ 
gibi- yutacak pokerci mevcut 
gibi bir şeydir. ~-

Sirkafla oynamak ve ondan~
kile istifade etmek için de ın ,.
kak isvoli çekmek lazım oJdU tlJ6 .. 
göre, her trişör de isvoli çe~~aıırı' 
diği için, sirkafın da kıymetı 
mış demektir. ar} 

(Devamı v-_,,, 
~ ... 

lstanbul muaınmıerill 
tenezzUhU rrı r# 

lstanbul öğ"retmenleri yardı ertfe 
mi yeti tarafından Çmarcı~a t. fJ1 
edilen teneızüh 20 Hııırao 
pazar r ünü yaptlacaktır. ~ 
Yardım Cemiyeti bunun ~ 

Akay idaresinden (Basra) \I~ .,r 
keti Hayriyeden (71) oumarap~., 
purlara kiralamıştır. Bu ' 8 J't' 
köprüdeki kendi iskelelerin1e~ ,,,_ 
zar günil d a vetji öğretmen ~~rcJt• 
rak saat 9 da hareket ede~ 

. . l Ü .. .. ı· a mernı.ırl!r lstanbu çuncu er 

ğundan: e~· 
ipotek cihetinden paraya ç roııı' 

mcsi takarrür eden ve taırıa dr 
d"len ~ 5.000 lira kıymet takdir.? ı 14,P 

dıköyünde Göztepede Goztcpe fP' 
met efendi mallesinde Göztepe _.k• 

·ı :ırıUTkağında eski 11 numara ı e ~etı" 
kam ve sağ tarafı mukaddc:ırıak~ 
bi halen Abdullah ve Rukiye .

1 
• .- .-

v• ifil Y"' 
ve tarlaları ve sol tarafı ~a d• . ...i 

F "k p ... Y'" 
resesi elyevm Adil ve aı J(l-

. arkası paşalar hane ve bahçesı, tJt" 
. · hassa mil veresesi ve Hazıneı ;-

laları, önü Göztepc caddesiie .kııt" 
dut ve içinde taş odaları ve e gd 
ve harap samanlık ve ahırı v~ .. 'fi 

··sırı .. 
deposu ve tulumbayı ve ınu & 'fi 
gayri müsmir ağaçları mevct~ 
etrafı kısmen duvarla ınuhn - ti 

·rra
metre murabbaı sahasınd~ 1 eduıot-
bi olup halen tapuca tescıl ; 
yen tarla ve arazinin tamaırıı tJIJ" 
arttırmaya konulmuş oiduğıJ .... -ı-

.. d"f sah.-20/7/937 tarihine musa 1 daire " 
nü saat 14 ten 16 ya kadar a)ııı'' 
mizde açık arttırması yapıiac Jtıf' 

. kd" edilCJl . ..M Arttırma bedelı la ır diJV· 
metin % 75 ini bulduğu tak iiıt" 
mezkur gayri menkul a1ıcıclsı flJll 

k · hnl e .it rinde bırakılacağı a sı . knlrf1P' 
arttırmanın taahhüd~ bak~d~etl' 
üzere arttırma 15 gun m ritııfll 
temdit olunarak 4/8/937 ta_ .,.,c 

~nu -tesadüf eden çarşamba g~ eJ1liıd' 
14 ten 16 ya kadar keza daırttırrrır 
yapılacak olan ikinci açık ar ·ne 1Jı' 
sında en çok arttıranın uhdcsı gıt" 
le olunacağı cihetle artırnıtıY~t!JI 
mek istiyenler mukadder kı~sı "" 
% 7,5 ğu nisbctinde pey a~Ç at rrıe» 

. k tcnıın ı. .. ya ulusal bır ban anın . . }iB .. 
l · ktnzıdır. .. .. tubunu verme erı mu IJ1lf~'''' 

lan tapu sicillerile sabıt 0ğer ,ıa· 
lar ipotekli alacakhlarln d. 01pıerf" 
kadarların irtifak hakkı 58 ıe t••• 

hususı rıı 
nin bu haklarının ve ddi~ı:ırı 
ve masarifata dair olan 1 ı.ill ı•r
ilan tarihindeıı itibaren 20 g b1rJılt .. 

•. b"t ·Jerıle .Jıt· fında evrakı mus 1 t • ıaııI11" 
te dairemize bildirmelerı sicİJ)e 1 

Aksi surette hakları tapu bCdelı 1 

rile sabit olmıyanlar sat_ış J<aiırla~· 
nin paylaşmasından ha~ıtç \'C nefsı~ 
Mezkur gayrimenkule tıı tı·ne Jc~-ı 

"haye tJ" den doğan ve satış nı \rerıı-i f1'I 
dar teraküm edecek olan satı~ ~ 

T •e J,,-kellefi ve resim della ı) 5erıt. 
delinden istifa olunup 20 yıı ııitt~· 
evkaf taviz bedeli jc;e alı~! nJ{ jSU .. a ... ., 

