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Sey·t Rıza son ihtifagahında da 
sıkıştırıldı, kıtaatımız ilerliyor 

Kıtalarımızın temdirt ve te' dip hareketleri dört istikametten siir' atle 
inkişa~ ediyor, haydut bakiyyelerinden ikisi daha teslim oldu 

Yaralanan Seyit Rıza Munzur şimalinde sarıldı, ölü veya diri olarak ele geçmek Üzeredir 1 
...................................................................... , ....................................................................... .. 
Seyidin ''Erkanı harbi !,,de yaralı 

Şirput bombar~ımanı haydutları darma
dağın etti ve yuvalarından affı 

kutuderesindeki çemberde büsbütün daraldı,hay .. 
dutlar son gayretlerini sarfedi.llorlar 

Seyit Rıza nasıl 
Yaralandı?. 
B

1 

u serserinin evvelce 
dam mahkumu olduğu 
da anlasılmaktadır 
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Pehıevi 

"'/ . iş sarp~ sarıyor!. 

"ispanyada il~ tahri~ 
karşısında hemen ha .. 

rekete geçmeliyiz!,, 
Hariciye Yeki· 
limizi bugün 
kabul edecek 

lran - Irak hudut 
Anlaşması imzalanıyor 

Bağdat, 29 (Husu•I) - lran ile: 
Irak arasında bilkuvve halledil. 
miş olan hudud meselesi hak. 
kındaki anıa,manın bugünlerde 
Tahranda imzalanmasına int izar 
edilmektedir. Tahranda bulun• 
lunmakta olaa Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın bu 
anlaşmada yllpmış olduğu tavas· 
sulun büyük tesiri olmııştur. 

Şehinşah Rıza Han Pehlevinin 
11 bugün 1 evııl. Rüştü Arası ka· 

bul edeceği bildirilmektedir . 

Ha tayda 
Umumi af 
ilan edilecek 

-

Hatayda umumi af ilan edilmesi 
hakkında hük(lmetimizce yapılan 
teşebbüs alakadarlarca kabul edil
miştir. Suriye Fransız fevkallde 
komiseri Kont de Martel Suriyede 
tekrar vazifesine başlar başlamaz 
bu af işile uğraşacaktır. 

Umumi af, Hatay meseleleri baş• 
ladığından beri siyasi sebeplerle 
yakalanan veya mahkum edilen 
bütün Hataylılara şamil olacaktır. 

Bir ita/yan gazetesi, ita/yanın 
beklemekle büyük bir fırsat ka .. 
çırmakta olduğunu söylüyor 

Ademi müdahale komitesinin bugünkü 
toplantısından bir netice çıkmıyacak J 

Bir Faşist nöbetçi ıisi şehri bekliyor/ [Yazısı 2 incide] 

Yeni Benzin ve Petrol 
f iatı tesbit edildi 

Benzinin kilosu 16,5, galonu 82,5 
pelrolun kilosu 14 kuruş 

Karar bugünden 
itibaren muteber 
Yeni fiatlarla bu gün 
Şirketler satışa mal 

çıkardılar 

Perakende fiatlar• ·· 
da bu ucuzluk ya· 
rın tatbikedilecektir 

{Yazııı ı inci ••g/amızJa) 
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HA disede doktorluk il
mi cahillik etmiştir! 

Bartında şimdiye kadar görül -
fernıatına vakıf olamadığı görül -
memiş, gayet garip, şaşılacak oldu-

. ğu kadar da şaşırtıcı bir hadise ol
muş: Bartın hnstanesine iki küçük 
çocuk getirilmiş. Çoctikların anne 
ve babaları evliitlarına ad koymak 

1 istediklerini, fakat çocuklarının er· 
· kek mi, kız mı olduklarını bir türlü 
anlıyamadıklarını söylemişler! Bar· 

· tın hashınesin hekimleri çocukları 
· muayene etmişler: Vaziyetin haki
katen müşkül olduğu görülmüş. 

· Çünkü çocukların kız mı, erkek mi 
olduğunu anlamıya imkan yok -
muş. Doktorlar, çocukların ailele
rine, iki cinsten hiç birine tam ben
zemiyen bu çocukcağızların asıl 

cinslerinin meydana çıkarılması 
için en az (10) sene beklemek JA. 
zım geldiğini söylemişler.. Vakıa 
hadise p k nadir görülür bir rne -
sele ve halli rnü9kül ~ibi görünür
se de muh~cm Barlın doktorla -
rmın bu meseleyi halledemeyişle - . 
rine şaşmamak kabil değildir. Bu 
iki çocukcağızın hangisinin kız, han
gisinin erkek olduğunu anlamak bu 
kadar müşkül bir şey mi? 

Bilakis, bundan daha basit mese
le mi olur: Bir çift çarık ne lüks 
bir kürk alıp bu çocukcağızların ö
nüne koyun, meseleyi derhal hallet
miş olursunuz: 

Bu iki çocukcağızdan çarığa uza
nanı biçare erkektir, lüks kürke U· 

zan anı ise kız!! 

* Zafer k1ra· 
lama usulu 

Muhterem Bay Musoliniye atfe· 
! dilen bir makalede şöyle deniliyor
muş: 

zır oldukları halde kilitli im~ler! 
Sebebi sorulmuş: 
- Resmiküşadı yapılacak! 
Cevabı verilmiş. Tuhaf olan bu 

değil, şu: 

Merasime bu kadar ehemmiyet 
verildiğine göre acaba bu rcsmikü· 
§atta da çay, pasta yenilecek mi?! 

* Kazazede ln-
giliz muharriri 

Çanakkalede İspanyol vapuru -
nun batırdığı İta1yan gemisinden 
kurtulmuş olan İngiliz muharriri
ne kaza hakkmda beyanat vermesi 
için müracaat eden bir Türk ga
zetecisine İngiliz muharrir, bakı • 
nız, ne diyor: 

- Ben de muharrir, sen de mu
harrir! Profesyonel kimseler men· 
faatsiz iş görmez. Htıdiseyi anlata
yım, fakat mukabilinde elime ne 
geçecek?! 

Yani muhterem İngiliz muharri· 
ri başına gelen kazadan dahi para 
çıkarmayı gayet tabii buluyor ve 
biçare adamcağız bizleri de öyle 
sanıyor! 

A muhterem İngiliz gazetecisi! 

Eğer bizdeki gazeteciler başımıza 

gelen her kazadan para çıkarabil • 
seydik milyoner olurduk be!!. 

* Ne garip! 
İşe bakın: Belçika, Holancla ve 

Viyanada çocuk arabalarını köpek· 
ler taşıyormuş. Son zamanlarda 

Viyanada bu yasak edilmiş: Bizde 
fse son zamanlarda çocuk arabala· 
rını kocalar taşıyor!! 

* Tuhaf uyku! 

Tifo salgını 
Ne vaziyette ? 

Sıhhat Müdürlüğü bütün kuvve· 
tile tif oyu önleme}·e çalışmaktadır. 
lstanbulda f\U, laQ-am ve bostan iş· 
leri belediyece fe-nni ve sıhhi şekle 
sokulmadan tifonun tamamile önü. 
ne geçilmesine imkan olmadığı an• 
!aşılmıştır. 

Bu maksatla Sıhhat Vekaleti be· 
Jediyenin ıu ve lağam işlerini dü· 
zene koyması için faaliyete geçme· 
sini temin maksadil~ belediye nez• 
dinde teşebbüslere girişmiştir. 

Şimdilik tifoyu önlemek için aşı
dan başka tedbir olmadı~ından 
sıhhat müdürlüğü aşı istasyonları • 
nın muntazam çalışmalarını lemin 
maksadile sıkı kontrollerde bulun. 
maktadır. 

Aşı istasyonlarındaki ve doktor. 
!arın yanlarına yardımcı olarak 
sıhhat memurlan da verilmiştir. 

Ancak halk lif onun tehlikesini ve 
~ının faydasını di~er yıllara naza. 
ran daha çabuk kavradı~ı için aşı 
istasyonlarına koşmaktadırlar. 

Bundan dolayı bau semtlerde 
bilhassa tifonun eo çok ~örüldü~ü 
Fatih ve Eminönü kazaları içindeki 
aşı yerlerinde büyük bir izdiham 
başlamıştır. 

Sıhhat Müdürlüğünün bu izdiha. 
mı önlemek için de tedbir alması ve 
istasyonları çoğaltması şayanı arzu
dur. Vakıa bugüne kadar 60 bin ki
şiye aşı yapıldığı halde bu kadar 
sıkıntı çekilmemişti. Fakat bida
yette aşı için müracaat edenler 
mahduttu. Şimdi hastalığın artma
sı ve matbuatın ikazı halkı aşılan
mak hususunda isticale sevketmek· 
tedir. 
Dlğer taraftan Sıhhat Müdürlü

ğü bu yıl şehrimizde başlıyan tifo
nun sebeplerini aramıya devam ey
lemektedir. 
Kırkçeşme, Halkalı sularının tah

lilinde tifo mikrobu görülmemiş
tir, bunun üzerine kuyu sularile 
sarnıç sularının tahlili yaptırılmak
tadır. 

Netice, yarın elde edilecek olan 
bu tahlilde, bu sularda tifo mikro

buna rastianırsa §Chrimizdeki bütün 
binalarda mevcut kuyular toprak
la doldurulacak, sarnıçlar kullanıl-

- İspanyadaki zafer İtalyaya ait 
olacak! 

Amerikada Yohannesburg şeh- mıyacak hale getirilecektir. 
rinde Anna isminde bir kadın 1906 Eğer bu tahlilden de menfi ne-

Dikkat buyuruluyor mu: Mağlu
biyet olursa değil! 

* bdeshane anane!. 

senesinde birdenbire uyumuş, son 
zamanlarda, yani 31 sene sonra u
yanmış! Tabii ihtiyarlamış olarak .. 
Bugün 48 yaşlarında bir kadın ol· 
duğu halde aklı daha çocukmuş! 

Garip hal: Bizdeki bayanlar da 
uyumadan ayni haldeler!! 

-c~Ud~ 
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ispanyada ilk tahrik 
karşısında ••• 

de, Fransa da şimdiye kadar oldu
ğu gibi, büzüleceklerdir. 

tice alınırsa tifo mikrobunun bu yıl 
başka bir maddeden yapıldığına 
hükmedılcrck tetkikata o cihetten 
girişilcccktır. 

Bundan başka Sıhhat Müdürlü
ğü şehrimizdeki bütün han, bekar 
odası \'e sabahçı kahvelerinde tara
ma suretile taharriyat yaptırmak
ta, biraz harareti görülenleri der
hal tecrit etmektedir. Maamafih 
hastahaneler hıncahınç dolmuş ol· 
duğundan bu hususta da ayrıca ted
birler alınması düşünülmektedir. 

Esasen hastalığın tahribat dere· 
cesile hangi mıntakalarda -Oaha zi
yade mevcut olduğu hakkında he· 
nüz kat'i bir şey tesbit edilememiş
tir. 
Halkımızın iimdiJik tifodan kur· 

tarılabilmesi için alacağı başlıca 
tedbirler şunlardır: 

Hastalığın mahiyeti ne olursa 
olsun hasta olan yerlere girip çık
mamak, aile efradı arasında birisi 
hastalandığı takdirde kat'i teşhis 

1 KOÇUK HABERLER il $eyit ~ıza son 
"-----,-1-ce-rd_e_. lhtifagahında 

* Maliye Vekaleti kazanç ver
gisinin tarh, tahakkuk ve tahsil 
işlerinin daha düzenli yürümesi i· 
çin yeni bir talimatname yapmış 
ve tatbikına başlanmıştır. * Mersin hattı için Almanyaya 
ısmarlanan gemilerden ikisi mera
simle kızağa !konulmuştur. Bunlar 
şubatta teslim edilecektir. * KuruÇ(!şmede 8 yaşında bir ÇO· 

cuğu çiğniyerck ayaklarını kesen 
şoför Sadrettin tevkif <?dilmiştir. 
* Trabzon limanı 50 bin liraya 

satın alınmıştır. * İktısat Vekaleti memurları i· 
çin temmuzda bir garden parti ve
rilecektir. * Cumhuriyet Halk Partisi mer
kez bürosu yarın şehrimize nakle
dilecektir. 
* Yunan Veliahtı Prens Pol a

ğustosta şehrimize gelecektir. 
Dışarda 

* Alman Harbiye Nazırı Mare
şal Blomberg Peşteye gelmiştir. O
rada üç gün kalacaktır. * Kırk milletin iştirak ettiği 
beynelmilel ticaret odaları kongre
si Berlinde açılmıştır. 

Seker 
J-lastalı ğını n 
ilacı bulunmuş 

Dünyaca tanınmış Macar alimle· 
rinden Profesör Gioryyiain.insülin ile 
iyi olmayan şeker hastalıklarını.n 
tedavisi için yeni ve mühim bır 
keşifte bu~undu~u yazılmaktadır. 
Bu Alime göre kehribar taşının ha. 
mızı suda halledilip içildiği tak· 
dirde hastalı2'ın kökünden izale 
edilmesi mümkün olabilecektir. 

Macar alimi şimdi keşfi üzerin· 
de tetkik ve tecrübeler yapmakta 
olup kat'i vaziyet yakında belli 
olacaktır. 

KANSERiN DE IL.\Cl BULUNDU 
Roma 29 (A. A.) - Giornale 

d'ltalia'da, 8 sene devam etmiş 
ara~tırmalarının neticelerinden bah
seden profesör Sabino Lembo, 
şöyle diyor: 

"Kanser, maymun kanı enjeksi· 
yonu ile tasfiye edilebilir." 

Profesör, maymunun dahilt ifr:ı· 

zat yapan guddelerinin de kanseri 
iyi ctmeğe medar.1 olacağını ilave 
eylemektedir. 
~~::-=~~~~~~~~~~ 

konuluncıya kadar hastayı diğer
lerınde n tecrit etmek. 

Derhal aşı yaptırmak. 

Pişmeden yenilen maddeleri ye· 
memek veyahut bol terkos suyu ile 
iyice yıkadıktan sonra yemek, seb· 
ze saire gibi maddelerle kapları 

mutlaka terkos suyile yıkam9_k ve 
Hamidiyc ile terkostan ga)'Ti su iç
meemk .. 

Bu iki sudan birisile yapıldığına 
knnaat hasıl edilmedikçe şerbet ve 
dondurma içip, yememektir. 

Ankaradan heyeti 
sıhhiye geliyor 

İstanbuldaki tifo salgını hakkın· 
da tetkiklerde bulunmak ve bu has
talığın izalesi için alınacak tedbir· 
lere neztıret etmek üzere yarın An· 
karadan şehrimize sıhhi bir heyet 
gelecektir. 

Sıkıştırıldı 
(Birinci sahifeden devam) 

Yaraya kı:rgın yağ döker, onunla 
dağlarız. Sonra, k0yun postuna sa
rarız., 

Seyit Rızaya da ayni tedavi usu· 
lünün tatbik edildiği anlaşılmak -
tadır. 

Seyit Rıza ile beraber onun .er
kanı harp reisliğini!, yapan Şahin 
de yakalanmıştır. 

Kutuderesini saran çelik çember 
her gi.ın biraz daha daralmakta -
dır. Asayiş müfrezeleri zayiat ver
meden ilerleme prensibine uygun 
olarak dört istikametten harekata 
devam etmektedirler. 

Harekat son derece sür'atle iler· 
}emekte, askerlerimizin gözüktü
ğü he1· sahada halk hemen askeri
mize iltihak etmekte, yol açmak, 

1 köprü kurmak ve kıtaatımızın ha
reketini teshil etmek noktasından 
büyük bir gayret göstermektedir. 

İki sergerde daha mukavemetin 
fayda vermiyeceğini görerıek tes
lim olmuş, bunlar da Elazize sev
kolunmuşlardır. Harekatın pek kı
sa günler içinde biteceği anlaşıl -
maktadır. Her taraf adım adım fa. 
ranmakta ve bütün koYuklar tat
hir edilmektedir. 

Haydut döküntülerinin sığındık
ları bazı dağlardan henüz kar kalk
mamıştır. 

Seyit Rızanın imparatorluk dev
rinde de idama mahkum olduğu 
ve bilahare bir te'dip hareketi es
nasında af gördüğü anlaşılmıştır. 

Palo civar1nda da demir 
ve kömUr bulundu 

lktısat vekAleti memlekette de
mir ve maden araştırmasına devam 
etmektedir. Ahiren "Palo. civarın
da yapılan hafriyatta demir, kömür 
ve krom madenleri bulunmuşt~r. 

Dolandırıcı 
Şebekesi 
Tevkif edildi 
Zabıtaca ne suretle yakalandık

larını dün fızun uzadıya yazdığımız 
ve İstanbulda bir çok kimseleri 
muhtelif vesilelerle dolandırarak 

ve tehdit ederek geçinmeyi kendi· 
Jerine san'at ittihaz etmiş olan 
dört kişilik şebeke efradı hakkın
da adliyece tevkif kararı verilmiş
tir. 

Suçlular bugün sorgu hakimliği 
tarfından isticvap cdıleceklerdir. 