Daha fazla malumat d. 
11 

;tib' _ 
"hin e bd yenler, 30/6/937 tarı asılı rfl"!: 

ren dairemizde açık ve artııB rı4'_ 
lundurulacak arttırnı3 §d05.,.9s1;.,.ı 
nin 935/2721 numaral~diÔ )(t) 

mevcut vazivet ve t::ı ııbılı 
v k nla.Y 

raporunu okuyara 8 ·ıattııt 
k 1 • le beraber icabedecc 

alabilecekleri ilfın olunur· 
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~il SüDeymarnon S~ır©ıyon<dra 

KUDCS KOZlLARR ------
Tefrika No: 85 Yazan : M. Necdet Tunçer 

f..,ilistin dilberi, Sur Kralının dizine yallı: " Ben 
de her güzel kadın gibi, güz yıl yaşasam gine 

taze ve güzel kalacağımı sanıyorum ! ,, 
Akşam olmuştu. 
Kral Hiram çok neş'eliydi .. 
Titaya sordu: 
- Kaç- yaşındasın? 
- Yirmi bir .. 
- Çok gençsin, Tita! Amonda 

kaç yıl kaldın? 
-..Beş yıl ... 
- Demek on alb yaşında düş· 

tiın ornya? 
- Evet, melliı! On altı yaşların· 

da idim! 
- Ondan önce nerede idin? 
- Hebron köylerinden birinde. 

anamın yanında oturuyordum. 
- Sattılar mı seni .. Yoksa kaçır· 

dılar mı?. 
- Babam ölünce ana~ başkasile 

t\'lenmiş .. beni bir esirciye satmıya 
~bur olmuştu. O zaman ben, da
ha küçüktüm. Bir müddet esirci -
l'lin evinde kaldım. 

- Şimdiye kadar hiç kimseyi 
sevınedin mi? 

- Sevmek nedir, bilmem, mella' 
Hiram güldü: 
- Sevmek .. bu, şeytanın bir mu

tizesidir, yavrum! kadın erkeği, 
(!rkek de kadını ölünciye kadar se
\'ecektir. Sevmeden yaşıyanlar, an· 
Cak hayvanlardır. 

- Nasıl sever bir insan başka
&ını? 

- Hakkın var .. bu ateş henüz se
nin içine düşmemiş .. Bilmiyorsun! 
Yine bilme •. Ateşsiz yaşa! Fakat ... 

Hiramın çehresinde derin çiz
gıler belirdi.. Bir müddet sustu. 

- Ne diyorsun, Tita?! Sevgi -
den bahsediyordum, değil mi? Evet 
:Y<ıvrum.. Sakın kendini bu ateşin 
kucağına atma! Kendini yakıp yak
:rnarnak biraz da insanın kendi c -
lindedir. Ben ateşe elimi uzatma -
dıkça, o ateşin beni yakmasına im
kun yoktur. 

'I'ita masum bir kız edasiyle başı-
11• salladı: 

- Ya o ateş insanın üzerine dü -
~<'rse? .. 

- İşte o zaman iş değişir .. Sa -
kınınak güçleşir .. 

Hiram dini Ti tanın omuzuna do
ladı: 

- Hele sen şöyle dizime yat da 
bana bir Amon şarkısı söyle ba
ka~rıını .. 
.. '!ita kraldan fazla iltüat görmüş

~~· Böyle ilk görüşte: cHele şöyle 
ır dizime yat bakayım?, 

. Demesi Titanın o kadar hoşuna 
gıtınişti ki.. 

b· lliram, Süleyman kadar mağrur 
ır hükümdar değildi. O, çok neşeli 

Ve Şakacı idi. 
'l'ita derhal başını kralın dizine 

dayadı.. • 

.. 'Yavaş yavaş bir Amon türküsüt 
l>Q\.•l • 

J eınıye başladı: 

.. ''Yıllann pençisinde ezilen, kü
Nlen ve ihtiyarlıyan insanlara çok 
0
ctl'lm. Fakat, bir an için kendimi o 
1>~enin tazyikından kurtulmuş 
90tii.nce, ne kadar sevinirim. 

Niçin seviniyorum? Elbette çok 
~nıak zevkini tatmak için .. 

Bu ıırada çölde toplanan aruplar Kraliçe (Sama) gı dağlarda 
arı yeri ardı 

Ah, ne büyük saadettir çok ya- - Çok doğru söylüyorsun, Tita! 
k Bu .. tün kadınlar gibi sen de yarına şama .,, 

Kral Hiram musikiyi çok severdi. gözlerini kapamışsın .. görmek iste-
Bilhassa güzel seslere bayılırdı. Si- miyorsun istikbalini!.. 
lanın sesi, Sur hükümdarını çile- Tita sustu .. 
den çıkarmıştı. Başını hükümdarın dizinden kal-

Hiram gülerek sordu: dırdı. Hiram: 
- Çok yaşamak ister misin, Tita? - Niçin yatmıyorsun? / 
Hiramın yeni gözdesi ince kaş- Diye sordu. 

larını gözlerinin üstünde birer han- Tita: 
çer gibi kıvırarak cevap verdi: _ Size şarap vereceğim, mella! 

- Şüphesiz isterim, mella! Diyerek ayağa kalktı .. 
- Bu, çok güzel bir şey. Fakat, d d 

Gümüş tepsi için e uran şarap 
insanlar fazla ihtiyarlayınca çir -

testisini aldı .. 
kinleşiyorlar .. Hiç bir gün ihtiyar-

Kadehleri doldurdu. lığını düşünmedin mi? 
_Hayır. Ben de her güzel kadın - Mis gibi kokuyor, mella! Bu 

gibi, yüz yıl yaşasam yine taze ve şarap Sur bağları.nda mı yapılıyor? 
güzel kalacağımı sanıyorum. (Devamı var) 

UlllllllllllllllllltlllllllllflllllltlllUlllUllllllllllJlllllllUUUlllllllllh"Jlllllllllllllllllll•llUttllllllflllHllllUHUllllHUruıııııuııııuııuıııı• 

Telefon Abonelerimizin 
Nazarı Dikkatine 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1937. 1938 Telefon rehberi tab'eltirilmek üzere olduğundan halea 

e!de bulunan rehberde bü} ük harfle, meslek sırasıııda küçük ilanı bu· 
lunan abonelerimiz 3.7.937 tarihine kadar yeni rehb"r le devam edip 

etmiycceklerini bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibin

ce ilanları yeni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucib\nce 

ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehbere 

bu şel:ilde kayıd arzusunda bulunsn abonelerimizin Abonman Daire• 

sine müracaat tuyurmalan. (3313) 

İş Adaıı1larına ve Müesseselere 
Mühim Fırsat 

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

Telefon rehberi 16000 adet basılacak, abonelerimize dağılılacak, 

memleketimizin büyük şehirlerile bütün ecnebi memleketlerine gön· 
derileccktir. Buna binaen bu rehberler en k uvvctı:, en pratik ve en . 

verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 
güniin her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, mün· 

derecalından şehirler içinde ve ecnebf memleketlerde bulunanlar ha· 
bcrdar olacaklar. bu yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mes• 
leğine ve arzusuna göre istifade etmiş olacaktır. 

işini, mesleğini. mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını 
herkese, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberin'! 
ilan veriniz. 

Pek yakında tnb'ına baslanacak rehbere ilan vermek ve ilan şart· 

!arını öğrenmek üzere Abonman Dairemi7e müracaat buyurunuz. (3314) 

ne ui yarı, ne neş'elı, ne sıhhatli a
damlardı. Halbuki şimdi iki insan 
ankazından başka bir şey değiller· 
dl. 

.............. 
"11ırnruınttttt11H11Nu1111ırnııırıııtıuıruuuuuu.uuuıuınııu•ııııııuııııı1•11111ıu1ııı•ı1ıuıuııııııııuıııııı1111. 11111• 

HAPİSHANEDE İLK YEMEK 
Yemekhanenin kapısı açıldığı za

man, çırkef ve taaffün etmiş 

bir et kokusu boğazımı yaktı. Ay
ni zamanda da milyonlarca ve mH· 
yonlarca sinekler üzerime fışüştü
ler. Kendimı orada bulduğum bir 

Yazan: Çeviren : 
~ Jenlngs Muammer Alatur 

'l'EFRiKAMIZIN HULASASI memleketin bütün gazeteleri ilAn 
(Amerikan 1ı.aydut ve kor- etmişti. Onun için mahpuslar da 

sanlarının elebaşılarından Al geleceğimi biliyorlardı Herkes be
Jcnings başından geçen vak'- ni bekliyordu. Eski tren soyguncu-
alan ve hatıraları anlatıyor. !arından ikisi, yani eski iki ahbap 
Bu adam., evvela Andi ismin- muhakkak beni görmiye ve benim-
de bir çete reisi ile beraber le görüşmiye çalışıyorlardı. Bil • 
bir treni soymuştu. Sonra mem nasıl bir hileye müracaat e-
kendisinin teşkil ettiği bir çe- derek, geçec-ğim yolun üzerine çık-
te ile tren ve bir bankayı soy- mıya muvaffak oldular. Koridor • 
~.u. 1ki sene sonra bir çift- ]arda bunlnrla karşılaştım. Yanı • 
,:;ıe m.uTıasara edilerek ya -: başımdan beyaz gölgeler gibi geçip 

1 Yı ele verdi ve mücbbed gittiler. Her ikisini de tanıyabilmek 
•apse mahkum edilerek Oh-

11 1 için çok güçlük çektim. Gözlerime 0 ıapishanesine tıkıldı). inanamıyordum. Bir senelik mah -
~ ~Al>İSllANEYE GİRİŞ kiımiyet bu adamlardaki hayat usa-

llirn hapishaneye girdiğimJ resini kurutmuştu. Halbuki onlar 

tahta sandalyenin üzerine bırakı • 
verdim. Sağımda ve solumda ln • 
sandan ziyade gorillere l.ıenziyen 

ve yüzlerinden mütemadiyen ter 
boşanan ıki zenci vardı. 