-·-
Vali davasından vazgeçti 

Akşam gazewsinde çıkan bir ma
kaleden dolayı Vali ile muharrir 
Hüseyin Cahit arasında açılan mü
tekabil davalarda Hüseyin Cahi -
din davasından feragat eylediğini 
yazmıştık. Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ da İzmit mah
kemesine göndtitdiği bir istida ile 
davasından vazgeçtığini bildirmiş

tir. 
İzmit mahkemesi bugün bu da

va hakkındaki kararını tefhim ede
cekti. İki tarafın davalarından vaz 
geçmeleri hasebile mahkemenin de 
davaların sukutuna karar verece
ği tabiidir. 

Londra, 29 (Hususi) - Ademi 
müdahale tali komitesi bugün top
lanarak Almanya ve İtalyanın kon· 
trolden çekilmeleri üzerine husule 
gelen gediğin ne suretle kapatıla· 
cağını müzakere edecektir. İngil
terenin teklifi malumdur. İspan· 
yanın Akdeniz kıyılarını İngiliz fi
losuna ve Atlıintık denizi kıyılarını 
da Fransız filosuna kontrol ettir
mek. 

Ancak bu teklifin komitedeki Al
man ve İtalyan murahhaslarının 
şiddetli l'l)Ukavemetine maruz ka· 
lacağı anfaşılmaktadır. Eğer komite 
bir neticeye varamazsa, kontrol işi 
akim kalacak demektir. Bu tak
dirde yeni baştan başka bir formül 
aranacak ve o vakte kadar da dev
letler sadece İspanya işl~rine ade
mi müdahale hakkındaki teahhütle
ı'ini yerine ~tirmiye devam et
rneldc iktifa edeceklerdir. 

İngiltercnin askeri hazırlıkları· 
nın noksan olduğu ve yarı yarıya 
bolşevikleşmiş olan Fransanın da· 
hilen pek zayıf bulunduğu şu sı
ralarda, düşmanlarımız hesabına 
faydalı olacak uzak bir istikbali 
beklemektense, hemen harekete 
geçmek elbette daha münasip ola
caktır.• 

MÜZAKEREDEN BİR ŞEY 
ÇIKMIYACAK 

Roma, 29 (A.A.) - İtalyan mat
buatı, Hitlerin Wurt2burg'da söy
ledıği nutkun bir çok kısımlarını 
neşrederek Liiypçig hadisesini ta
kip eden istişarelerin iflas ettiği 
noktasınd;ı israr etmekte ve Al
manyanın bundan sonra müşterek 
sisteme müracaat etmemek husu • 
sunda verdiği karardan geri dön -
miyeC€ğini tebarüz ettirmektedir. 

~abah ve akşam. başm~a_rri_rıe_ri _n_e _ya_zıy_or_ıar~? 1 

BİR İTALYAN GAZETESİ 
HEMEN HAREKETE 

GEÇİLMESİNİ İSTİYOR 
Vaziyeti gözden geçiren Rejine 

Fnçista gnzetesi şiddetli bir maka· 
le yazarak diyor ki: 

cBugiinkü vaziyette İtalyaya dü
şen hattı hareket ne olabilir? İngil
terede Eden bolşcvik dostu politi
kasını idame ettikçe ve Fransa da 
arkasmdnn yürüdükçe, bu iki dev
letle münasebeti kesmekten başka 
çare kalmıyor .• 

Bunu söyledikten sonra, İspanya
daki bolşeviklerin ilk tahriklerine 
karşı da ağır mukabclei bilmisiller
Ie me=hamctsizce harekete geçme
lidir. Kızılları bu suretle ceza -
landırdıktan sonrn Londra ve Pa· 
rJse karşı da nçıktan açığn defi i -
lan etmelidir. 

İtalya ile Almanyanın azimli ve 

kuvvetli sesi karşısında İngiltere 

Gazeteler, ancak İtalya ile Al -
manyanın itidal ve sükuneti saye
sinde bir felaketin önü alınmış ol
duğu hakkında Alman gazetelerin
de çıkan makalelerden büyük par· 
çalar ıktıbas etmektedir. 

ASiLER BİR ŞEHRİ 
BOMBARDIMAN ETTİLER 

Valanda, 29 (A.A.) - •Canarias. 
olduğu zannedilen bir asi harp ge
misi rlün Sagonte'yi bombardıman 
etmiştir. Ölen ve yaralanan yoktur. 
Fakat hasarat mühimdir Sahil ba
taryaları nteş sçarak gemiyi Balear 
adaları istikametinde kaçmıya ic
bar etmişlerdir. -. ,... 
ikisi de ağırca yaralanmıştır. 

AGÇTAN DÜŞTÜ 
Beylerbeyinde oturan Yaşarın 10 

yaşındaki çocuğu Ruhi, dut ağacın
dan yere düşerek muhtelif yerle -

rinden yaralanmış, hastahaneye 
kaldırılmıstır. 

Cumhurl :1et 

Tunçlll meselesinde ha· 
klkatle yUzyUze 

Bu vara tekrar açılmıştır, ufunet
lerini· saçıyor. Orası bir hır-
sızlık yangınıdır. Dersimlileri Türk 
sananlar var. Türkte bedevilik, ip
tidailik, 'vahşet, merhametsizlik 

ve kan içicilik bir seciye halinde 
mevcut olamaz. Antrepolijik evsa
file de Türk başkadır, Dersimli baş· 
kadır. Türkçe başkadır, Zaza dili 
başkadır. 

Bunlar tarihin eski zamanlarından 
berı o sarp dağlarda barınan ve kim
se el değdirmediği için münkariz 
olmıyan hususi bir ırktandır. Te

neffüs ve kan cihazları tunçtan 
sağlam, kemik ve adeleleri çelikten 
farksızdır. 

Hepsi 2000 - 2500 kilometre mu
rabbaı yerde oturan bu Dersimli
lerin tcmdini bunları medeni in-

sanların arasında yaşatmakla müm
kün olur. Başka türlü hareket 

edildiği zaman vakit kaybedilmiş 
ve enerji zayi edilmiş olur. Bunlar 
müterakki köylere ikişer hane ola
rak verilmiş olsa, hem şakavetten, 
hem cehaletten kurtulurlar. 

Tan 
Benlik ve vazife 

Vali - Hüseyin Cahit davasında, 
Hüseyin Cahidin müdafaasını lez
zetle okuduk. Yalnız hoşumuza git
miyen bir nokta vardı: Ortana bir 
sen ve ben kavgası görüyorduk. 

Nihayet Hüseyin Cahil de bunu 
duymuş olacak ki, davasından vaz
geçti. Bu sen ve ben kavgası da ka
pandı. 

Biz, enerjik ve inkılapçı Hüseyin 
Cahidi, küskün değil, faal bir gaze· 
teci ve yazıcı mevkiinde görmek is· 
tiyoruz. Fakat müstear isimlerin ar
kasına gizlenerek işlerin teferrüatı
nı iğnelemiye ve çiırütmiye çalı

şan bir Hüwyin Cahit değil! 

Kurun 
TUrkiye: Örnek 

Bır kaç gün evvel İngiliz Harici
ye Nazırı Eden, Avam Kamarasın· 
da Mıllet.ler Cemiyeti bakımından 
hükumetin siyasetini tenkit eden 
Loyd Corca karşı, bu cemiyetin 
sulh yolunda gördüğü hizmetleri 
isbat için Türkiye Başvekili İnönü· 
nün sözlerini deJil gösterdi. 

İngiltere gibi büyük bir fmpara
torluğun harici siyasetini idare e
den bir devlet adamının Türkiyeyi 

bir örnek memleket ve Türkiye 
Baş .. ·ekilınin sözlerini bütütı Av
rupa ve dünya sulbünü kurtaracak 
bir siyaset düsturu olarak göster
mesi Cumhuriyet Türkiyesi için if
tihar edilecek bir hadisedir. 

Son Posta 

Tifonun asll mes'ulleri 
bizleriz 1 

lstnnbulda tifo salgın bir halde 1 
Halbuki bu hastalığın salgın bir 
şekild-: değıl, hatta aramıza $!İr· 
memesi lazımdır. Tıb buna çare 
bulmuştur. Aşılanmak liız.ımdır. 
lns.ı.nıar aşılanmı yarlar, hastalık ta 
tahribatını yapıyor, 

Akşam 

TUrkiye, sıyoset mektebi 
lngilterede Avam Kamarasında 

Hariciye Nazırı Eden Milletler Ce. 
miyeti mese:esinde yapılan hücum. 
lara karşı Başvekilimizin mecliste 
söylemiş olduğu bir nutkunu oku· 
du. ismet lnönü bu nutku 14 Ha. 
ziranda Hatay rr.eselesinin halli 
münasebetile söylemiştir. 

Türkiye kendi siyasetile ve onu 
idare eden insı-.nların yüksek şah
siyetlerile ancak bu devirde bütün 
dünyaya misal oluyor. Türkiye bir 
siyaset mektebi olmustur. 

·:...oış 1 
1 SiYASA ,,,,--: 

• sa11•9' 1 gi izlerın u~ arator.:. 
Gcççnlerdc dağılan IırıP dan ııı· 

. k nokta ·s 
luk konferansı bırço . aı1er go • 

~ ·eni ınıs kil giliz uysaUıgına ) ıuğu tey 
termiş oldu. imparator 803vııtan:ı 
eden dominyonların J{ukuki ti!" 
karşt vaziyetleri nedır? metinler~ 
riflere, inoeden inces.~ ortada bil' 
lüzum görmediler, buW:1n nu oldu· 

~·ı mı1 0 ··n varlık mevcut degı · .1:3a1ddn 1 

ğu gibi kabul edıyorıar. aratorlu~ 
dediği gibidir: Bu tm~ nun içııı 
hukukşinaslar kurrnad~ ~ı:nah. ih· 
anlaşma noktalarında u ınalı..· 

nac;rna e-til af noktalarına ya :ı darı '' 
k f eransırı •• 

Dominyonlar on . buçuk •> 
sile düştükçe. şu son bır k sık t>ıb: 
danberi bu sütunlarda sı~ nırı yetı1 

sedildi. İngiliz uysallı~ağıhr~eJl 
misallerini, konferans~~ kere ~ıı 
verdiği kararlarda bıı krat bır 

. 'lt e demo s· görüyoruz: lngı er bifbB 
• Do ·nvonıar, ta memlekcttır. mı v husus 

sa Avustralya. on?a~ ~~paratot· 
hiç aşağı kalmaz. Lakın mleketlet'1Jl 

luğu teşkil eden me t olfll1Y'11' 
menfaati bugün demokra . . ı.s,bııl 

·ıı rını " . başka başka idare şe~ı . e eçinmeY1 

eden memleketlerle ıyı g tngilte-
. . u? tşte t. icap ettırmıyor ın ... . Jit 

. ecektır. 
re, onlarla iyi geçın olsU'' 
kesin idare şekli ne oıursa ·ıeri ııe 

Konferans bazı ternennı n j]eti 
' Al anları it ise şimdiye kadar m iştira 

.. d" 1'<" b" t kım arzulara ... ~t· sur u5 u ır a . barı:ı--

ettiğini de göstermiştı. ş~ ne. ~1· 
tiğimiz kararı ise AlmanY_ 'le in • 
manların bugünkü içlares~I~ k8bıl 

eka a gilterenin anlaşması P _ 13erlııt 
olacağını gösterir. Ro1:11~ Jngılıı 
mihverini gevşetmek ıçın lhlt gos· 
siyasetinin bu kadar u:~:dcli.Jt}et· 
termesi şaşılacak fevka 

de~ olmasa gerek. R•ul 
'•hmet .~···"' ,. ...... . 

ıuttt•ıt11111 tUtHtOUllUllUlllltUUUllllllHllUlaıtl• Hl 

Benzin, 
Petrol fiyatları 
Tesbit edildi t'O' 

· ve pe ·oi Belediye dün ben:zın. ıctörlel'l 
satan kumpanyat:ınn dıre .. 

0 
ı;ifo-

belediyeye çağır~ış, ~~:'"~alo~e: 
sunun 16. beş kıloluk ı 

51111 
tLI" 

nun ise 80 kuruşa satılma ·ı. 
lif etmiştir. iiıness1 • 

Ancak kumpanyaların m 1;110" 
leri bu tcklif e itiraz etmiş~e:rıışlıı~ 
dn bir ve galanda beş arı ıııı:• 

· · · · zar• eı:ı ucuzluğun kendılerı ı_çm d" e~as 
cip olacağını söylemışler ırhesııPfsf 
belediye de yaptığı 16.5 

· · k'l suıııın eneticesinde ben::ının ı 0 
1 

biJeC 
galonunun 82,5 kuruşa satı a . 
ği neticesine varmıştı. ümess•!· 

Bu sabah kumpanya m.dcll rıııl" 
)erile belediye aras•~da Y~~: tarafl11 

zakere cereyan etmış ve 1 a3 d' 
benzinde 16,5 ve 82,5 ve g~~ardıf• 
14 kuruş üzerinde anlaş~ğiindeıı 
Kumpanyalar satışların . esiııd" . . . ı r dııır ııı• ıtıbaren bu yenı esas a baş 
olması için tertibat aJmıya 

\·e mıslardır. b nziO ·ı. 
Belediye lstanbulda e değ! 

gaza narh koymak tar:_aftar~ir nar· 
dir. Çünkü belediye toyle ·ı;tisııd~ 
h h . . . h "ı ve ı . .ri~' 1 ş~ rımızm usus .. diğ' ıı· 

vaziyetile lcabili telif gorme ·p 0 111· 
narhın spekülasyonu da mucııadır ~i 

'f bar e cağı kanatindedir. Bu 1 1 üıa~e~ 
belediye kumpanyalarla mı tercıb 
yolile bu ucuzluğu yapnıaY fi 
etm"ştir. ~8:ıa1' e 

Ankarndaki benzin m~ fer.sed 
da ihtikAra sapmak istemıŞ sahiP' 

~d- ve 1 bu gibi mağaza mu ur. . derb' 
)eri, 1zmirde olduğu gıbı, veril
tevkif edilerek mahkefllelere 
mişlerdir. . iz kaıııı~· 

Bt-lediye şehrin beozıns teOl!ı:ı 
. . db' 1 ış ve .ıtı ması ıçm te ır t m . ve5"' 

eylediği benzinleri kendı JaJlllştıf• 
ile isteyenlere satmıya b~ 

· Bir ihtiyar 
Tramvay 
Altında kaldı . bir 

feCI 
Bu s;ıbah Galatasaraydn 

tramvay kazası olmuştur. arı ıı5 
· ' ,.ap oS Fatlh·H ar biye sefcrı?' b'; 8 

1 b. · · evlo nru ·ıı· numara ı ırıncı m ·daresı 

numaralı vatman Kcnanın 'ıd·x-i ıı• 
ge ıı.; " de olarak Galat:ııııraya. erice 

· 'htıyar man kaqısına bır 1 
11 ~ .. de çıkmıştır. 

0 
()nll•· e 

Bu adam• tam tramva!ı rrıişsed 
, k ıste ııı· 

karşı cihete geçme 
101 

tr8 
1 muvaffak olamamış ve ~:ş JAJJlb85 

vayın önündeki elektrı :ıl• 
camına rarpmıştır. ııdal111 ~ı~ 

Biraz sonra tramvay f erf'dı u fi 
tına almış ve, iki tarafın 1' 8ıtıııd8 1 

rine araba durdurulara x-JıJ y':ıS~ı 
05 05 •" ÇJkarılmıştır. Deryan al'1' 'i ~.V 

adında 78 yaşandı olan rıefİ,,e ,,, 
BeyoQ-lu Ziikür hastahıt et al" .. ı. 

e:ıır or 
dırı1mı ve hemen 11 haııede 
alınmıştır. Yaralı uasta 
müıtür. 
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ünün meselesi: 
YENi KANUN 

Çıra ile aydınlanan köyler 
Bir çok eşyanın gümrüksüz petrol yakacak 

girmesi muvafık gÖrÜ dÜ Benzin ve petroihakkındaki son 

Fazla seyyah gelmesi temin edilecek Y~::~:,::ı:.:.~:..~~~~,!~!~~.~: y~~~~-
G •• ••kl d h • f l k hl b tarda ev ve binalarında elektrik yerine petrol lambası yakıldığı an-ll.11ZrU er e, arıç en ge ece se g ya ara ve e- !aşılmıştır. Diğer vilayetlerimizden hemen yarısında elektrik tesisatı 
,. b / • d k • k / l kl •• f •t k yoktur. 435 kaza merkezimizden de ancak 32 sinde elektrik yardır. a er erin e l eşyaya 0 ay l QT g os erl ece Elektrik olan nahıye ve köyler ise müstesna bir vaziyettedırler. 

la ernl k . . . . . . . . . . Fabrika ve sanayi merkezi olan bazı nahiye ve köylerde elektnk vardır. 
lfl e etımıze seyyah celbını Kurumunun vereceklerı tırıptık ve bılcccklerdır. 