Yemekhanenin yüksek tavanın
dan sinek bulutlarının öyle hafif
ten vızıltısı değil, müthiş bir uğul
tusu gelıyordu. Masanın etn~fma 

sıralanan m:ıhkumlar, bir an ev-

vel ekmeğe kavuşmak için, biribir
lerini boğazlıyacak gibi yerler. Her 
mahkumun önünde guya kızartma 
olarak getirilen, fakat kızartmadan 
başka da her şeye benziyen bir ye
mek vardı. Salçasında kurtlar ve 
mebzul miktarda sinek ölilsü yüzü-
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B 1 cnebi· t ı 
n.bula gelecek 

fi 1 SPOR 
DEDiKODULARI 

T--
lzmirli Vahap ücretli oyuncu-

lar arasına girdi 
Geçenlerde, Galatasarayın 32 nci 

yıldönümünde, P.U.C. takımının İ.;.. 
tanbula getirteceklerini yazmıştık. 
Bu takım son zamanlarda büyük 
bir varlık göstermiştir. Dört defa 
Fransa şampiyonluğunu kazanmış
tır. 1936 da beynelmilel bir de re -
kor yapmışlardır. Bundan evvel bir 
çok rekorlar kıran, meşhur Ladou
meque gibi tanınmış sporcular ye
tiştiren bu klüp nihayet sarı - kır
mızılıların yıldönümlerinde bulun
mayı esas itibarile kabul etmiıtir. 

Biz, bu hususta bitoku teş -

kil eden klüplerin murahhaslarile 

konuştuk. Bize söylediklerine göre 

oitokta böyle bir anlaşamamazlık 

olmadığı bildirilmektedir. 

RASİH GELİYOR 

Güneşin Ankarada yaptığı maç -

!arına iştirak eden Rasih, son za -

manlarda, imtihanları münascbe -

tile Fransaya gitmişti. 
Rasih, imtihanlarını muvaffakı

yetle bitirmiş, yaz tatilini geçirmek 

:üzere İstanbula hareket etmiştir. 

Hangisi hakli ·ı 
Geçenlerde Sadun Galip bir 

havadis münasebetile Güneş -

Fener muhtelitinin Rapide kar
şı aldığı muvaffakıyeti uzun -
ca bir yazı ile anlatmış ve 

bu muhtelitin ihmal edilmemesine 
yardım maksadile fikirlerini anlat-

mıştı. Bu yazının neşrinden bir gün 
sonra gene bir akşam gazetesinde 

F. O. ımzalı bir yazı çıktı. Bu yazı

da Sadun Galıbe ağır bir hucum 
yapılmak istenmişti. Sadun bu ya
zıyı yazan muharrire cevap olarak 
neşrettiği son yazısında kendisini 
müdafaa ediyor. 

Fokat işin garip tarafı var: Sa
dun Galibi klüpçulük suçu ile it-

ham eden F. O. imzalı yazı muhar
rirıni Sadun Galip de klüpçülük su-

çu ile itham ediyor. Misal olarak 

Yine geçenlerde yazdığımiZ gibi 
bu klübün İstanbula gelmesi atle
tizm noktai nazarından bir kazanç 
olacağı şüphesizdir. Balkan oyunla
rının yaklaşması dolayısile atlet
lerimizi bir kere daha ecnebi bir 
takım karşısında denemek her hal· 
de hayırlı olacaktır. 

Rasih gelir gelmez Güneşteki ye

rini tekrar alacaktır. Bu suretle Gü

neş takımının hücum hattı yine es

ki kuvvetini bulacaktır. Bu suretle 

Güneşin bundan sonra yapacağı 

maçlarda hücum hattının kuvveti 

daha çok artacaktır. 

. G. Saray takımını ele alması F. O. 

imzalı yazı sahibini G. Saraylı ad-

Sarı - kırmızılılara muvaffakiyet 
temenni ederiz. 

DAVİS KUPASINDA ALMANYA, 
BELÇİKAYI MAGLUP ETTİ 
Hafta içinde Davis kupası maçla-

j 

~ ---·-----~ ......... ~~~---·,.. .... J 
kımdakl yerinde tekrar ognıya• 

cak ota11 Gilneı merkez 
muhacimi Rasih 

rına devam edildi. Bu maçlarda Al· 
manya, Belçika tnkımını yenerek 
tasfıye etmiştir. 

Almanya bu maçı 6-4, 6-3-6-4 ka-
zanmıştır. 

lzmlrli Vahap Ucretli 
Oyuncular listesinde 
Fransız federasyonunun yarı res-

mi gazetesi olan .Futbol, Fransız 

profesyonel klüplerine mensup üc

retli oyuncuların bir listesini neş

retmektedir. Bu listede oyuncula

rın ihtisasları yazılmakta ve takım· 

da oyn~dıkları yer bildirilmekte

dir. Bu listede meşhur İzmirli fut-

bolcii Vahap, ücretli oyuncular a. 

rasında görülmektedir. 