1 
K .. 1 . . d d b" k d · 1 f t ı d k ıı 1 k 

~- kolaylaştırmak ve bunların a- gümrük geçiş karneleri kabul edi- Bu vasıtaların; sahiplerinin yur- oy erımız en e kırı ıskntııtdı a ıse, maa e~e pe ro gazı a ·u anı ma -
"t'di ... : . . . . . f ta ve çıra, mum ya ı ma a ır. 
1 •q arttırmak ıçın ycnı tedbır - lecektir. dumuza gelmelerınden evvc veya . . .. . . ~ 
er alın kt d k d . ·olı" le getı"rı·l Şımdıye kadar petrol un \'e benzı nın pahahlıgından dol avı mum, ve 

nıa a ır. Bu muafiyetten; ası l ikametgahı; sonra ara \'e enız ) - . .. . . . • . 
tıcu-ı 1 k 1 1 k t b" 1 . 1 

k 
1 

k mesı· mu'" mku·· ndu·· r. çıra yakan bır çok koy lerımızde, son çıkan benzın ve petrol hakkındakı . ... e mem e e e ee ece u- ecne ı 11r mem e ette o up muva - . . 
l'istlerı·n kil tal .. k t b" . Tü" k" d "" Nak;'. \'asıtalarını getirenler,· yur- kanunla, ucuzlatılmış olan petrolu kolaylıkla alabılecek ve petrol yaka-liik na vası arının gum- a ır zaman ıçın r ıyeye o - ki d -

(c 
.. sijz .. içeriye girmesi ve bunların nen Türkler de ıstifade edebile - da girdikten bir sene sonra dışarı 

1
ca ar ır. u Yeni kanun, muhtelif bakımlar dan memleket için çok hayırlı ol-

'·.ı_~n.ık geçiş karnelerinden) isti- ceklerdir çıkarmıya mecburdur. 
""~ muştur. Hayat biraz daha ucuzlamış. bir çok müessese refaha kavuşmuş, 
rıı;_.erı irin yeni bir karar veril - Tu·· rkı" veye naklı· hane suretı'le Hastalık \'eya bu vasıtalqrın sa-
~~ ~ .; köyli.ıler de rahat etmi~ olacaktır. Bir çok sanayi müesseselerı de yeni ka-

ır. gelen \•eye: yurda dönen, tale~. me- katlanması gibi se~plerle bu müd- nundan çok istifade etmektedirler. 

~Bu karara göre memleketimize mur, tüccar gibi kimseler bu mua- d<>t içinde dışarı çıkarılamıyanlar """""""'"""""'"""'""'"""'""'"'"""'"""""""""'"""""'""'"""'""""'"'"'"""""''"'"u"'"""" .. """'"'"'""" 
\' a ve hnva yolile gelecek seyyah fiyetlen ve usulden istifade edemi- içın Vekalete müracaat edilmesi la- ;; • •t B • f / b 
~Yolculara ait olan nakil vasıta- yeceklerdir. Otomobil, bisik let, mo- zımdır. Çalınan nakil vasLtalan u nıversı e ır a e e 
~· ının gümrük ve sair resimleri tosiklet, otobüs, romorkör, tayya- için gümrük resimleri alınmıya - ı 'T' l b • V[ •• b •• 
!la~ teminat karşılığında alınacak re ve dığcr hava vası talal'ı motörlü cak, yalnı7. meydana çıktığı takdir- .l a e esı ft 1 u u 

a ve banka mektubu yerine, ta- nakil vasıtalarile beraber getirilen de bunların bir sene içinde yurt dı- LJ • •• k A / 
~ış beynelmilel otomobil klüp-" yedek ve tecdit parçaları, nakil va- şına çıkarılması veya gümrüğünün nımaye gorece Çl ıyor 
ıeti ve beynelmilel turizm birlik - sıtalarına bağlı bulunan alıcı rad- verilmesi şart olacaktır. - - -
b~ ~e ınensup Türkiye Turing klü- yo cihazları, bu vasıtaların içinde- Buna riayet edilmezse, eşyalar Fakir olanlar ıa,e edi· Onlversltelller burada 
'l'urı~n ve bu klübün kefalet ettiği ki mutfak ve yatak eşyası, kam - müsadere olunup, gümrükçe he - lecek vakit geçirecekler 
h Urıng klüplerinin ve uluslar arası ping, av, kayak ve spor alat ve e- men usulü dairesinde satışa çıkarı- Üniversitede okuyan fakir ta le- Yüksek tahsil gençlerinden ek-

il\>a klüplerinin ve Türk Hava devatı muafiyet usulüne tiıbi ola- lacaktır. beye yapılmakta olan yardımın ge- serisi taşralıdır. Bunların ana ve 

tıkan bütün kanunlar 
halka öğretilecek 

l/ektilef kanunl;;ın mahalli ga-

~~!;!.~ ~!~ gü'!~i!!~~l~~ ~.!'!::. '!.~!<:.~!~: ~! 
l'iiı~bır kısım halkın, bunların bütün teferruatına vakıf olamadığı gö-
~nektedir. 

dır l3u vukuf, uzak vilayetlerde bulunan ahaliden umumiyetle daha az
~ · Dahiliye Vekaleti; halkı aıakadar eden kanunların yine halkça ko
t~;-~a Öğrenilmesi için vilayetlere yeni bir emir vermiştir. Bu emre gö
Q:ak adema; ceza~ :skerlik ve vergiler; müteallik ~e. sair; .halkı yakından 

adar eden butun kanunlar mahallı gazetelerle ılan e<lılecektir. 
)e) Bu ilnnlara ait masrafların, 1392 numaralı kanun mucibince; Beledi
M;1r bütçesince y~p:.ıması icap ettiği de; emirde bildirilmişti:. Bu iş ya
~ ktan sonra, butun vatandaşlar çıkan kanunları daha iyı anlamış, 
~~ilmiş olacaklnr, dairelerde :işler daha sür'at ve kolaylıkla görülecek, 
~şiar da müşkül vaziyette kal maktan kurtulacaklardır. 

Dahiliye 
Memurlarının 
terfii 
baha muntazam bir 

esasa bağlanacak 
latb ahiliye Vekaleti, kendi memur

ının terfilerini muntazam bir 
~sa bağlamayı kararlaştırmış ve 
lıa maksatla 937 kıdem tablosunu 
Zırlamıştır. 

tı ll~ tablo, Viliiyetlerde bulunan 
\> alııliyc memurları için şehrimize 
el diğer Vilayetlere gönderilmiştir. 

d stanbuldaki ve diğer vilayetlcr
~lt~ Dahiliye memurlarına tablo
d kı sıralara itiraz etmek hakkı 
a Verilmiştir. 

t 'tapılacak itirazlar tetkik edlle
l!lt . 

l ıcap eden tashihler yapılacak-
~r. Yapılan tashihler idare mcc -
~d~asında neşredilecektir. Kabul 
bıııl11ıiyen itirazlar da sebeplerile 
~eralakadarlara bildirilecektir. 

Edebi roman: 103 

J , 

Universitede 
423 hoca 
Ders veriyor 
Tedrisat kadrosu budur 

Üniversitede kayıtlara bu sene 

erken başlanması düşünülmekte -

dir. Buna sebep, her yıl talebe kad

rosunun, bir evvelkine nazaran da
ha çok artmasıd ı r. 

Bütün fakültelerdeki talebe ade
di, Üniversitenin kuruluşuna naza

ran iki misli artmıştır. Halen (5200) 

talebe bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Bu ders yılı sonunda ecnebi pro-

fesörlerin yekunu 46 ya baliğ ol
muştur. 

Bundan maada Üniversitede 50 
yerli profesör, 103 doçent, 178 asis-

tan ve 46 yabancı yardımcı da da

hil olduğu halde tam (423) kişilik 

bir tedris kadrosu çalışmaktadır. 

Sen de seveceksin! 

lslanbul 
Belediyesi 
için bina 
Suıtanahmette yapıl· 

maaı kararlattı 
İstanbul Belediyesi için, Beledi

yenin bütün şubelerini bir araya 

toplayacak büyük ve asri bir bina 
yapılması kararlaştırılmıştı. • 

Şehircilik mütehassısı Prost. bu 
binanın Sultanahmette yapılması
nı lüzumlu göştermiş, Belediye de 
bu noktainazarı kabul eylemişti. 

Yeni binanın, İstanbulun umu
mi çehresile mütenasip bir şekilde 

olması için bu binanın projesi için 
beynelmilel bir müsabaka açıla -
caktır. 

Binanın inşasına, şehir plan ının 

ihzarını müteakıp hemen başlana
caktır. 

Binanın yapılması için muktezi 
para, Belediyenin halen elinde 
mevcut bütün bina ve arsaları sat
mak suretile temin olunacaktır. 

Fazla et 
Gelmeğe 
Başladı 
Flatlar1n dU,meaı 

ıanlyor 
bek· 

Son günlerde şehrimize ehemmi

yetli mik tarda kasaplık hayvan 

gelmiye başlamıştır. Mev:rudatta 

bir haftadanberi görülmekte olan 

bu tezayüd kısa bir müddet daha 

böyle devam ederse et fiatlarında 
epeyce düşüklük görülecektir. A

lakadarlar bu tenezzülün şimdilik · 

kilo ·başına 5 ile 7,5 kuruş arasında 
olacağını tahmin etmektedirl~r 

- Evet amma, ciddilik böyle ol
maz .. 

Dedi, ilave etti : 

babaları, aileleri dışarıda olduğun
nişletilmesi ve bu kabil talebenin 

dan günaüz ve ak~am yemeklerini 
himayesi için tetkikler yapılmak- lokantalarda ve ahçı dükkanlarında 
tadır. yemekte ve kendilerini toplu bir 
Şimdiki halde Üniversite; fakir halde toplayacak bir talebe klü-

talebeden pek iyi derece ile terfi bü olmadığı için muhtelif yerlerde 
edenlerin iaşe ve ibatelerini temin vakit geçirmektedirler. 
etmektedir. İyi derecede terfi e- Üniversite Rektörlüğü; ders sa-
denlere yapılan gayrimuayyen yar- atleri haricinde de gençlıği bir çatı 
dımların da çoğaltılması arzu edil- altında bulundurmak ve talebele-
mektedir. re ucuz ve sıhhi yemek temin et

mek :için acele bir (talebe klübü) 
inşasını kararlaştırmıştır. 

Bütün fakir talebenin himayesi 
de; talebe yurdunun açılması ile 
kabil olacaktır. ----
Pazar günleri ne
releri açık kalacak 

Umumun hizmetlerini ifa ile 
mükellef bulunan müesseselerden 

pazar günleri açık kalmaları mü

nasebetile ruhsatname alınıp alın· 

mıyacağı tereddi.ıdü mucip olmuş 

idi. Dahiliye Vekaletinden Beledi

yeye bildirilen bir emirle. bu gibi 

yerlerin ruhsatnamesiz pazar giin

leri açık kalabilecekleri ve hafta 

tatilinden muaf oldukları tamim e
dilmiştir. 

Birçok meyva 
Ve sebze 
Dökülüyormuş 

Bol meyva ve sebzelerile meş • 
bur olan birçok yerlerde umumi is
tih lak ten hariç kalan mühim mık

tarda meyva ve sebzenin her sene 
çürüyüp atıldığı anlaşılmıştır. 

lktısad Vekaleti bu mühim iş ü-

zerinde durmuş ve mahalli meyva 
ve sebze konserve fabrikaları ku
rulması için tetkikat yaptırmışt..ır. 

Ezcümle bu maksatla Ege hav
zasında, Denizli'de de tetkikat ya
pılarak Vekalete bir rapor gönde
rilmiştir. 

yorsun! 
- Ben istemeden sen vermelisin! 
Diyerek cümlesini sürdürdü: 

Planları ikmal edilen yeni klüp, 
merkez binanın karşısında yapıla
caktır. 

Bu klüpte bir kaç yüz kişilik lo
kanta, oyun ve müzik salonları, o
kuma yerleri bulunacaktır. 

inşaat tezkereleri
nin harcı 

Yeni inşaat ve tamirat için alınan 
tezkere harçlarının cıheli aidiyeti 

için çıkan ihtilcif halledilmiştir. 

Bu gibi tezkere harçlarının, bina 

vergilerinin hususi idareye geçme
sile alakadar olmadığı ve bu harç-

ların yine hazineye verilmesi iktiza 
edece~ine karar verilmiştir. 

Tramvay 
Şirketinin 
Sermayesi 
TUrk lirası olarak teablt 

edildi 
Tramvay şirketinin sermayesi 

SO'lrlldan İsviçre frangına çcvrıl
diği için Nafıa Vekfüeti bunu kabul 
etmemişti. Vekületle şirket ara -
sında bu pürüzün halli için aylar
danberi cereyan eden müzakere 
nihayet müsbet bır şekilde hita -
ma ermıştir. Şırketın sermayesi 
35 milyon lsvıcrc frangından bir 
milyon 400 bin Turk lırasına ındi· 
rilmıştir. 

E! 

arasında her halde beni bir neşe de
meti Halinde her an güler bulmak 
istemezsın. 

Suratını ekşiterek: 

1
-Halk F ilozof u -

d iyor k i : _j 
Adalarda belediye 

icraatı .. 
Adalara hiç gittiniz mi? Sıcak 

lar daha bastırırsa bir çogumuz hiç 
olmazsa iyi bir pazar ge~irmek ıçın 
gideceğiz elbet... 

O vakit bizim adaların kodamıın
ları obn Heybeli ile Büyiıkada 

arasında her şeyin, bütün ölçüle -
rin d~ğiştiğine, her scydcn ev\•el, 
hayretler içinde kalacaksınız. 

Hiç olmazsa bir memleket içinde, 
daha hiç olmazsa bir şehir içinde 
ııihavet lüks. para ve alışveriş kıy
metlerinin ~şağı yukarı sabit bir 
muvazene seviyesi vardır. Meselii, 
Taksimde 100.000 liraya yapılmış 
bir apartman dairesinin kirası 10 
lira, Edirnekapı dışında küçük bir 
ev katı (80) lira olamaz! 

Zira bunun böyle olabilmesi için 
sermaye, para, fint, lüks kıymetle
rinin iflası lazımdır. 

İ;?tc bu garip halin bu iki yan -
yıana ada arasında hükümferma ol
duğunu, daha p15jlarında görürsü: 
nüz. 

Meseıa Heybeli plajını bir Türk 
en modern bir surette mua7.z::ım bir 
sermaye yatırarak yaptırmıştır. O

' rada (10) kuruşa p13ja girersiniz, 
caz dinlersiniz ve dans dahi edebi
lirsiniz! 

Büyükadada ise evvelki seneler 
(5) kuruşa kahve içilen ve (10) ku
ruşa denize girilen tabir caizse sa
laş bir deniz hamamı vardır ki. bu 
sene (10) kuruşa kahve ~çiliyor, 15 
kuruşa denize giriliyor! 

Neden diyeceksiniz? 
ArzedeJim: 

Belediyemiz bu sene p18.j tarife
Jerin i umumi hayatın ucuz.luğunu 
temin azmile şiddetli bir kontrola 
tabi tutarak ucuzlattı! 

Halk Filozofu 

Doçentler 
,,,. .. 

Universifege 
Bağlanacak 
Yeni bir talimatname 

yapıldı 
Üniversiteye doçent temini için 

açılan müsabakalara yapılan mü-, 
racantler pek az !)Prülmektedir. 

Doçentierin herşeyden önce ken
dini tamamen Üniversiteye tahsis 
etmesi arzu edilmektedir. 

Üniven·ite Rektörlüğü bu mı:ık
satla yeni bir talimatname hazır
lamıştır. 

Vekalete gönderilen bu talimat
namede doçentlerin aylıklarının 

arttırılması ve başka hiç bir işle 

meşgul olmamaları esası gözönün
de tutulmuş ve profesör yetiştir
me esasına göre tanzim edilmi~tir. 

r Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Talebe yazın 
Evinde 
Hapis mi olacak? 

Dun, bir genç çocuk matbaa -
mıza geldi. Şunları söyledi: 

c Bir temmuzdan itibaren, eli
mizdeki tramvay pasoları mtt -

teber dcğildtr Teşrhıievvclde 

mektepler açılacak, ondan son
ra mektepten yeni kağıt Çlkar
tacağız, şirkete götüreceğiz, pa
so alacağız Bunun tabii bir çok 

muamelesi var. Mesela: Eylü.lda 

~!Bahtsızlık seni değil, beni bul

\> b iyerck sözünü kestim ve.. de-

Etem izzet Benlca 

tırarak , gözlerimin içine uzun uzun 
baktı ve .. sonra: 

- Bana iyi bakılmıyor. Üzerim
de karımın titiz emeği görfınmü • 
yor. 

Böyle söyleyince tuhafıma gitti, 
sordum: 

- Tltiz, kocasını seven bir kadın 
kocasının söylemesine bakmadan, 
istemesini beklemeden bu işlere ba
kar. 

Bu sefer yüksek sesle, kendimi 
t utamadan güldüm: 

- Fakat, bu blüm de üzerinde ar- , 
tık bu kadar durulacak bir hadise 
olmamalı .. nihayet, o öldü diye hepi
miz de beraber olccek değildik .. 

ilcmal imtıhanı 'l'<? saire gibi işi 
olan talelırler, mütemadiyen pa
sosuz gidip gelecekler, mektep -
Zer açılacak, paso muamelesi ta
bıi on beş gün uzayacak.. 

Bütiin yaz tramvay pasostt 
yok.. Lise ve orta mektep tale -
bcleri vaz mevsiminde evlerin -
de hapis kalacaklar, bir vere git
miyecckler mi?. işleri olmıya -
cak mı?. Şirket, bizim pasoları -
mızı yazın ela muteber yapsa 
bundan ne ziyan eder? .. Talebe, 
yazın hiç şüphe vok, şe1ıir için
de gezer. Görmek, öğrenmek, 

eğlenmek için gezer. Ve bit ta
lebenin, bu hakkıdır. O 1ıalde, 

atn ettim: 
rıı ......._ Çile çeken, bahtsızlık kurbanı 
,1atı, bahtsızlığımın en acı tezahürü 
~atak da seninle evlenen benim. 
~ ltlt yıl kocasız kalsaydım da keş-

seninle evlenmeseydim! 

ta Ca.:ip garip yüzüme baktı; S'Qn· 
' <l t.ı.şük bir ses tonile: 

~......._ Bahtsızlık bende mi, sende 
0nu Allah bilir! 

~i, devam etti: 

~~ .Talisiz ben olmasaydım, se
tli g.ıbi yüzüme karşı hakaretin çe-

~tıı Yapan bir kadınla evlenmek 
bahtlığına uğramazdım. 

Ca.Yet kestirme cevap verdim: 

b Beğenmiyorsan boşa! 
ernınki garipliğini daha çok art-

- O ayrı mesele .• 

Dedi, ilave etti: 

- Senin ciddi b ir ev kadını olma
nı istiyorum. 

Bir saniye tereddüt et t im. Tered-
düdüm, bir noktadan geliyordu. 

- Yarası olan gocundur .. 
Derler. Ben de, onun ağzından: 

- Ciddi. .. 
K elimesini işitince, Halil Necib i 

hatırladım. Tereddüdüm ondan gel
al. Fakat, yine bir saniyelik dü
şüncem o vehmimi silkti, attı. 

- Onu duysa kıyameti koparır! 
Dedim.. tekrar kendi hüviyet 

ve istikametime dönerek: 
- Benim ev kadınlığımda ve 

ciddiliğimde hiç bir noksan yok. 
Diye kendisine rr.ukabele ettim. 

- Ne olacak! 
Hemen cevap: 
- Benim şahsi hizmetlerime kar• 

tı lakayt kaliyorsun. 
Ve .. yerinden kalkarak: 
- Bak pantalonum ütüsüz .. göm· 

leğim kirli. Ceketim lekeli! 

Gayri ihtiyari güldümı-

- ·A.. efendi, bunların mes'uli
yeti bana mı ait? .. Eğer sen pissen, 
pasaklı isen kabahat benim mi? .. 

Dedim, şunları ilave ettim: 
- Çamaşır dolabı senin tertemf z, 

ütülenmiş gömlek, yaka, çamaşır
larınla dolu. Ütülenmiş elbiselerin 
de var. Ne zaman benden, bunlar
dan bir tanesini istedin de getir
medim? Yahut aradın da bulama
dın? .. Fakat, senin perin uyuşuk. 
Kirli paslı dolasmaktan lıoşlanı-

.- Onu kocasını seven değil, e

bennaka kadınlar yaparlar .. 
Dedim, devam ettim: 
- Benden böyle şeyler arayaca

ğına ütüsüz pantalonunu çıkar, ü
tülüsünü giy. Kirli gömleğini temi
zi ile değiştir. Temizini, ütülüsünü 
bulamazsan o vakit bana içerlersin! 

- Fakat, beni ihmal ettiğin mu-
h akkak değil mi? .. 

- İhmal etmiyorum! 
- Son zamanlardaki hareketin?. 
- Son zamanlarımda da, ilk za-

manlarımda da hiç bir şey yok! 
• Diyerek sözüme ekledim: 

- Şimdi görüyorsun ki kederli
yim. Ablamın ölümü beni anne - j 
min ölümünden daha çok sarsmış 
bulunuyor. Büti.ın bu üzüntülerim 

Dedi. O, böyle söyleyince yine 
tepem attı: 

- Her halde bu sözlerin ne ka
dar egoist olduğunu göstermekten 
başka bir şeye yaramaz. 

Ve .. devam ettim: 
- Sende hakikaten insaf ve his 

denilen şey yok. Kendi menfaatle
rin için yaşıyan bir adamsın. Bütün 
sözlerin yalnız bu maksadı ifade e
diyor. 

Gayet tabii bir çehre ile: 

- Bütün insanlar ayni şeyi ifade 
ederler. Menfaat daima en başta ge
len şeydir .. 

Dedi. 
- Hiç de öyle değil. İnsanlıkta 

hissin ve idealin menfaatten üstün 
olduğunu kabul etmeliyiz .. 

Dedim. f Devamı var) 

şirket niçin böyle bir karar ver
miştir?. Yaz mevsiminde. şehir 
içinde tramvaya binecek bir kaç 
bin talebeden alacağı tam bilet 
farkı, şirketi ne zengin eder, ne 
de fakir .. ~ 

Doğru ııe haklı söze ne denir?. 
Vaziyeti alakadarların dikkat na-
zarına 1·oyuyoruz. 

------------------
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Alman gazetelerinin lngi · z 
nazırına yaptıkları Yazarı: Burhan 

• • 
arıcı yer 

·---------------------------------

HiKAYE 

u manası ne ir? 
Har iciye naz n Londraya gitmekten vaz 

• 
~çınce, İ aya a geniş b·r nefes aldılar 

·---------------------------------------- ·--------------------·· Ü 

• • 
iÇi 

Ü 
y 1 

yeni 

• • 
rın ı n o a - rlin mihv 

n ·ğini söylemek 
·r fırsat ellerine geçmiş oldu 

ispanya sahillerini kontrol komitesinden çekilmek demek, ispan
ya işlerine karışmamak için 

evvelce verilen karardan ayrılmak demek değilmiş! 

A lman Hariciye Nazırı Fon Nöy
ratın Londraya gitmesi karar

la ştığ ı halde sonra bundan vazge-

zıyor ve diyor ki: 
•İngiliz donanması efradının da 

İspanya sahillerini kontrol ederken 
ayni sYretle tehlikeye maruz bu
lunduklarını bize cevap olarak söy
lüyorlar. Fakat Kızıllar Almanya 
ve İtalyayıdır ki bu muharebe ka
rışıklığına sokmak istemışlerdir. 

Bunlar İngiliz ve Fransız maha
fili tarafından müzaheret görmek
tedir. İngiliz askerinın Bilbao ö -
nündeki vaziyeti, bitaraflığın in
gilterede nasıl anlaşıldığını gös -
teren bu hal karşısında KızılJara 

memnuniyetlerini izhar için vesile 
olmuştur.• 

söylenen şeylerdir. Çok geçmeden 
Londradaki Alman sefiri Fon Rib
bentrop İngiliz Hariciye Nezareti
ne bir nota vererek Almanyanın 

kontrol komitesinden çıktığını bil
dirmış, arkasından İtalya da ayni 
kararı vermıştir. 

Fakat Londradaki Alman maha
filine göre, İspanya sahillerini 
kontrol komitesinden çekilmek de· 
mek, İspanya işlerine karışmamak 
siyasetınden ayrılmak demek değil
dir. 

lngilterede bir evli bet 
• seneden evel bofanam:.z 

Son gelen İngiliz gazetelerinin 

çildi ve hu ziyaret muayyen olmı

yan bir zamana tehir edildi. Bun
far malum ... Fakat Fon Nöyratın 
Londraya gideoegi haberi evvelce 
nasıl bir hayli dedikoduya yol aç
tıysa bu sefer bu ziyaretin geri bı
rakılması da o kadar söz götürdü. 
Bilhassa İtalyan gazetelerinin vazi
yeti, neşriyatı bu hususta çok ma
nalıdır. Roma gazeteleri Fon Nöy
ratın Londraya gitmemesinden 
memnun görünmektedir. Roma ga
zeteleri, Almanya ile İngiltere a
rasında bir anlaşma olacak diye, 
belli etmek istememekle beraber, 
az çok endişeli görünmekten geri 
'kalmıyorlardı. Şimdi Fon Nöyra
tın Londraya gi~meyişi üzerine Ber
lin - Roma mihverinin çok yerinde 
işledığindcn bahsile memnuniyet
lerini saklamıyorlar. 

Alman Jononmoıı oaılcamarıdanı \ 
Amiral Rider 

Bu gazete. milli sosyalistlerin, na-i 
zilerin gazetesidir. Daha ileri gi 
derek İspanya işlerine karışmamak 
için teşkil edilmiş olan komitenin 
bugün dolayısile bo1şeviklere cesa
ret verdiğini yazmaktadır. Nazile
rin gazetesi Bay Edenin k~ndi si
yasetini kendisi akamete mahkum 
etmiş olduğunu söylüyor ve eğer 
İngiliz Hariciye Nazırı bir takım 
manevi tcahhütlere girmiş oldu • 
ğunu dtişünmüyorsa onun politi • 
kasının ziyanını çekmiye Alman • 
ya razı değildir; diyor. 

üzerinde durduğu meselelerden bi
ri İngiltere nikah ve talak kanu
nunda yapılması tasavvur edilen 
değişiklikliktir. Bu hususta hazır
lanan kanun layihası Avam Kama
rasının tasvibinden geçmiş ve Lord
lar Kamarasına sevkedilmiştir . 
Lordlar Kamarasının layihayı red
detmesi muhtemel görülmüyor, 
yalnız bu kanun lüyihasında Lard
ların baz.ı tadiller ve hatta ilAveler 
yapacağı tahmin ediliyor. · 

İspanya meselesinde İtalya ile 
Alınanyarun anlaşmış oldukları gö
rülmektedir. Onun için Alman Ha
Ticiye Nazırının Londra seyahnti
ne çıkmadan evvel Roma ile Ber
Jin arasında buna karar verilmiş 
olması, bu seyahatin muvafık gö
rülmesi iktiza ediyordu. İtalyan 
gazeteleri şimdi Fon Nöyratın se
yahati {{eri kalmasından Berlin -
Roma mihveri hesabına memnun o
luyorlar demektir. 

Garbi Akdenizde büyük menfa
atleri olan Fransa, İngiltere 
gıbi devletlerin son İspanya vukua
tı karşısındaki vaziyetine gelince; 
İspanyadan bir karış toprağın bile 
şu veya bu devlete geçmesine bu 
iki dC'vlet razı olmıyacaklardır. Bay 
liıtlerin Alman ordu ve donanması 
erknnile görüşerek kararlar aldı -
ğından bahsediliyordu. İngiliz ga
zeteleri ise İspanya işlerine karış
mamak siyasetinin şimdiye kadar 
A vrupada harbin çıkmasına mani 
olduğunu, fakat şimdi Almanya -
nın, İtalyanın aldıkları vaziyet ü -
zerine müttehit cephede bir gedik 
açıldığını söylüyorlar. Bundan da 
bir çok korkunç ihtimaller doğ -
maktadır. 

Alman matbuatına gelince, bu 
gazeteler İngiltcrenin, Almanyayı 
meşgul eden meseleleri anhyama-

dığını, hatta İngiliz hariciye na
zırının kendi siyasetini bizzat aka
mete mahkum ettiğini iddia ediyor
lar. 

İtalyan gazetelerine gelince, bun
lar, Laypçig gemisinin uğradığı 

tecavüz hareketi üzerine artık kon
trol meselesinin ycnibaştan tetkik 
edilmesi lazım geldiğini yazıyor
lor. Kontrol işlerile meşgul olan 
ve Fransa, İngiltere, İtalya ve Al
manya murahhaslarından mürek • 

kep olan dörtler komitesinin iş gö
rebilıp göremiyeceğini soruyorlar. 
İtalya bu meselede Almanya ile sı
kı bir surette hareket etmek kara
rındadır. Bertin ile Roma bu hu

susta uzun uzadıya konuşarak Fon 
Noyratın Londra seyahati böyle ge
riye bırakıldığı, İspanya vukuatı 
endişeli bir hal aldığı bir zaman
da iki hükumetin biribirlerinden 
ayrılmaması lazım geldiğine karar 
vermişlerdir. 

Alman gazeteleri için İngilterc
ye, İngiliz Hariciye Nazırı Bay Ede
ne şiddetle hücum eden bir gazete 
varsa, o da Volkişe Beobahtr ol -
muştur. B u gazete, Almanyanın 
şimdiye kadar İspanya sahillerinde 
müşterek bir kontrol koyarak bu
nu devam ettirmiye hiç bir zaman 
inanmadığın ı ve bunu ancak B. E
denin ileri sürmüş olduğunu ya-

Edebi Roman No : 41 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Girmişler .. ve seni.. yok etmiş -
ler dünkü Maviş! Evet, dünkü Ma
viş. Bugün ne Maviş kaldı, ne Da -
rünnisa. Beyaz örtüsünün ortası 

kıpkırmızı bir döşekte kapkara bir 
kadın, bir karı, bir avrat, bir pa -
savra kaldı. 

K im girdi odama?! 
Belki de kimler gird i? 
Bunu bilmiyorum. Bilmek de is

t emiyorum. Bilmemek, anlamamak 
daha doğru. Susuyorum. 

Ras Feddan hiç bir şey bilmiyor. 
Madem ki bilmiyor, bu temiz insa· 
na kirliliğimi söylemekte ne mana 
var? Beni kurtaran, bana insanca 
muamele eden, beni Tunuslara, Ce
ıairlere, Amerikalara aşırıp ar -
kamda bırakbğım rezaleti unuttur
m ak ve beni yeni baştan insan et • 
ınek ist iyen bu adama bunları söy-

!emekten ne çıkar ? o da beni bı • 
rakıverirsc ne olacak? 
Hatırlama Maviş! 

İmkanı ını var hatırlamamanın? 
Hatırlıyorum. Dimağım bir da • 

lak parçasına dönmeden, yahut 
ateşte erimiş bir kurşun parçası gi
bi içime akmadan hatırlıyorum iş
te! 

Bir hizmetci kadın koca b ir f in
can et suyu getiriyor. Ve: 

- Doktor söyledi. 

Diye et suyunun içine bir paket 
t uz atıp karıştırıyor. Ellerim titre
yerek içiyorum. Biraz sonra bir u
yuşukluk, bir rahatlık. bir uyku .. . 

Uyuyorum. Uyandığım vakit ge
cedir. Başım ağrıyor, göğsümün iki 
yanı ağrıyor. Belim ağr.ıyor. Ve, 
kasıklarım ağrıyor. Yorgan yere 
düşmüştür. Başımın altındaki yas-

İşte bu neşriyat h12p Almanya ile 
İtalyanın kontrol komitesinden çe
kilecekler inin arifesinde yazılan, 

ET.cümle lAyihada evliliğin ilk 
beş senesi zarfında talfıka, her ne 
se~pten olursa olsun, cevaz veril-
miyor. 

li•l!,· anların Barletta lsmindeıci gemileri Rtçen ltrdtt Mazarka açık
larında forpilte,,mişti. Yukaroci resim gemide ölen efrut için y a ılan 
matem merasimini gösterigor. Mıuolini 6u mı1na•ebettı sög~di•f 

bir nutuk.ta : '' Bunlann intikamını alacağız /,, demfıti. g 

tıklar topuklarımın, belimin, böğ
rümün altına geçmişlerdir. 

Bileğimdeki saat durmuş. Kura
madım ki, işlesin . Sendeleyerek 
kalktım. Başımda kaşlarıma k adar 
geçirilmiş bir ağır demirtaş var ki, 
b itir iyor beni, zile bastım. Başka 
bir h izmetçi kadın geldi. 

- Saat kaç? 
- Dokuz buçuk. 
- P renses nerede? 

=- Yarasının dikişleri koptu, dün 
öğleden sonra Fransız hastahanesi
ne kaldırd ılar. 

- Dün, öğleden sonra mı ? 

- Evet. Siz rahatsızdmız. Evvel-
k~ geccdcnberi bir bayılıyorsunuz, 
bır ayılıyorsunuz. İki defa birer fin
can et suyundan başka bir şey ye
mediniz. Biraz yemek getireyim 
mi? 

- İstemem. Ras Feddan nerede? 
- Arasıra geliyor, kapıdan size 

bakıyor, rahatlığınız için emir -
lcr veriyor, Prensese koşuyor. 

- Mustafa ne oldu? 

- Tanımıyorum, Hangi Musta -
fa? 

- P rensesi yaralayan. 
- Ha! Şu mu ? Onu bir vapura 

bindirm işler. Orada mahpusmuş. 
Fransız m ahkemesi öldürecekmiş 
onu. 

- &nim çarşa fım, peçem, çan
tam, iskarpinlerim nerede ? 

- Bilmiyorum. 

- Onları bul bana getir, şimdi. 
Hemen getirirsen sana bahşiş ve
ririm. 

- P rensesin adamları başkala -
rından bahşiş almazlar. Bulursam 
getiririm. 

Hiç bir şeyimi getiren yok. Saat 
on buçuğa geliyor. 16 mart işga -
!inden sonra gece vapurlarını y:ı -
sak ettiler. Bir sandalla geçtim. 
Gece vakti çarşaflı mıyım, neyim? 
Beni kim fark edecek? Sandalcıyı 
eve kadar götürür, bol para veri -
rim. 

İki adım ötemdeki şezlonklara 
üç kadınla iki erkek oturdu. Yan 
gözle bana bakıyorlar. Yahut bana 
öyle geliyor. 