BİTOK TEHLİKE ATLATMADI 

Akşam gazetelerinden birinde 

şöyle bir haber vardı: 

• Beşiktaş, Fenerbahçe, Güneş 

ve Galatasaray klüplerinin kendi 

aralarındaki işleri hal ve ecnebi ta· 

kımlarla temaslar yapmak üzere 

kurdukları bıtok komitesi son za • 

manlarda bir sarsıntı geçirmekte • 
dir.a 

yordu Bır parça siyah ekmek bu 
yemeğı tamamlıyordu. 

İrı suratlı bir mahkum başını eğ
di, dudaklarını tabağın kenarına 

dayadı ve s..ılçasını bir yudumda bo
şalttı. 

Bu manzara karşı:.ında birden • 
bire irkildim. Sağımda oturan zen
cilerden biri kolumu çekti: 

- Yoksa yemiyecek misin? de • 
di. 

Önümdeki tabağı önüne doğru it
tim Zenci hemen parmaklarını içi
ne soktu. Sineklerini ayıkladı, bu 
sinekleri masanın üzerinde ezdik
ten sonra, kendisine verdiğim por
siyonumu kemali afiyetle yedi. 

KAPATILDIGIM HÜCRE 
Geceleyin beni hücreme kapat -

tıkları zaman, bütün dünyanın ar
tık beni terketmiş olduğunu his
settim. 

Bu hücre dört kadem genişlik ve 

sekiz kadem uzunlukta daracık bir 
şekilde inşa edilmiş hakiki bir taş 
kutuya benzivordu. Dışarıya ba -
kan penceresi yoktu. Havası da, 
ziyası da demir parmaklıklı kapıdan 

GENÇLER BİRLİGİ GELDİ 
Ankara Gençler Birliği takımı -

nın bu hafta milli küme maçlarını 

oynamak üzere 26 kişilik bir kadro 

ile İstanbula geldiğini haber aldık. 

Bu da bize gösteriyor ki, Anka -

ralılar bilhassa Galatasaray, Güneş 

maçlarına çok ehemmiyet veriyor

lar. Ankara takımlarının 1stanbul

da aldıkları dereceler çok şayanı 

dikkattir. 
Evvelki haftalarda Fener - Gala

tasaray takımlarına karşı güzel bir 

oyun çıkaran Ankara Güçlülerden 

daha güzel bir derece alabilmek için 

İstanbula iki gün evvelden ve 26 
kişilik gibi geniş bir kadro ile gel

meleri, İstanbulda yapacakları maç

lara ne dereceye kadar ehemmiyet 

verdiklerini gösteriyor. 

YUNANLILAR BALKAN GÜREŞ 
OLİMPİYATLARINA 

HARARETLE ÇALIŞIYORLAR 

Son gelen Yunan gazetelerinde 

okuduğumuza göre, Yunan güreş -

çileri çalışmıya başlamışlardır. Gre

koromen güreş şampiyonası bu 

hafta içinde neticelenerek Yunan 

Federasyonu bu suretle daha çok 

güreşçi bulacaktır. Yunan güreş -

çileri bu seneki Balkan güreşlerine 

büyük bir vatlıkla çalışıyorl:!:_· Bil· 
hassa bizim eski güreş muallimi

miz olan Her Peter'in Yunan gü -
reşçilerine bir çok faydaları olmuş· 
tur. 
Yunanlılar bu sene 56 ile 66 kilo

da çok ümitvar görünüyorlar. 

Bu sene Paris Sergisi münasebe

tile Fransada yapılan sergi gü _. 

reşlerinde 56 kiloda Bıris ve 66 ki· -loda da Zervinis çok iyi dereceler 
almışlardır. 

Bu s<;ne beynelmilel İzmir fuarı 
münasebetile İzmirde yapılacak o

lan Balkan güreşlerinde her halde 
bıze Yunanlılar çok tehhkeli ra • 
kip olacaklardır. 

geliyordu. Dışarıdan kılitli duran 
kapı uzun bır koridora açılıyordu. 
Bu pıs delığın üsttindc benımle be· 

• raber, bnşkn birisi daha vardı. 
Hücrelerde sıhhi hiç bir tesisat 

yoktu. Cumartesi akşamı mahpus
ları bu hücrelere tıkarlar ve pa -
zrırtesi sabahına kadar orada kapalı 

tutarlardı . 36 saat içinde bu daracık 
yerde kapalı kalan iki mahpusun, 
bu taş kutunun içindeki hallerini 
tasavvur edin. Artık bu hücrede 
teneffüs edilen şey hava değil, iğ
renç bir ter ve kenef kokusu idi. 

BANKERLER MAHALLESİ 
Hapisanede cBankerler mahalle

si. denilen ayrı bir kısım hücreler 
daha vardı. Bu hücreler imtiyazlı 

mahpuslara tahsis edilmişti. Mah
kum da edilmiş olsalar. bu yüksek 
maliyeciler ne de olsa centilmen 

sayılıyorlardı. Çünkü onlar hayat
larını tehlikeye koyarak tren soyan 
insanlardan değildiler. Onlar, son 
derece mükellef döşenmiş yazıha

nelerindeki koltuklarına kurula -
rak, büyük bir nezakeUe namuslu 
işcilerin ve mutavassıt vatandaş -

detmeğe yeltendiğini 

kafi gelmez mi? 