Tuhaf şey! türkçe konuşuyorlar. 
Kadınlar mükemmel bir sokak türk-

BiR iHANET· 

... 

1 ki yırdır üç odalı bu mütevazı 
evinde yapayalnız yaşıyan Hu-

llısi kalkalı henüz on dakika olmuş
tu. Daha banyosunu yapacak, traş 
olacak, kahvaltısını edecek ve ban
kaya yetişecekti. Muhakkak ki. geç 
kalmıştı. Sinirli ve hırçın, kapıları 
çarparak kapıyor, şiddetli ve kes
kin bir ıslık çalıyordu. 

.Karınız size ihanet ediyor, bu
gün saat beşte Parkote1de.• 
Buruşuk pijamasının pantalon 

paçalarını biraz elile düzeltir gibi 
yaparak merdivenleri hızla ındi. 

Garip şey, bir telgraf: 
.Karınız size ihanet ediyor, bu

gün saat beşde Par otelde.• 
Hiç gülecek J1ali yokken Hullısi 

kahkahayı bastı: 

- Garip şey. Muhakkak postacı 
uyku sersemliğilc telgrafı yanlış 

verdi. Yahu benim ne karım var, 
ne de dünyada bir dikili ağacım. 

Fakat telgrafın üzerindeki ad -
res sarihti ve kendisine aitti. 

- İşte bu güze l! dedi. Günler -
denberi heyecnnsızım, yalnızlık -
tan canım yanıyor Şu işe el ataca
ğım. Bakalım hangi karıdır bu ko- . 
casına ihanet eden! 

Ve o giin bir bahane icad ederek 
bankadan dörtte ayrıldı ve bir on 
papelcik de avans aldı. Ver elini 

Parkoteli. 
Kapıdan girerken şapkasını ve 

bastonunu alan garson eline bir ka
ğıt sıkıştırdı. 

Hulüsi hayret içindeydi. Kırk yıl 

da bir geldiği Parkotelınde bu gar
son onu nereden tanıyordu? 

- Bana mı bu? 
- Evet Bay! 
.Salonda!• 
Kağıtta acemi bir yazı ile yalnız 

çesi ve erkekler Arap ş i vesı le bo
zuk b ir Tahtakale tü rkçesi. 

Onlara çaktırmadan , güya dü -
şündüklerimi yazıyormuş gibi ko
nuştuklarını yazıyorum: 

- A, kardeş! Gözlerim kör ol -

sun ki, ben istemedim. Beni Beya
zıtta görmüş. O gün teyzemin lo-

salığının kırk hamamından geli -
yordum. Çok beğenmiş. Memleke
tinde apartıman, dükkan, çiftlik, 

hepsi varmış. Yarısını benim üstü
me yazdırai:akmış, hem muhtar 
mührüyle mühürletecekmiş. Niye 

varmıyacakmışım. Efendi babam 
sağ olsaydı belki bırakmazdı. An-

nem: - Kız ! Dedi, devlet kuşu ba
şına kondu. Git de sonra beni de 

aldırırsın . Anneme elli çil altın bı
raktılar. Düğünümüz olurken ge
tirtecekmiş. 

Birisi karşılarındaki şişman, bir 
gözü yana kayık erkeği göstere -
rek: 

-Demek Abdüsselam Bey ka -
yınbiraderin oluyor. 

Bir gözü yana kayık, ter kokulu, 

bu kelime vardı. Hulüsi heyecan . 
landı. 

1ş ciddi gibi görünüyordu. dfadi~ 
. şev Ct>kat çok garip, pek garıp " da 

mi idi ki, Hulusi daha (22) yaşın18, 
ve bek5rdı. Güzel çocuktu arn~ if1 
her nedense daha evlenmek ıÇ 
kendini pek küçük buluyordu. 

kları· 
Salona geçen koridora aya pir 

nın ucuna basarak geçti. Bayağı dili· 
karısı varmış ve bayağı ihanet e sıı· 
yormuş gibi yüreği çarpıyordu. i,ı· 
lona dogr· u şövle başını uzatıp g . 

~ birı· 
lice baktı. Bronz koltuklardan . _ 

. rnı 
ne eflatun şapkalı, anca~ yır }ta· 
sinde tahmin edilebilir bır kız, • 
·vır bittabi alçak ruhlu bir kadın ° 
" ·e-
turuyordu. Ama kadınlar şahı ) 
· N ı·· · r· k · mi şeker. zıt. e ıs mı ne ıs, şe eı }ta: 
Hullısi dilini ısıracaktı az da ı; . 

• ı...:n·n " - Vay anasını. Doğrusu " ı ta 
· k ra · şık ağzının tadını bilen bır e fa· 

Fakat malum a, kendi karı~ı ıet· 
lan deği l ki, onu tanısınlar. La~ di, 
tayin bir miişteri gıbi salona gıra • 
fakat hemen bir koltuğa otur.rn 

' n -saydı yuvarlanacaktı heyecanı 
dan . 

K h · ' k" l 'l · b'ldı' J{adıılı a veyı ı ı e ı e ıçe ı . : . i A· 
bu yabancıdan sıkılmış gıbı ıd · a· 
rada sırada saatine bakıyoı· ve 5 

hırsızlık gösteriyordu. bıl 

Huliısi daha sabırsızdı. Acaba a· 
guzel kadının kocası kim, aşıkı Jl 

sıl bir adam? ken 
Kadını dikkatle tetkik ede~ re 

hazan göz göze geliyorlar ve bıÇ9 r
H ulüsi yakalanmış bir hırsız k~ıı
kaklığile hemen gözlerini yere ;

0
• 

diriyor. Beş dakikalık bu heyec Jdİ 
lı zaman bir saat gibi uzun ge 
llulüsıye. ü· 
Kadın söze başladı. Ama ne g 

(Devamı 6 nc ı sogf a'a) 

------- - ~- kı:ZI 

şişman Abdüsselam Bey genç 
tasdik etti: 

·z hB' 
- Eyvah ya sitti! Bendenı ' def· 

nımefendi hazretler i kayınbira 
. .. )laflŞ-

Üçüncü mah alle kızı soze 

tı : •ol<· 
- Benim öylem böylerrı .. ~c _ 

(Karşısındaki sıska adamı go:rnıı
rerek) nikahımızı Atlamataşı 1 rıs-

k ;J İ . k - azasını mı ıyuı. kı pamu mag ri-
tüme yazdırdı. Kağıda Mekke ~ ii 

··hürun 
finin ağası bile şahitlik mu ıJaıl .. 
basmış. Babam önce biraz na ola -
mak istedi amma, kulakları çı 
sın annem haminnem: .

11
c 

k metı . - A! dediler. Kızın 15 Jtirıl? 
karjı koyma. Hem isteyenler. aen· 

"181esın Ayşe Fatma anamızın su ıık-
Bugüne bugün Amelikaya paJll 

ları hep o gönderiyormuş. ""a1' 
d ğrulıv Sıska adam gururla o 

söze karıştı: fendi, 
- Vallahil~zim ya hanı~~ ol -

ben sitti Mediha için çok ~ki dii' 
du. Şoluk şocuk çıkaracak 1 

züne! vaf) 
(Devamı 
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~ ........................................ :.nasıl tanırsınız? 
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it ş isimler altında yac 
şa ,. şire lerin şimdiye ka-

r eçirdikleri_ hayat 
Bu vatan parçaszna behemehal girecek olan me
deni,qet nimetlerinin büyük manasını iyice an
layabilmek; için, Dersim ve hava/isinin şimdiye 

kadar geçirdiği hayatı bilmek lazımdır. 

Buralarda yaşa
yan Türkler şinı
diye kadar dağ
lar arasında bi
ribir lerini yeme
ğe ve boğazla
ma ya terkedil-

' 

m iş insanlardı j , ........................................................ ,. ...................... ~.'.:.~~!.~~ ... ~.:.~.'.:.'...!?.!..~.~:;: ................................................. ~ ........................... ~ 
linde ve garbına doğru İzovlular Rossellı· Fra d b. it l h Detıim dağları kciinatta miJline ender fesaafJf edilir ıekiller orıeder 

E: laziz, (Hususi muhabirimiz- dan hediye namı altında pay ver-
den) - Çok iptidai ve hurafe- memesi, yahut verdiği payın az ol-

ler dolu bir mezhep icabatı her Der- masıdır. Böyle muhasama sırala-
Sitnli, ormanlarında ~sim ağaçlar rında, erkekler evlerinden çıkamaz· 
~ı olduğundan yaşlı ve içi oyuk a- lar, çünkü muhasım tarafın pusu-
Raçlara kutsiyet atfetmektedir. Bu da bekliyen efradı tarafından öldli· 
~~ rülürler. Çifti kadınlar sürer, har· 
kgaçların dibinde, çapula gidip man dövme böyle zamanlarda er -
avgadan salımen dönenler tara -

fı d kekler tarafından evlerinin içinde 
k n an mutlak bir yahut bir çok yapılır. İki taraf arasında haylice 

0Yun kurban edilip bırakılır. 
İçi oyuk ağacın dibindeki toprak kan döküldükten sonra, muhitin 

'k seyidi müdahale eder ve iki tarafı 
<I an i~ içe rengini kiremidiye telr barıştırır. 
•
11 etmiştir. Hastalığı veya hace- SEYİT ALİ RIZA BİR ÇIBANDIR 

~ 1 
olanlar bu ağaçların köhne dal- Seyitler içinde kUçük Rıza çok 

1 
arına bez ve çaput parçaları bağ-
?nrak medet umarlar. Dersim 
<lJ!ları, kaınatta misline ender te
~dü f edilir şekiller arzeder. Mese· 
~. bu sayfadaki resimde gördüğü-

tıuı. d wı .b. ag ar gı ı ... 

. nu Ş<'kli almış olan dağların her 
Sıv · t rı parçası bir dede veya baba sul-
<tnın makamıdır. Şu şartla ki bu 

~ ribe mutlaka beş parmak ŞE:klin-
1.c tebarüz ctmclıdir. Bir Dcrsim
,1. bu şekil dağların hizasına geldi
~1 zarnan hcmc>n huşu ve huzu ile 
. rur, baba sultana niyaz eder, 
C\ le g<'çcr. 

r 13eyler ve seyitler halkını hura
l eJc re karşı zaafını takviye cttik
~ti gibi, eskiden ara sıra uğrayan 

otururlar, lakin bunlar Dersimli nsa a ır a. yan ma. • 
sayılmazlar. k k 

Mazkirdin şimali şarkisinden bir emesı•nı•n ararı•ıe mı• ı•dam edı•ldı• ?. 
kavis halinde Türk ırkından (2) 
Şadlı aşireti ve Sasondan gelme (3) 
Horan aşireti vardır. Şadlılar tıp
kı Sivas Vazalakları gibidirler. Bu 
iki aşiretin altı yüz tüfek çıkardı
ğı eski zamanlarda malum idi. (4) 
N azimiye - Pah - Mazkirt a -
rasında Alan aşireti oturur • 
Çok yakışıklı ve tam Türk
lüğünü değiştirmemiş olan bu 
aşiret halkı cesareti ve bol 
evliyası ile meşhurdur. Eskiden 
700 tüfek çıkarırmıt denilirdi. f5) 

Bir Fransız gazetesi Ovra denilen siyasi /ta/
yan zabıtasının f aaligetlerinden lıahsediyor 

F ransız zabıtası bundan iki ay 
evvel Fransada Banyol civa

rında öldürülen faşizm düşmanı 

Karlo Rosselli ile kardeşinin ,katil
lerini hula bulamadı. Tahkikat 
ehemmiyetli bir safhaya girmiş o
lacak ki, son gelen Fransız gazete
leri bu cinayeti unutmuş gibi görü
nerek, hiç bir şeyden bahsetmiyor· 
lar. 

Y.'al_<at en son olarak, bu işi Ovra· 
nın yapmış olduğunu ihsas ederek, 
bahsi kapattılar. 

Ovra rıedir? 
İtalyanların bu gizli teşkilatı 

hakkında Karlo Rosselli şunları 
söylemiş: 

Hitlerin iktidar mevkiine daha ye
ni geldiği zamanlarda İtalyan siya
si zabıtasının adı Uffici Politici di 
İnvestigazione, yani siyasi araştır
ma ofisi idi. Bu teşkilat, emniyet 
teşkilatı haricinde çalışıyordu. 

1933 de Almanyada Gestayo de
nilen siyasi polis teşkilatı tesis e
dildiği zamanlarda, İtalyada da es
ki teşkil5tın yerine Ovra denilen 
şimdiki teşkilat kaim oldu. 

Bu yeni teşkilatın merkezi Ro
mada bulunmaktadır. Fakat her 
vilayetin de ayni çerçeve dahilinde 
kendısine mahsus tertibatı ve orga
nizasyonu vardır. Mesela yalnız 
Mılfıno~.aki t~şkilôtta şefler hari~ 
olmak uzere ıstihdam edilen sivil 
memurların mıktarı 1730 dür. 

FEVKALADE MAHKEME 
Hükumetin müdafaası bakımın

dan teşkil edılmiş olan Ovra'yJ ta
mamlıyan bır de fevkalade mahke
mesi vardır. Bu mahkeme, rejim 

ktaşi şeyhleri de bu cereyanı 
~:;hı.h yerine takviye ederlerdi. 

General Abclallah Alpdoğan bfr Dersi/mi ile görüşüyor 

. - Almanların Gestapo'su neyse, 
Italyanların Ovra'sı da odur. Bu 
iki hemşire teşkilat faşitlere kar· 
şı aleyhtar olanları devirmek ve im· 
ha etmek için el bırliği etmışlerdır. 
Her iki teşkilat ayni usulü takip e
derler ve her ikisi de aşağı yuka
rı ayni zamanda teşkil edilmişler
dir. Bu iki müessese maksatlarına 
varmak için en adi profesyonel ca
nileri hizmetlerinde kullanırlar. 

düşmanları aleyhinde tatbık edile· 
cek cezaları meşru ve kanuni bir 
şekle sokmakla muvazzaftır. Bu 
mahkeme 25 ikinciteşrın 1926 ve 2008 
numaralı kanunla teşkıl edilmiş· 
tir. 

f al,qan Fcı~izminin ilk /..:urban• 
!arından Mat~otti 

uer münevver ve zekidir. Büyük Ali 
• sırnin zeki Türklerini ıslah içın 
'İl b Rıza bilfikis fıtratan hain ve dessas-h aşta Maarif ordusu seferber 

0 alde köylerine kadar dağ1lmalı-
tr. 

)) ~CAİP HEYKELLER 

11 1 
ersımde s~ahat edenler sözde 

~.an. fakat barak köpeğine daha 
~~U~abe küçük mermer veya granit 
~/kellere tesadüf ederler. Bu 
ı: Ykellerin her birinin dibinde di-
"er acı· 1 1 .. d ~r :.-ıret er e musa eme eden bir 
ta;t~te mensup bir şahıs yatar. Bu
du arda da Dersimli irgiler, durur, 
tıı dakıar arasından bir takım bas

l~i it.alıp. ~~Hediği duaları okur, el-
)) ııı ~zunc ve alnına sürer. 

l(:ı"ıersımliJer hiç bir zaman biribir-
4t~~ Çarpışmakta~ geri kalmamış
~·a .r. Buna yegane sebep çapul 

ı:>an aşiretin kom~u aşirete çapul-

tır. Eskiden idama mahküm bu· 
lunduğu sıralarda kendi hasımları 
aşiretleri te'dibe gelen müfrezeye 
dehalet ederek, affedilmiş ve müf· 
rezeye rehberlik etmeyi teahhüt et
mişken, müfrezenin cephane, er· 
zak katırlarını başka başka yerle
re sevkettirerek te'dib harekatının 
aylarca gecikmesine sebep ol • 
muştu. Seyit Ali Dersimde bir çı· 
bandır. Bu çıban izale edilirse ar· 
tık mesele kalmaz. 

DERSİM AŞİRETLERİ 
Yirmi küsur aşiretten terekkUp 

eden Der!imlllerden , Pertek • Ho· 
ran kavsinde halisüddem Türk o
lan (1) Lolan Aşireti isk~n etmek
tedir. Vaktile bunlar dört yüz tti.· 
fek cıkarabilirlerdi. Bunların şirna· 

Haıvekil Tuncel/ne tfttlJl uman Hafçllc lcöp,ilıün_ün baıında 

Ovacıktan Baş Vartanik, İliç hu • 
dutlarına kadar Dersimin en yeğit 
adamlarını yetiştiren Koçuşağı a
şireti oturur. Bun1ar eskiden 1300 
kadar tüfekli çıkarırlarmış. Fakat 
beş yüz kadar tüfekli, yani aile sa
hibi şuradan buradan gelme isim· 
siz oymak olduğundan bunlar hayli 
seneler evvel Çimişkezek tarafla
rına inerek muti çiftçi olmuşlar
dır. Koçuşağı aşireti efradında vec
hen Türk ve Mogol tasalübünden 
hasıl olma alaim haris surette gö
ze çarpar. 

(6) Hidranlılar franın Ermiye 
ve Savcıbulak taraflarından gelme
dirler. Van gölünün şimalinde Ma
lazkirt havalısında oturan Hid:'.' 
ranlılarla mezhepçe vesair suretle 
münasebetleri yoktur. Bunlar ge
çimsizdirler. Ve etraflarındaki a
şiretlerle daima kavga halinde bu
lunurlar. 700 kadar tüfekleri var 
idi. (7, 8, 9) Ziyarn, Ovacık, Er -
zincan hudutlarında oturan Kara
bali, Kara uşağı, Herhat uşağı aşi
retleri hala Türkmen tiplerini mu
hafaza eden halis Türklerdir. Bun
lar biraz çıkıntılı çehreleri ve se
batları ile şöhret almışlardır. Her 
birisi vaktile ikişer, üçer yüz tü -
fekli çıkarırlarmış. (10) Ovacığın 
şimali şarkisinde Hüroğlu aşireti o
turur. Bunlar da Türktürler. Fa -
kat bazı unsurlarla karışmışlar, a
detlerini ve maişetlerini değiştir
mişlerdir. Bunlar da vaktile 200 
tüfek çıkarırlarmış. (11) Pertek ve 
Ovacık arasında Bahtiyar uşağı 
bulunuyor. Bunlar Dersimin en ça-

Pariste faşizm aleyhtarları çı -
kardıkları Liberta, Ciustisya ve İl 
Nuova Avanti gibi gazetelerde bu 
iki teşkilat hakkında bi; çok ya
zıfar ve vesikalar neşretmişlerdi. 
Şimdi pek iyi anlaşılıyor ki, bu 

gazetelerden birini çıkaran Kar· 
Jo Rosselli İtalyadaki gizli zabıta 
• 1933 de Almanyada Gectapo de
teşkilatının elile öldürülmüştür. 
nilen siyasi polis teşkilAtı te!lis C• 

Al! ııs: ::x: 
lışkan çiftçi ve hurafelerden hayli
ce tecerrüt etmiş münevverleri sa
yılırlar. Köyleri diğer mezrea ve 
köyler gibi dağınık değildir. Top
lu ve büyükçedir. İcabında vaktile 
200 tüfek çıkarır ve alelekser tedip 
müfrezelerine yardımcı olurlardı. 

(12,13) Ovacık, Hozan arasındaki 
çok sarp yerlerde oturan Kasımuşa
ğı ve Kalan aşiretleri Türktürler. 
Bunlar da haylice medenileşmiş ve 
köylü hayatını tercih edenlerdendir
ler. Vaktile yüz ellişer tüfek çıka
rır, çetin ve muharip insanlar idi
ler. 

(14, 15) Gev uşağı, Lar uşağı çok 
binici ve iyi kılıç kullanmakla ve 
hatta bir öküzü ikiye bölmekle 
müştehir cengaver iki aşirettir. 
Bunlaı hicretler sırasında diğer a· 
nasırla kız alıp vermiş Harzem 
Türklerindendirler Hbzatın şark 
ve şimal kısmında iskan ederler. 
On beşten fazla köyleri vardır. 
Vaktile ikişer yüz tüfek çıkarırlar 
imiş. 

rnr 6 ıncı HJl)adıt.) 

Kanuna nazaran. rejim aleyhin

de hareket eden İtalyan \'atandaş
ları, ölüme kadar giden gayet şid 
detli cezalarla tecziye edilirler. 

Mahkeme, harbiye nazırı, yani 
doğrudan doğruya başvekil tara
fından seçilmiş olan faşıst milisle

rinden mürekkeptir. Muhakeme
leri kısa ve kat'idir. Suçluya hak
kını müdafaa için avukat verilmez. 
Eğer suçlu başka bir memlekette 
bulunuyorsa ve tevkif edilememiş
se, hakkında gıyaben hüküm veri
lir. 

Acaba Rosselli bu mahkeme ta. 

Mareonı gı iJldQrdilla ıöglenen 
ilki adam/crian Rosıl 

rafından verilen karar üzerine mi i
dam edildi? Fransada yapılan tah
kıkatta maktulün karısı Madam 
Rosselli kocasının gıyaben hususi 
mahkemeye verilmiş olduğunu söy
lemişti. 

Bu mahkemenin kararlarını in -
faz için teşkil edilen hususi bir 
müfreze vardır. Bu müfrezenin şe
fi on, on iki cinayet işlemiş Du -
mini isminde birisi imiş. 

Parise sığınmış İtalyan sosyalist 
partisinin nüfuzlu azasındall:; biri 

şöyle demiş: 

- Banyo! cinayeti, Dumini ile, o
nun sağ kolu mesabesinde olan Vol
pinin yaptığı bir işe benziyor. 

Ov:ra teşkilatı bütün Fransa top
rağında tam bir faaliyetle çalışı
yormuş. Fransadaki bütün İtal

yan mültecilerinin arasında Ovra
nın adamları varmış. 

Şimdi Pariste İl Marlo isminde 
bir faşist gazetesi de çıkmaktadır. 
Bu gazeteyi çıkaran]ar Karlo Ros
sellinin eski arkadaşlarından, bir 
sene cvYel faşizme iltihak etmiş bu
lunan Albert Cianini ıle Ruglionisi 
Karmello isminde iki kişidir. Bun
lar sırası geldikçe, Fransız hüki• -
met adamlarına küfür savurma]. -
tan da geri kalmıyorhrmış. 

Çıkardıkları gazeteyi de beda .;a 
dağıtıyorlarmış .. 

Bütün bu yukarıdal'beri anlat • 
tıklarımızı bir Fran ·"'tesi ya-
zıyor. Bakalım, bu R mese -
lesinin arkasından ı ı<acak? 
Yahut Mateotti hikfıy • günün 
birinde unutulup gid C' i< mi? 
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' Beni buraya getirdiler, kapadılar. Acaba beni 
babamdan birisi zorla mı almak isliyor ? 

Bunun doğrusu &öyledir. Fakat beni bu maksatla kaçırmış 
olanı bir kerre görmüş olsaydım .. 

Sultan Süleyman nihayet: 
- İşte Bahadır Sahip, dedi, seni 

şimdi tam bir asker olarak görü -
yorum. Yalnız kendi işini, silahını 
düşünen bir asker, bir emir ancak 
senin gibi olur. Kalbindeki elemi 
bir tarafa bıraktın, gidiyorsun. Kı
zını bulamadan gideceksin. Fakat 
onun bulunduğu haberini ben sana 
yakın zamanda nerede olsam, sen 
de nerede bulunsan bildireceğim. 

Sultan Süleyman ayağa kalk -
mıştı. Bahadır Sahip de kalktı, gi
derek genç padişahın elini tutmak 
öpm~k istedi. Fakat Sultan Süley
man buna padişah ile misafir, yal
nız musnhafe ettiler. Sonra Sul -
tan Süleyman Bahadır Sahibin ar
kasını üç defa sıvazhyarak: 

- Haydi, dedi, güle güle ... Ora
daki iman ehline bizden de selam
lar götür. Belki yine biribirimizi 
görürüz. Fakat biribirimizden hep 
iyi haberler almağı niyaz edelim. 
Yolun açık olsun. 
Bahadır Sahip son derece heye

can içinde idi. Bir an evvel huzur
dan çıkarak göz yaşlarına serbest 
bir cereyan vermek istiyordu. Bu
nu gören padişahın da gözleri ya • 
§armıştı. 

Bahadır Sahip çıktı. Padişah ken
(li kendine: 

- İnsan, dedi, ruhunun sevdiği 
adama az zaman içinde meğer ne 
kadar alışıyormuş. 

* Bu kara yolu ne kadar uzun o • 
lursa olsun Bahadır Sahip gibi bir 
binici için at üzerinde temaşa edi
lecek pek çok yerleri görmeğe bü -
yük bir fırsat olacaktı. Ertesi sa • 
bah Ü'sküdara geçen Bahadır Sahip 
yanındaki atlılarla kalabalık bir 
alay halinde hareket eden kafilesi
le yola çıkmış oluyordu. 

Gün perşembe idi. Müneccim sa
atin uğurlu olduğunu söylemişti. 
Kafile yola düzüldü. Biz Bahadır 
Sahibi Hindistan yolunda takip 

edecek değiliz. Sultan Süleymanın 
Tacı Cihanı bularak bu müjdeyi 
Bahadır Sahibe bir an evvel ulaş
tırmak gibi beslediği ümidinin na
sıl bir hakikat olacağını görmek 
üzere İstanbulda kalacağız. Baha
Öır Sahip Cenge yalnız uğurlu bir 
yolculuk dileyeceğiz. 

••• 

razı olmamıştır. O zaman cesur de
lıkanlı herşeyi göze almış, denize 
atılmış, kızı kaçırmış ve buraya 
kadar getirerek kaç zamandır sak
lamıştı!.. 

Fakat bu delikanlı kimdi? Ken
disini bu kadar yakından takip e
derek, sonra kaza olduğu zaman 
denizde onun boğulmasına meydan 
vermiyerek sevgilisini kurtaran ve 
kaçıran cür'etkar kimdi? .. 
Tacı Cihan hep bunu merak edi

yordu. Kadına bu sırrını açmıyor, 
hem onun kendi içinden gelen şey
leri öğrenmesini istemediğinden, 
hem de belki dediklerinin asılsız 

olduğunu söyler de hulyalarına 

mani olur endişesinden ... 
Bunu kim yapabilirdi? Sonra 

babasını düşündü. Böyle bir şeye 
cür'et eden genç kim ise, zavallı . 
babasına ne kadar ıstırap vermişti, 
değil mi? Çok geçmeden, Tacı Ci
han, bu muhayyel cür'etkarı, giJZil 

hiç bir şeyden yılmaz aşığı keşfe
der gibi oldu. Evet, buraya kaçıran, 
bu yüzden babasına o kadar eziyet 
ve ıstırap çektiren, olsa olsa Yakup 
olabilirdi! .. Yakubu, babası kurtar
mıştı. O da bundan cesaret alarak 
Tacı Cihanı istemiş, lakin nedense 
red cevabı alınca, cür'etini büsbü
tün arttırmıştı. 

Tacı Cihan, Yakubu, babasına 

çektirdiği bu üzüntüden, - en~t... 

bütün bu olan şeylere ancak c ü
züntü. diyebiliyordu! - dolayı af
fetmek istemiyor, ona ara sıra: 

- Ah, namkör!.. diye söyleniyor
du. 

Fakat affetmek istemeyişine rağ
men Yakubu mazur gösteren bir 
ses vardt ki, ona: 

- Yakup hep seni düşünüyor, 
yalnız seni seviyor .. Senin için her 
şeyi göze aldı. Nıçin ona böyle mer
hametsiz davranıyorsun? .. diyordu. 

• (Devamı var) 
llllttttuınn11111111ıııunın1111ııtuıııııuıuıın11111111ıııuıııınııuıunnatuntıttıMIUIHIHIUUUMtalUUlltlllltHHlıtll1IUHtUllthtttllltUlff 

Eski Dersimi nasıl 
tanırsınız 

(5 inci .<;agfadan d~vı:m) 
(16) Hozat, Plümer, Kızılkilise 

arasında oturan Maksut uşağı halkı 

da Türktür ve müsalemeti sever. 
Muhitlerinde iyi buğday ve aı~ tü
tün yetişir. Fakat daima Hidranltla
rın tegallübü ve tehakkümü altında 
zaruri, tobii bir müttefik gibi idi
ler. Vaktile 300 tüfek çıkarırlardı, 

(17) Levendane tavırları. mavi 
ve yeşil gözleri, beyaz çehreleri ve 
uzun boylarile Kafkasyadan geçen 
kavimlerden ve Finlere çok benze
yen Pilvik aşireti belki dünyanın 
en güzel- insanlarıdır. Bunlar Zaza
ca konuşurlarsa da lisanları arası
na karışmış bir takım kelimeler 
vardır ki, diğer Dersimliler anlıya
rnazlar. Bunlar icabında iki yüz 
tüfek çıkarırlarmış. Lakin sertlik· 
leri ve çeviklikleri sayesinde dl -
ğer aşiretler bunlara sırtaramazlar-' 
dı. 

edilmez. Mazkirt - Kızılkilise a
rasında cesim bir yabcıni elma a· 
ğacı altında toprağı delmiş bir se
dirden yanyana bir karış aralıklı 

çıkan bidsi ılık, birisi gayet soğuk 
iki su vardır ki ılığı çok karbonlu 
\'e çeliklidir. Soğuğu ise çok en
fes ve İstanbul sularından üstün 
bir sudur. 

DERSİM VE HA VALİSİNDE 
İTİKATLARA NÜMUNELER 

Mazkirde yakın köylerden birin-

f Tacı Cihan hep bir türlü geçen 
günleri, kapalı olmanın verdiği 

can sıkmtısı ve akıbetinin ne ola
cağı korkusu ile geçirirken yavaş 
yavaş anlıyordu ki kendisini bura
ya kapamış olanların bunda bü • 
yük bir menfaatleri vardı. O men
faat, kendisinin böyl~ kapalı kal
masına bağlı oldukça Tacı Cihanı 
buraya getirmiş olanların gelerek 
onu bir daha kurtarmalarına ihti
mal yoktu. Fakat genç kız biliyor
du ki babası sağdır. Hem de bura
sı öyle bir yer mi? Sultan Süley -
man, er geç kendisini aratacak, 
bulduracak, babasına verdirecekti. 

(18, 19) Yukarı Abbas, Aşağı 
Abbas ~şiretleri Azerbaycan Türk
leri ahfadındandırlar. Hükumete 
muti ve askerliğe gidenleri çok çift
çi insanlardır. Bunların diğer aşi
retler kadar evliyası, aslanlı şuhe
da (?) Abideleri yoktur. Şayanı hay
ret denecek derecede tenessuh etmiş 
bir Hfıh telakki edilen Seyit Rıza
nın nüfuz mıntakası en ziyade bu
ralarıydı. Vaktile ikişer yüz tüfek 
çıkarırlardı, Dersimin en yeğit a
damları bu iki aşiret arasından çı
kar. 

de vaktlle bir ıığa varmış, hacca 
gitmiş. Evinde Dimitro isminde bir 

hizmetkarı varmış. Evin hanımı 

bir gün taze buğday pilavı yapmış. 

Ağa da taze buğday pilavını çok 

severmiş. Mimilro hazretleri hanı

ma: cBüyük bir lenger pilav ver 

de, ağa sever, ona götüreyim.> de
miş. Hanım, ağa hacta, bu kefe
renin canı pilav çekti; diye düşü
nerek bir sahan vermiş, Dimitro 
sahanın kapağını da istemiş, al -
mış. İki saat sonra hanım, Dimit
rodan sahanı ve kapağını isteyin
ce, cAğa gelince getirecek!> ceva
bını almış. 

Yanından ayrılmıyan kadına ar
tık bunlara dair bir şey söylemez 
olmuştu. ÇünkO ondan aldığı ce • 
vapların ne olacağını keşfetmek 
zor değildi. 
Yalnız bir gün ona birdenbire 

dedi ki: 
- Beni buraya getirdiler, kapa

dılar. Acaba beni almak isteyen bi
risi mi var ki babamın razı olmadı
ğını gördü de buna cesaret etti? 

Karşısındaki kadın ona hayretle 
baktı, sonra: 

- Bu nruııl olur, dedi, böyle bir 
şeye kim cesaret edebilir? .. 

- Yok, yok... Bunun doğrusu 
böyledir. Fakat beni bu maksatla 
kaçırmış olanı bir kere görmüş ol
saydım ... 

Can sıkıntısı, üzüntü, korku. .. 
Genç kız kaç zamandanberi kendi
sine ıstırap veren duyguların yeri
ne korkunç olduğu kadar tatlı bir · 
takım hulyalar kurmıya başlamış 
idi. Daha doğrusu bu hulyalar ken
di kendine geliyordu. Taci Cihan, 
artık tasavvur ediyordu ki: burası 
pek genç, pek cesur bir delikanlı
nın evidir. Bu delikanlı onu baba
sından istetmiştir. Fakat babası 

(20, 21) Bezgiruşağı. Şamuşağl 
Munzur çayı etraflarında ve Koçu
şağUe komşudurlar. Zararsız, çift
çi ve Tilrkmen ırkındandırlar. Bun
lar da vaktile üçer yüz tüfek çıkarır
larmış. Daha dort aşiret varsa da 
bunlar şube halindedirler. 

Plfimerdc oturan Difican Türk
menleri ta Paloya kadar icabında 
konar, göçerler. Yine o havalide 
Delicanlar var dır. Fırat kenarla _ 
rındaki İzvollular da Dersime mü
cavir sayılırlar. Fakat Diricanlılar 
Alev!, diğerleri Şafii olmakla be
raber, Dersimlilerle münasebetle
ri ve alakaları yoktur. 

Dersim suca o kadar zengin sa
yılmaz. Y'ani Bitlis, Hınıs, Var
to, Çapakçur tarafları gibi araziyi 
suluyan ufak sulara malik değildir. 
Tacoris ve kısmen Bingölden çı
kan Perisuyu Pola tarafları i • 

le Dersimi ayırır. Munzur dağla
rından çıkan ve mukaddes sayılan 
Munzur suyu Dersimin vasatına 

yakın bir mecrada garptan çıkarak 
Periçayı ile birleşir ve Murada i
ner. Suyu ve ala balığı gayet bol 
bir sudur. 