* 

anlatmıya 

Sırat köp,usu 
Dünkü akşam gazetelerinden bi- ' 

rinde M. Kemal G. Sarayın Genç
ler Birliği ile yapacağı maçın ehem
miyetini anlatırken {Sırat Köprü

sü) tabirini kullanıyor. Bu tabiri 
kullanmıya sebep te G. Sarayın 

Gençler Birliğine yenilmesi veya 
berabere kalması neticesinde, Fe

nere karşı yapacağı maçı da kay
bedeceğinin kat'iyetle M. Kemal ta-
rafından kabul edilmesidir. Muh -
terem muharririn G. Sarayı Fene-

re bu kadar çabuk mağlup ettiri -
vermesine hayret etmemek elden 
gelmiyor. 

* Tazı • Ovens 
Amerikanın ve dünyanın en seri 

koşan adamı zenci Ovenstir. Bu 

koşucu insanlar arasından kendine 
rakip çıkmadığını görünce tazı -

larla yarışmıya başlamış. Bu ya -

rışta tazıyı geçen zenci geçen se
ne de beygirle yarışmıştı. Bu gi

dişle Amerikalı zenci avcılara ta
zılık edecek galiba! .• 

* hhami geldi 
A\'rupada tetkik seyahati yapan 

basketbolcü İlhami İstanbula dön
müştür. Kendisi Avrupada Bas -
ketbol Federasyonu namına tetkik-

ler yapmıştır. Bu tetkik seyahati 

münasebetile bir rapor hazırlıya

rak Federasyona verecektir. 

Basketbol Federasyonu programı 

bu rapordan istifade edilerek ya
pılacaktır. 

* Ofsayd dersleri 
Sabah gazetelerinden birinde meş- · 

hur hakemlerimiz~en biri son za -
manlarda çok fazla dedikoduya se
bebıyet veren (ofsayt) kaidelerini 
umuma öğretmiye başladı. Bu iyi-

liğini hiç bir zaman unutamıyaca
ğız Belki bu yazılardan bazı ha -

kemlerimiz ve ceplerinde futbol ka 
ideleri taşıyan alimlerimiz bir iki 
kaıde öğrenirler. 

ların kendilerine itimat ve em • 
niyetle bmıktıklnrı paraları cep -
!erine indirmek hünerini bilen in -
sanfardı . 

Bunlardan bazıları yüzlerce ve yüz 
lerce ailelerin namuslarını nyakları 

altına almış, kimbilir ne kadar 
kahraman kalbleri kırıp parçalamış 
insanlardı. Yalnız hiç birinin üze-

rinde kan lekesi yoktu. Milyonlar 
dolandırmış olduklnn halde, yine 

bu zevat hürmet ve itibar görmek 
haklarını muhafaza ediyorlardı. 

cBankerler mahallesi, ndeki hüc· 
reler, bizim taş kutularla mukaye
se edilirse, koket birer salon gibiy
diler. Duvarlarda aynaları, kapıda 
perdeleri, yerde halıları vardı. Bun 
lardan birisinin tahliye edildiği 
gün, büyük bir marifet göstererek, 
onun boşalttığı hücreye geçtim. 

O pazartesi sabahı, kibarların ha

pi&ane dahilindeki gezintilerine ka
rıştıgım 7..amnn, bütiin dikkat na· 
zc.rlnrı bana çevrildi. Çünkü be .. 

nim &ırtımda ndı mahkumlara giy .. 
diı ilen çi.ıglli gömlek ve don vardı, 

(Dwamı ı;u) 



8 - S O N T E L G R A F - ıs Haziran 1937 

Paslan m'az ve HASAN 
· Tıraş BIÇAGı 100 defa tıraş eder 

Bütün dünyada emsaline hiçbir ıaman tesaı:iüf edilmiyecek derecede büyük mlvı! fakıy!t hza::n HASAN T i~AŞ B1çak '. ırı yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevını 
piyasadan musırran isteyiniz, Yeni HASAN TfRAŞ Makinelerile bir likte HASAN TIRAŞ Bı-;akla:-1 •ıraş o!daictan ıorıra icat•:yyen si'mete ve kurulamağa hacet yoktur• 
Ve bu tıra, bıçaQ'ı hiç boıulmamak şartile gayet kolaylikla ve h'Jzuru ııeş'e içinde yfiı defa t: rış ~der. Oüny ının hiçbir tıraş bıçatında bu meziyet yoktur. Ve bunıı 
ancak HASAN TIRAŞ BtÇAGI muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. l ıdedi S . tO •dedi 35, Paslanmu Huan bıçafı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 
Haun Tıraş Sabun ı • Hasan Tıraş Kremi • Hasan Tıraş Pudrası· Hasan Tıraş Kolonyı.ı d a çok zevk ve ne~'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasııı 
depolarile satış yerleri ve bütün Anadolu tubııfiye ve bakkaliye matazalarile ecnneterde ve ı~tar iarda bu~unur . ---

M• d • Çab•ılc, iyi çi~ rıemede'l yemek yiyenler , faıla baharı~h ve bi· 1 enıze berli yiye nler, b ilh11sa içki içenler.midelerini talır i ş c (jerler ve' 

Dikkat ve iyi EKŞiLiK, HA~IMSJZLJK 

HAZIMSIZLlCl ,MiDE EKŞiLiK n Y ANMALARlNI 
g ide rir. fNKfBAZI DSFEDt: Bur ünden bir ~i~e J,tlır
ZON ıhnız . Hiçtiir mtimasil müstahurla k&ya& ~ 
l'!mcz. MA ZON iıim, HOROZ markasına dikkat. D~ 

HAZIM ediniz 

: ; ·- .... _:•~ ... lj ........ .. ı. . . : •• , 

Bir Grıp·rı :ılın'\ıian evvel 

ıstı rabın ve ağrınm en 
tlddetllslnl en kolay, en 
çabuk ve en ucuz ge· 
çi rmenln çaresi bir ka· ,e GRIPIN almaktır. m i· 
deyi bozmaz, böbrek· 

'~ırlık, baş d önmeleri hissed erler. 

.•. -t " .,,; ·. • . .. "\ . t , i • .. 

· or 
su MAZON ve Boton ecza deposu, İstanbul Yen•P 

ta11e arlc:uında No. 47. 

: " ..... _ ;, . . . ' . 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve Güzel 

Dişlerle 
Sağlam ve gUzel dltler de 

R A O Y O L 1 N. 
ile temin edilir . 

Dişlerinize çok dikkat edini~ 
B a zan e n Ustat doktorların b lle seb•P ~· 
m e n, e lnl bulamadıkları bir hastahAın , dit 
iltihabından iler i geld iği pek çok teC:• 
r übelerle anlaşılmtttır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalı yarak ve dairna 

lerl ve kalbi yormaz 1\Hıkt:tn heış dakika ı;ou ra Şirketi . Hayriyeden : 
Ucuz - Tesirli - Zararsız DiKKAT koruvabilirsiniı. 

~.....-

FEVKALADE TENZILATLI 2 ve 1 AYLIK 

Kar tlarımızın ikinci tertibi d~ 11 Hazira ndan itibaren mer'i yete 

g eçecektir. 1stifade etmek isteyenlerin G alatada f ermenecilerdekı 
idare Merkezine veya Köpr ü lstanbul ciheti en ,pek\örlilk d aire- 1 

- Ticaret Dershanesi ---1 
Haftada iki akşam derse gelerek, 4 ay sonra muhasebeci __ şah:; 1 

\ detnamc!inl almak için, Sultanabmed , Alemdar caddesinde N:;_1· 23 
sine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

1 
j Amerikan Ticaret dershanesine başvurup bir program alınız. Husıl5t 

--==::=::=:==:=:=:~S=:=;::;::==:=::;:=:=::=:==:=::=~~ ,, ders de verilir, 
----• ............ 1:11 .......... llııiııBl!am•m•!!!lieSll~W§5SAWiil!P.Bm•• .... ~ 

--------------·-- -·---
Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı 

r-ADEMi iKTiDAR -
ve BEL GEVŞEKliGiNE KARŞI 

' 

Tabletleri. Her eczanede •rllyınız. (Posta lt •1tusu t ~S Hormobin) G alata, lstanbul. J 

ZA\::1 - Üskiıdhl yumi sekı -

zlnci ilk mektepterı 930 senesinde 

aldığım şahade.ır.eı.meyl kaybettim. 

Yenisini çıkarı.cağımd&n eskisi -

n in hükmü olm•d.Jğım Han ederim. 

42 M.. Mu ammer 

KASADA 
SAKLAOIÔINIZ 

DArlA 
KUQU 
Bf Q 

(~$M[ 
VAZi Y ETi N DE'OİQ 

ONU rAİZLL: 
OANk'AVA V[PİN)Z 

.. 
~u~usı S'A~TLARf MtZt 

soQUNUZ 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu 
kuk mahkemesinden: 
Davacı Sarıyer Kayadibi sokak 2 

No lı evde Osman tarafından Hak- · 
kı aleyhine açılan 37/493 No. tu 
haczin kaldırılması davasının cari 
duruşmasında müddeialeyh H&k • 
kırıın ikametgahınırı meçhul bu • 
1 unması hasebile ilanen yapılan 

tebligata rağmer. 4/6/3i tarıhir.de 

mahkemeye gelmemiş ve vekil da· 
hı göndermemiş olduğundan mu • 
ameleli gıyap kararı tebliğine ve 
muhakemenin 9/7 /37 tarihine mil· 
sadif çarşamba günü sac.t 14 de ta· 
likıne mahkemece karar verilmi~ 
olduğundar, tarihi ilandan itibaren ı 

b~ gün zarfında itiraz edilmcclığı 1 

yevm ve vakti mezkfuda mahke . ·I 
meye gelmediği takdirde mahke
meye devam ve karar verileceğ1 ilA· 
nen tebliğ olunur. 