KUTUDERE 

Kutudere gayet sarp ve çetin ka
yalar ve fundalıkları havi derin va
diden akarak Peri suyuna karışır. 
Kalan suyu o kadar suyu olmıyan 
ufak bir nehirdir. Dersimde saat
lerle gidilir de, akar suya tesadüf 

Altı ay sonra Ağa gelince, Dimit· 
ronun, Ağa Mekkenin sıcağında, 
yarı baygın vect içinde bulunur -
ken, Dimitronun elinde sıcak pilav
la geldiğini karısına ve etrafa hika
ye edince, Dimitro kalıbı değiş

tirmiş. Bu zatın Ikrsimin hatta 
civar kazalar halkının ziyaretgahı 
olan bir türbesi vardır. 

Vaktile Koçuşağı ağası hacca git
miş. Haceril esvedi öpmek isterken 
bakmış ki çobanlarından Munzur 
da orada ve kendinden evvel kara 
taşı öpüyor. Bundan Munzurun 
yüzlerle altın sarf ile hacca gelemi
yeceğini ve vilayete erdiğini anlı

yan ağa, avdetinde tüfeklerle şen
lik yapıp rekabını öpmek istiyen
lere: c8ona bakmayın, hikaye şöy
le şöyledir, Munzurun ayağını öpü· 
nüz, demiş. Munzur bakraçlarla 
süt getiriyormuş. Bu evliya cenap· 
ları, halkın kendi ayağını öpmek i· 
çln seğirttiğini görünce korkmuş, 
kaçmış! 

Kaçarken sütlerden az, az dö -
killenlerln yerlerinden pınarlar 
çıkmış, nihayet bir taş kovuğuna 
girmiş ve sütler dökülmüş. Kovuk
tan Munzur çayının ana mecrası, 
pınarlar da ufak mecraları olmuş. 
Dersimin büvük evlivası ismine i
zafeten Erzi~can • Ovacık arasın
daki karlı dağa ve ondan çıkan su
ya Munzur denilmiş. Munzur su
yunda on okkalık ala balıklar var
dır. Hiç bir Dersimli mukaddes sa
yılan bu balıkları yemez. Hatta 
yabancılardan avlamak istiyenleri 
silahla rnenederler. Dersimdeki hu
rafelere nümune olsun diye bu iki 
misali arzettim. Bunların hep bı
ribirine benzer yüzlercesini say • 
rnak mtimktindür. 

••• 

Okuyucuıarıa 
Baş başa 

1
• Tokatlıyanın 

•• 
On ünde 
Dilenciler 

Taksimde oturan bir okuyucu -
muz yazıyor: 

.Dilencilerle nasıl mücadele edi

liyor, bilmiyorum: Bu miicadele, 

vakit vakit yapılan bir şey midir, 

yoksa. daimi surette midir?. Evvel

ki gün Galatascırayda, Tokatlıya • 

nın tam karşısında tramvay bekli

yordum. Beş dakika içinde iki di

len~! önüme gelerek avuç açtı. Bun

laı·ın kılığı kıyafeti çok pejmürde 

idi. Burada, bilhassa ecnebilerin 

fazlaca bulunduğunu hepimiz bili

riz. Yabancı gözlere karşı, hiç de 

iyi bir manzara teşkil etmeyen bu 

dilenciler tamamile ortadan kaldı

rılamıyor mu?.. Dilenciler böyle 
kalabalık tramvay caddelerinde, 
bekleme verlerinde bilhassa sık sık 
tesadüf edilen kimselerdir. Bu hu
susu alakadarların nazarı dıkkati
ne arzetmenizi bilhassa rica ede
rim.> 

' 

HiKAYE 1 ._ __ 
Bir ihanet 

( 4 üucü say/ 0J1n clevam.) 

zel konuşarak, tıpkı kadehlerin bl· 

ribirine vurdukça çıkardığı tatlı 
ses gibi sesi vardı kadının. 

' - Saatim yanlış galiba. Lütfen 
saati söyler misıniz Beyefendi. 

- Beşe on var Hanımefendi. 
- Teşekkür ederim beyefendi. 
- Est.ağfurullah hanımefendi. 

- İsminiz Hulüsi değil mi beye • 
fendi?. 

- Evet hanımefendi? 

- Bankada şefsiniz değil mi be-
yefendi? 

- Evet hanımefendi. 

- Ve hAla bu muammayı çöze

mediniz değil mı Hulusi beyefen -
di? 

Huhlsl kıpkırmızı olmuştu. Yer 
yarılsa da yere geçseydi keşke. Fa
kat, bu kadın nereden bilıyordu bu 
işi? . 

- Ben, -dedi, kadın- Osmanlı Ban
kasında memurum. Henüz on do • 
kuz yaşındayım ve bir annemden 
başka kimsem yok. 

Ve yavaş yavaş yerinden kalktı, 
Huluslnin yanına doğru yürüdü. 
Hulusi, hayatında bu kadar güzel 
kadın görmemişti. Hullısiye öyle 
bakıyordu ki, delikanlı hemen.ye -
rinden fırlamak ve göğsüne sarılıp 
orada kaybolmak istiyordu. Olur a, 
mecnunane bir düşünüş amma, bu 
kadının karşısında da akıllı kalmak 
müşkül şey. 

- Sizi seviyorum. Ben koca de
ğil henüz bir erkek dahi tanıma -
dım. Park otel müdürünü banka
dan tanırım. Bu işi onunla hazır -

ı . ladık. Sizinle başka türlü tanışmı
ya imkan göremedim. 

Velhasıl kadının fendi, erkeği 
yendi ve Hullısi, alçak ruhlu bu ka
dının hain aşığı olmakla da kalma
dı. Biçare ve karısının ihanetinden 
bihaber muhayyel kocasını da unut· 
turup bizzat (* .. ) bankası muame
lfıt memuru Bayan Bedriyenin mes
ut kocası Hulusi oldu. 
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NÖBETÇi 
ECZANELER 

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

lstanbul cilıetindekiler: 
Eminönünde (Beşir Kemal), Be

yazıdda (Cemıl), Küçükpazaı:da 

(Yorgı). Eyüpsultanda (Hıkmet 

Atlamaz). Şehremininde (Nazım 
Sadık). Karagümrükte (Kemal), 
Samatyada (Teofilos), Şehzade ba
şında (İsmail Hakkı), Aksarayda 
(Sarım), Fenerde (Emilyadi), A • 

lemdarda (Esad), Bakırköyde (Mer
kez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde (Della Suda), 

Galatada (Hüseyin Hüsnü), Tak -
simde (Limonciyan), Şişlide Ha -
Iaskür caddesinde (Narg:ıeciyan). 

Kasım paşada (Vasıf), Hasköydc 
(Barbut). Beşiktaşta (Ali Rıza), 
Sarıyerdc (Osman). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
kiler· 

Üsküdarda <Ahmed ive), Kadı
köyunde Muvakkıthane caddcsın -
de (Saadet) Bı.ivükadada (1-Ialk), 
H~ybehC::c· (l°anaş~ 1 

Eski lstanbul batakhaneleri: 1 
,, ____ K __ u_~Y~n~.·: ÇAPA~ -

- 110 -ikinci kısım 

F d ·· d .. "' ·· k 1 ·ni o kadar aça a gor ugu upa va esı · .... , 
çabuk çekti aldı ki, iki demirbaş trıt0 

bile bunun farkına varmadı 
----·-- . !{el" 

(V .. ) yalan söyledi: . ! başka .kimse .!ar.~ed~mez~~ar ınce 
- Çok paralı bir oyuncu ... Ne dı- montaJları, koprulerı o k_ • bir 

ye getircceg~ım, tırtıklamak için!. işliyordu ki, - tabir caı.zSCl··;ıe 0 • 
.. r Uıı ' 

- Ya kurnaz, bir..şey yemiyen bir şaheserdi. Bu ustaca trışo su'·u 
oyuncu ise?.. teki işcilerin bile ağızlarının_ dur· 

- Zannetmem .. fakat bir kere İS· aktı. Maamafih onlar da ~~!dil~r. 
kandil edersiniz, bunda ne güçlük ' madılar, kolposu gelince '~an bı· 
var sanki?.. Hatta !Jir defasında, bunlar 

001
• 

Oyuncu çok olduğu için, beşer ri güzel bir (iki ıskarta) yaptı- da 
kişi oynamıya karar verdiler, esa- gunca bir pot aldı. Fakat bU 

sen, sair günlerde de böyle yapı - (M.) min gözünden kaçmadı. 
1 

• 
yarlar, oyuncu kalabalık olursa, be· p:ır:ı a 

Velhasıl ne (M.) onların Jıu·. şer kişi oynusorlardı. 

Beşer beşer ayrıldılar. Kağıtlar rını alabildi, ne ötekile~ on~duY· 
çekildi, herkes yerine oturdu. nerlcrini gecirebildi. Ne 0 

• heıncrı, 
Oyun başladı. Apartmanın de • sa yine oyunculara oldu, tı· 

mirbaş trişörleri, her kareye ikişer kaş göz, el ayak işaretilc a~laŞal· 
ikişer dağıldı. 1 1 d .. ·· k'"sur ıırn ar, on ar an uç yuz u s· 
Yalnız bir karede üç trişör var • 5 .. arı 

dılar Hem de bir seansta .. · -
dı: (M.) in karesinde ... · "ktar art • 

Eski trişörler, karelerinde üç e- lar tevali ettikçe, bu mı 

nayi olduğunu zannediyor, (M.) de tı. .. ..ı arsız 
dört gözü kapalı oyuncu arasında Bazı trişörler, çok yuzsu ' ·şi· 

1 ının ı bulunduğunu, bunların topuna bir- ve utanmaz olur. Başka ar 
1 

• 
den satır atacağını düşünerek se • ne göz dikerler, ada~la~ını bi:. iş 
viniyordu. mıya çalışırlar, bir gunluk . giiıt 

Oyun bir müddet normal gitti. için çağırıldıkları yere e~tesı iirsc· 
İki trişör (M .. ) mi kontrol ediyor, yine damlarlar. istiskal bılc ~ A· 
kurnaz, tehlikeli bir adam olup ol- ]er, daha ertesi günü de. ~.elı~bi: 
madığını anlamadan işlemek. va- detn, kumarbazların dedıgı g 
zifeye (!) başlamak istemiyorlardı. - Metazori! 

1
·,·c 

· tenl Tetkik epeyce sürdü. İşe ortak olmıya, pay ıs 

Kontrol bir hayli devam etti. kalkarlar. 
1 
"k'l· 

· ·sile a a Bu geçen zamanlar içinde, şüp- Bazıları da, kimscnın ı. ya kal· 
helenecek bır vaziyet karşısında dar olmaz, adamını apartını l<O-
kalmadıkları içın, iki demirbaş tri- kışmaz, kendi işinin arkasındll 
şörden biri, yerde mühimce bir pot şar, gündelik çıkarmıya btıknr.tri· 
olduğu bir sırada, hemen arkadaşı- İşte, (M.) de, bu ikinci kıstın A.1· 
na bir kapak yaptı. şörlerden olduğu için bir da;.:

1118
• 

(M .. ) bunu görmedi. Filhakika, tınbakkaldaki apartmana u 

onun gözünden böyle bir hareketin dı. defl 
kaçmasına imkan yoktu. Böyle nu- (M.) le karşılaşan tri.şörler 
maralar geçmezdi ona! .. Fakat, ilk (S.) diyor ki: . ·di· fş· 
tetkiklerinde, masada şüpheli, kor- - Her şey aklıma gelı~ 1~13)c, 
kulacak bir adam göı memiş, kuş- lerken, montaj yaparken tu u. fa· 
kulanacak bir harekele, bir jeste altı kağıtla piyastos olmak.:· ·c:ci 
rastlamamış olduğu için, her kağıt kat günün birinde karşıma b~r ~\'• 
verişı kontrolü bir külfet saymış, çıkıp ta paramı almıya, benı el· 
bu sebepten bu hareketi göreme • mıya çalışacağı hiç hatırıınıı s;Jlİ" 
mişti. mezdi. Ne denir? .. Hnyat, her \'e 

Kapak işinden sonra, iki trişör, ye karşımıza çıkabilen binler~~erlc 
bir kaç montaj yaptılar, bu kolpola- binlerce hatırıma gelmez şe) 
rı da geçti. (M .. ) hakikaten yine doludur. çıı· 

Hilekarlıkla kazanılan. b:ızı ''· farkında olmadı . Nihayet, bir' pas- . 
1 

sc" 
pas neticesinde yıne ortada bir çok iman parayı eksik gösterınenır 
para toplandı. li de şudur: "k" tri~or 

Kağıtları (M .. ) tevzi ediyordu. Bazı kere, bir kareye ı ı. ıı.ır· 
İlk oyuncu (30) lira ile üvertür birden girmez, bir kişi clahıl 0 ı-a 
yaptı. Hepsi gördüler. İkinci oyun: Arkadaş dışarda kalır, o d~ ~~~cı. 
cu da gördü. Üçüncü kaçtı, dör • bir kareye girer, yahut gır d J<İ 
düncü rolans yaptı: arkadnşilc ortak gider. Knre.k~c. 

_ Altmış lira! trişör, önüne kağıt para .. g~ldı bir 
Dedi. (M •. ) rolansı tereddütsüz bunları büker; büker, kuçuk ı.ı· 

tuttu. Evvelce otuzar lirayı koyan- muska haline getirir, sonra avu~ır 
nun içine alır parmaklarının lar, öbür otuzu da görmiye mecbur • . o • 

oldular. köşesine iliştirir, usulca ccbıne 

Oyuncuların biri iki kağıt aldı, tar. ·v 
biri hiç kağıt almadı. (M .. ) e gelin- Oyun hittiği zaman, kayıpları 5~1r 
ce, bir kiığıt değiştirdi. Fakat bu lemek adettir. Her oyunctı 
kağıdı destenin en altından, fa • mıktar söyler: 

. ' çadan çektı, aldı. Bu hareketi o - Ben elli lira kaybettını. k· 
. ::ırn sc kadar çabuk, o kadar güzel. o ka- - Ne eksık, ne fazla, tam• 

dar ustaeasına yapmıştı ki. kağıt de
ğiştırirken ve alırken, kendisınc 
baktıkları halde, kimse, alttan ka
ğıt aldığının fakında bile olmadı. 

(M .. ) in alttan aldığı kağıt, bir 
kupa bacağı idi. Bunu, daha kağıtla

rı dağıtmadan evvel görmüş, elın
de de kupndan: 

- Flö;-; manke! 
Olduğu ıçin bidayette {)yuna iş

tirak etmediği halde, rolans üze-

sen p3pel!.. :ı 
b .. 'ı - Ben kapı gibiyim! Ya. ıı . 
d nn1· 

ka.zanırım, ya ıki lira kaybc L 

Trişörc gelince: _ . dııll 
- Benim karım. der, 9..> Jırıı 

bir kuruı; fazla d~ıl 1 "- ·ı • ..... de 
Seksen, elli daha 130 eder 're 

mı? Kazanç (95) olduf,una go 
(35) lira eksık demektir. 
Nerededır bu para?.. , 

('('bitt Nerede olrıcak, trişörün 
rine girmış. ve bittabi hem ortada- de!.. ..• 
ki potu, hem de ıki oyuncunun res- (Deramı va·:.--.: 
tini almıştı. ~~ 

Rest aldığı oyunculardan bir de, 1 R A D y o I 
demirbaş trışörlerdendı. I 

Öteki oyuncular, bu oyunda gay- ------~----_____.,,. 
ritabıi bır hal görmediler. Fakat, BUGÜNKÜ PROGJV\M 
iki trişör şüphelenmekten kendi -
!erini alamamışlardı. Ve bir ba -
kıma göre, oyuna hiç iştirak etme
den, en son bir oyuncunun roJansı 
uzerine elinde sağlam bir kağıt ol
madnn oyuna girmesi, biraz şuphe 
uyandıracak bir hareketti. 

Bu pozisyon karşısında, bütün 
dıkkat kesilerek, (M .) i kontrola 
başladılar. Kontrol ve teftişlerinin 
lıemen ilk beş on dakikasında, 
(M .. ) in trişörlüğüne kanaat getir· 
diler. Ve o kağıt dağıttığı zaman 
altından kfığıt çektiğıni gör
düler. Façadan kağıt aldığını 
sezdiler. Montaj yaptığını, kuca -
ğında kağıt sakladığını anladılar. 
F~kat, bunları o kadar ustalıkla 
yapıyor, faça isfolisini o kadar gü
zel f;ek~yordu kj, bu hareketlerini 
ancuk işci olanlar anhyc.ıbılir, 

Akşam Neşriyatı: "kiSİ• 
Saat 18 30 pJakla da~s .. ınus;J<e\'i 

19 30 Konferans: Eminonu Ha 
1111

: 
. narrıı Sosyal Yardım Şubesı or· 

ve Dr. Galip (Sosyal Yıırdım ıarı 
nekleri), 20 Belma ve arkada: ıılk 
tarafından Türk musikisi ve. 

1{ın· 
·· R taıa şarkıları, 20.30 Omer ıza 

1 
J{B' 

dan arapça söylev, 20 45 cem9 ıurk 
mıl ve arkadnsları tarafından t 

11
ye. 

musıkisi ve halk şarkıları (s:ı~ıır ,. 
rı), 21.15 radyo fonik dram (berlC" 
men), 22.15 Ajans ve borsa ha 22.so 
ri ve ertesi günün programı. par· 
Pliikla sololar, opera ve operet 
çalan, 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 12 50 
l 2,30 Pl5kla Türk musiki~i: rıef 

Hı:ıvadis 13.05 Muhtelif pla1' 
riyatı. 14 Son. 