Sult&nahmet 3 üncü Sulh Huku.k 
Hakimliğinc!E:n: 

Davacı Fatihte Fevzipaşa Mute· 
med sokak 14 numarada Hatice •ıe 
Emine taraflarından ikametgahı 
meçhul Klryako aleyhine haczın 
fekki hakkında açılan 937/114'i r.u. 
marah dosya ile davanın car: rr.u. 
hakemesinde müddeialeyhir. ika • 
rr.etgahının meçhul olmasına bina· 
en 20 gün müddetle ilanen tetJi. 

\ı"""""""""""""ı gat icrasına v~ muhakemer.in 9/7/ 
rıı Göz Hekimi ıı 937 tarihine müsadif Cuma güniı 

saat 14 de teılikına mahkc:mece ka· 

ı Dr. Şükrü Ertan ı rar verilmiş olduğundan yevm 

t Catalotlu Nuruosmaniye cad. ı ve ~akti mezkurda bizzat vey& bıJ. 
1 

ı C.talotlu No. 30 (Eczanesi f v~kale ma.hkemeye gelinmediğı tak-
ı yanında) Telefon. 22S66 - dırde gıyaben hüküm ve karaı ve-
ı .......................... , rilecefi ilAnen tebliğ olunur. 

EN SON \ 
,.. 

MAMUlATIMlr 

Bahçekapıda 

Deposu 

llaley SAsuN· / •• 
--TECRUBE ( 

) • 
EDERSENiZ, . 

DAiMA 

~~KULLANA~ 

l CAı<SINll / 

Beyoğlu Tahsilat M üdürlüiünden : 
Marı Volkman Bin ti Yeni ser.enin ' ergi borcundan dolay rm lıuar• 

r ıf o!du~u Bogaıiçinde Kuruçe.şrr.e ykhlar caddeşinde eski 79 yeni 2 

No. lu sat tarafı Kuruçeşme lrı11r. vay caddesi, sol tarafı r ıhtım rna• 

halli, arkası Şevket ve Yahyanın kömü r deposu ve gazino mahalli 

cephesi Yalı lar sokağı ile mahdut 276 metre murabbaında bir kıta 

irath arsanan tamamı aleni müzayede suretiyle satılacaktır. lsteklife· 
rin 9-7.1937 ırününe rutl ıyan C uma g ün ü saat 14 den sonra % 7.~ 
pey akçesile Beşiktaş Kazası Kaynıakamlıtında müteşekki l idare he
yetine bqvurmaları i:u olWlur. (3467) 

ec İ Eczanesi. 

r 

--~----~~ 
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk hi· 

kimliğınden: 
1 • Ta"tb. 

Beyoğlu Gazh•mede Sınaı , 
yusU' 

kat Şırketı Vekilı Avukat , 
d J<ara 

Kenan tarafından GGl•ta 8 ber 
oğlan caddesınde Çankaya ser 

3
• 

sa lonu Hasan İbrahim aleyhıne da· 
çıl an doksa n dokuz lirıı alacak .1• . nderı 
vasından dolayı dav:tiy: go .. kl.tıııı 
mış ise de dava cdılenın du . el' 
terk ile bir semti meçhule gittı~ı .,. 
het le bılA tebliğ iade kılın~ı~ jc· 
davacı vekili de Hanen tebJığa ~ 0 · ı 20 gı.ı 
rasını istemiş ve olveçhı e ve 
fasıla ilt' ilanen tebligat icrası11;0 ıı 
muhakemesı 14/7/937 saa~ 9

· giiıı 
talık edilmjş olduğundan ışbU. ,,e· 
mahkemeye gelmed iği ve bJI ,

8 
, 

kil göndermediğı takdirde ~}da· 
bında muhakemeye bakılb~a ~ırııs• 
vetiye tebliğ makamına ka•11

\ 
- ·r 1 ı ur. (3:346~ uze~e ı an o un~ J 
Dr. Hafız CerJ1'1 

CLVK.MAN HEK1M> 
9191 

Dahiliye mUteh88 ·ğte • 
·· ]erde 0 

Pazardan başka gun ,kadııt 
der sonra saat (2.5 tan 6 Y

8

04) 0 u• 
1stanbulda Oivanyolun~a (11185ıa • 
maralı hususi kabinesınde rıesi 

corrı:ı 
larını kabul eder. Salı . tıerı tıa' 
gi.inleri sabah .9.5 - 12> 588 yetıt' 
kiki fıkaraya mahsustur . .rJU'J{ıfll~ 
hane ve ev telefon: 22398· ~ 
telefon: 21044. ..----.-::; -4'• 

ld•'' 
Sahibi n umu mf aetrly•~'f 

BaJmuharrlr: E. E~a_.lf1 
Buı~chtı yerı llatbaal 