St\Jı Deymalflloliil Saııreıyolfil©la 

KlUJDC~ KO~ILARm 
Tefrika No: 96 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Beni lsrail hükümdarı, karısının Asurig~ye kaç
tığını duyunca müteessir oldu: "insan, en büyük 
gardımı ancak kendisinden görebilir,, dedi 

Silleyman o gece yatağının üs
tünde şu mektubu bulmuştu: 

c Verdiğim mühlet bitmek ü
zeredir. Size yalnız bir saray
da oturmak şartile dönebilece
ğimi bildirmiştim. Tamara için 
Hcbron yamaçlarında bir kü
çüle saray yaptırdığınızı görü.
yorum. Demek ki 1ıalli o, salta
natınızı yıkmak istiyen kadın
dan aynlam.ıyorsunuz! O hal
de 1ıer şeye elveda, Süleyman! 
Ben yamı Hamo ile birlikte A
süriyeye dönüyorum. Fakat, si
ze ~crefimlc temin ederim ki, 
bu ayrılışımızdan şahsan hiç 
bir fenalık görmiyeceksüıiz! > 

Sama 
~ni İsrail hükümdarı bu satır

ları okurken, ğözlerine inanamıya
cak kadar şaşırmıştı. 

Demek bir daha Kraliçe Samayı 
Cöremiyecekti ! 

Süleyman bu mektubu bir kaç 
kere okudu .. 

Gözleri sulandı 
Ağhıdı. 
- Hamonun bugüne kadar dön

hleyişinin sebebini şimdi anladım. 
l3u namuslu ve cesur adamı hami 
\'e muhafız olarak yanında alakoy
hluş. Fakat, Samanın Asuriyeye 
gidişi, iki devlet arasındaki dostluk 
bağlarını bir anda kıracak. Keşki 
liebrondaki sarayı yaptırmasay -
dım.. arbk Tnmarn burada da kal
sa, E:cbrona do g itse faydası yok. 

Süleymnn bu mektubu okuyunca 
b E>ynind<:n vurulmuşa dönmüştü. 
O Samanın bu yakınlarda Kudüse 
dönmesPni beklerken, kraliçenin A
s\ıriyeve gitmesi bütün işleri nlt
\ist edebilirdi. 

Sülevman Asıiriyc devletinin 
dostluğunu kaybetmesinden kork
ınuyordu. Bu dostluk kaybolur -
ken, Asur kralının Aman kraliçe
sine yardım etmesi muhtemeldi. 

İşte Süleyman bu ciheti düşün
dükçe titri~ or \"C hiddetleniyor -
du. 

Beni İsrail hükümdarı o gün Ta
ınaradan da nefret etmişti. 

- Uğurlu sandığım bu kadın, sa· 
taya geldiği günden~ri beni ra -
hatsız etmiye başladı. 

Di.)ordu. 
Sihirbazlardan biri hükümdara 

Şciyle bir öğüt vermişti: 
c- Bir insanın uğursuzluğunu 

denemek için, onun yüzünü hiç ol
ınazsa beş on gün görmeyin!> 

Süleyman buna riayet etmiye ka· 
tar verdi. 

On gün kadar Tamaranın yüzü
llü görmiyecekti. 

Ya Sila .. ?! 
13u güzel Yahudi kızı, Sur sara

~lndan geldikten sonra Süleymana 
eskisinden çok daha sehhar ve ca
Zıbeli görünmiye başlamıştı. 

Süleyman onu bir gün bile gör
?neden nasıl durabilirdi? 

Bereket versin ki, Tamara hak -
kında verdiği kararla Silanın a -
lakası yoktu. 

Tamaraya,' Süleymanın on gün 
kadar kendisini görmek· f,emediği
ni söylemışlerdi. 

Tamara hükümdan:1 bu kararını 
duyunca: 

- Hayaletin dediği doğru mu a
caba? Yıldızım sönüyor mu?! 
Dıyerek ağlamıya ve sağa sola 

başvum11ya başlamıştı. 

O gün sarayın içinde göze çarpan 
bir gayri tabiilik ve telflş vardı. 

Gerçi Süleyman, Kraliçe Sama
nın mektubt1r.dan kimseye bahset
m€mişti amma, her nereden sızdıy
sa, Samanın Asuriyeye döndüğü 

haberi dilden dile yayılmıya baş
lamıştı. 

c-· Kraliçe Sama hükümdarı 
terketmiş!. 

c- Sama, Sahranın kardeşile A· 
sf.ıriyeye kaçmış!> 

Bu dedikoduları ortaya atanın 
kim olduğu belli değildi. 

Bu sözler herkesin ağzında dola-
~ıyordu. • 

Tamara: 
'411demki Kraliçe Sama mem-

lPketine Süleyman bana 
kaldı demektir!. 

Dıyor ve bu haberin doğru olup 
olmadığını soruşturuyordu. 

Tamaraya herkes: 
- Sama Asuriyeyc gitmiş! 
Cevabını veriyordu. 
O halde Süleyman, bu pek sev

dıği gözdesinı neden on gün kadar 
görmek ıstcmiyordu? 

İşte Tamara bıı muammayı çö
zemiyor ve merakından bütün si
hirbazları etrafına toplıyarak Sü -
lcyman ın yıldızlarından yeni bir 
şey öğrenmiye çalışıyordu. 

* • • 
O gün Sahra, Hebrondan dön • 

müştü .. 
Süleymanın sadık rakkasesi üç 

gündenberi Hamoyu arıyordu. 
Ilebron köylüleri ona: 
- Kardeşin Kraliçe Sama ile (Ni

nova) ya gitti. 
Demişlerdi. Sahra bu söze inan

mamakla beraber, saraya döner 
dönmez Süleymana bunu da söy
Jemeyi unutmamıştı. 

Sahranın, $amadan gelen mek
tubundan haberi yoktu. Süleyrnan 
Sahrayı dinledikten sonra: 

(Devamı var) 
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-•A:::M PANORAMA'da+ 
Bahçemizde mahdut gecelerde teganni et
mekte olan memleketin hakikaten en yük
sek ve kıymetli aan'atkArı 

MÜNiR NURETTiN 
Sayın halkımızın talebine binaen bugünden itibaren HER AKŞAM 

1- arkadaşları ile birlikte seanslarını yapacaklardır. Tel. 41065 1 

lstanbul Sih . i Müesseseler Artlr a 
ve Eksi tme Kom·syonundan: 

Eksiltmeye 
konulan eşya 

Mikdarı Muhammen Muv11kkat Şekli Tarihi 

Yün fanile 
Fildekos fnnilc 
Fildel<. os don 

1200 adet 
3000 adet 
3000 adet 

fiat 

192 kuru~ 
70 
67 

78 
85 

Amerikan l40 S. 5000 metre 74 
Amerikan 90 S. SOCO metre 45 

Yataklık bez 

Patiska 

1. 50 metre 

2000 metre 

garanti 

Li. Ku. 
481 0'} Knpalı zarf 5-7-1937 

saat 15 de 

652 72 Knpalı zarf S-7- 1937 
saat l 5.30 

::-:-:----:~~------~---------------Çorap "Mcrsclize.,6000 çift 27,87 
Mendil 39X40 2000 adet 10,50 
Mendil 43X44 2009 adet 11,75 

Talebe karyolası 250 adet 1300 
Hademe karyolası 50 adet 1225 

158 79 Açık eksiltme 5. 7- 1937 
saat 16 da 

289 69 Açık 5-7-1937 
saat 16,30 

Leyli Tıp Talebe Yurduna lazım olan ve 4 şartname üzerine tanzim 
edilen ve hizalarında mikdarları yazıla olan eşyalar eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Eksiltmeler hi:talarında yazılı olduğu şekilde Cağeloğlunda Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda ya
pılacaktır. 

Muhammen flat, muvakkat garanti ve ihale saatleri hizalarında 
gösterilmiştir. 

istekliler şartnameleri ve nümuneleri hergün Fuat Paşa türbesi 
yanında Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler. 

istekliler carf seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sa1• ılı ka· 
nunda yazılı belgeler ve bu işlere }'~ter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mekturlarilc birlikte kııpalı zarflara aid teklifleri ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltmeler 
için de helli s;ı.atıc komisyona gelmeleri. "3388,, 

muhasebeye şiddetle hücum edi ~ 

yorlardı Hatta muhasebeci hak -
kında bir tevkif müzekkeresi dahi 
kesilmiştı. Fakat muhasebeci ka -
sayı kilitledikten sonra ortadan sır 
olmuştu. 
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Bu rezalet Ohyo hükumetinin 
merkezi olan Kolombus şehrini al
lak bullak etmişti. Bu meseleye hü
kiımet kadrosunda en büyilk ma -
kamlar işgal eden bazı zevatın isim
leri de karışıyordu. 

Yazan: 
Al Jenlngs 

BtR HÜKÜMET MESELESİ 1 
· Ben posta idaresine geçtikten son
ra, Yeni vazifem itibarile hapisha -
lle içindeki gidip gelişlerimde ol
dukça serbesttim. Onun için her 
~ahlan gider, Dik Praysı ziyaret e
d~rdim. Biraz param vardı, ona ha
rıshancnin içinde tedarik edilebl;cek, öteberi yiyecek götürürdüm. 

akat yeni direktör Darbi'nin hu
ııust katipliğine tayin edildikten 
~~nr~, nihayet Dik'i kurtarmak için 

1
.: Umit kapısı açılır gibi oldu. 

Çunkü doğrudan doğruya Ohyo hü-

~Urnetini alakadar eden mühim bir 
:§, hapishane direktörlüğüne hava
~ ~dilmişU, eğer hapishanede bu 

Çeviren : 
Muammer Alatur 

ışı yapabilecek yegane adam olan 
Dik Prays kendisine verilecek va
zifeyi muvaffakiyetle başarırsa, 
Ohyo hükftmeti geriye kalan ceza
sını vadetmişti. 

PRES POST ŞİRKETİNİN 
KASASI 

Mesele şu idi: 
Pres Post şirketi iflas etmek ü

zere bulunyordu. Bu kuvvetli şir
ket hakkında vergi kaçakçılığın • 
dan ve bazı ihtilaslardan dolayı ta
kibat yapılıyordu. 

Aldatıldıklarını söyliyen hisse • 

darlar, şirketteki adamların hır • 
sı7Jıklarından şikayet ediyorlardı. 

İdare meclisj azasına, direktörlere, 

Hükumet müşkülat içindeydi. 
Kilitli kasanın içindeki evrakın 
muhteviyatını öğrenmek lazım ge
liyordu. Fakat gürültüye mahal bı· 
rakmadan, bu evrakın sapasağlam 
ka~adan nnslı çıkarılabileceği dü • 
§Ünülüyordu. 

Kim olduğunu iyi habrlamıyo
rum, fakat yine yüksek memurlar
dan bir zat, hapishanede kasa soy
makta mahir, mütehassıs hırsızlar 
bulunabileceğini düşünmüş, hapis
hane müdürlüğüne bir tezkeer ya
zılmasını teklif etmiş. 

Beni hapishane mtidürü, yüksek 
hükOmt?t mehafiltni bu kadar ya -
kından alakadar eden bu mühim 

Bir tavzih 
fstanbut 1ıf u1ıaf aza Ba.şmüdürlü

ğüııden dün şıı tezkereyi aldık: 
c422/108 sayılı ve 24 Haziran 937 

günlü nüshanızın ilk sayfasında 

Beyoğlunda 3 Boranlar namile 
maruf Ermeni kilisesinin para ka
çakçılığı hakkındaki neşriyatınız 

asılsızdır. Yalnız: Kiliseyi ve a -
karatını idare edenlerin para ka -
çakçılığı yaptığı noktasından mez
kur müesseseye gidilmiş defterler 
incelenmiş ve inceleme sonunda 
gazetenizde yazılı tarzda bir kaçak
çılığı \•aki olmadığı ve kilisenin İs
viçre bankasında bulunan parala
rını Finans Bakanlığının müsa -
adesi ile Turk tahvılatları alarak 
memlekete getirmekte yani hariç
te bulunan paralarını memleketi
mize getirmekte oldukları görül -
müştür. Bınaenaleyh kihseyi ve 
akaratını idare edenler hakkında 

takibata başlandığı doğru olmadt -
ğından .•. , 

Büyük Anadolu turnesinden dö
nen; 

HALK OPERETİ 

Yaz temsillerine bu haftadan iti
baren: 

Kadıköyünde - Üsküdarda - A

dada - Bebekde - Beylerbeyinde • 
Suarlıyede başhyacaktır. 

İLK TEMSİL : ESKİ HAMAM 

ESKİ TAS, OPERET 3 PERDE ... 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Fatma Besime tarafından, Aksa
rayda Etyemezde tramvay durak 
yerinde 76 No. lu evde oturan ko
cası Cevat aleyhine mahkememi • 
zin 937/245 No. Ju dosyası ile açı
lan boşanma davasının 22/6/937 ta
rihli celsei tahkikatı içın. ıkamet
gahının meçhuliyeti hasebile M . a
leyh Cevada ilanen tebligat yapıl
dığı halde mahkemeye gelmemesi 

hasebile hakkında gıyap karan it
tihaz ve ilanen tebliğine karar ve
rilmiş ve yevmü tahkikat dahi 14/ 
9/937 saat 14 olarak tayin edilmiş 

olduğundan mumaileyh Cevadın 

mezkur gün ve saatte mahkemeye 
gelmediği takdirde hakkındaki tah-

kikatın gıyabında icra edileceği ve 
bir daha muhokemeye alınmayaca
ğı teblığ makamına kaim olmak ü
zere ilan olunur. 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Zihninin Beyoğlu Tarlabaşı Ped
reli apartmanında Rıfat Kamhi, Ed· 
vin I<amhi, \'e İshak Kamhi, aleyh
·lerine Ortaköyde Vıran namı diğer 

Vatman sokağında kain eski 20-20 
ve yeni 20-26 No. h hır evle altın
dakı bir dükkanın iznlei şuyuu hak-

kında ikame eylediği davanın cari 
muhakemesinde: Muddei aleyh
lerden Rıfaf Kamhinin ikametg5 -
hının meçhuliyeti hasebile ilanen 
vaki tebligata rağmen mahkemeye 

gelmediğinden gıyabında ehlivukuf 
marifetıle mnhallen yapılan keşif 

neticesinde: Gayri menkulün ka
biliyeti taksimiyeden mahrum bu

lunduğu ve değerinin iki bin lira
dan ibaret olduğu anlaşılmış ve 
muhakemenin hüküm safhasına gel
diğinden bahis ile muameleli gı -
yap kararının 20 gün müddetle ila-
nen tebliğine karar verilmiş ol • 
makla 19/7/937 pazartesi günü sa

at 10 da müddeti kanuniyesi zar -
fmda itiraz ederek mahkemeye gel
mediği veyahut bir vekil gönder
medıği takdirde gıyabında hüküm 
verileceği tebliğ makamında ilan 
olunur. 

meselede faydalı olmak arzusun -
da bulunuyordu. 

Vaziyeti bana da anlattı: 
- Acaba hapishanede bu işi be

cerebilecek birisini tanıyor musuıfV 
Dedi. 
Yeni Direktör beni hususi katip

liğine almıştı. Garbi çok iyi bir a
damdı. Hapishanenin başına geldi
ği gündenberi, mahkumların hal • 
!erinin ıslahı yolunda epeyce işler 
yapmıştı. Jkrkes kendisini sevi • 
yordu. 

Dedim ki: 
- Burada bu i~i yapacak belki 

kırk kişi bulunabilir. Hatta ben bi
le açabi!irim. Bir parça nitroglise
rin her kasanın hakkından ge1ebi -
lir. 

- Evet amma, kasayı pa;çala -
mamak lazım. Bütün evrakın hiç 
b6zulmadan elde edilmesi isteni -
yor. 

O zaman Dik Prays aklıma geldi. 
Eğer Dik bu işde kendisini göste
rirse, hakkında hayırlı olabilecek 
bir fırsat çıkmış demekti. 

Dik bir çok defalar bana kasaları 
açmak için bulduğu bir usulden 
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EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 

Emlak alıcılarına sekiz 
Taksitle satış 

Senıti Cinsi Muhammen 
~lVmeti 

K:lsımpaşa Tahtakadı mahallesi Tab. iki odalı ahşap bir evin 
takadı sokak eski 24 yeni 22/24 tamamı. 
No. lu bir katta. 250 
Çarşıkebir Feracecilerdc yeni 19 K!rgir bir dükk!n 
No. lı. 500 
Kartal Meydan sokağında eski 21, iki katta üç oda ahşap 
251/90 Na. bir ev. 250 

Üc:küdar Selmana~a Şehcaınii so- iki katta 9 orlal: iki bö· 
ka~ında eski 15 yeni 17 No. lu. lüklü bahçeli ı ath -ıpev. 250 

Çarşıkebirde Kıızazlar orta sokak Kargir bir dükkan 
eski ve yeni 37,39 No. lu. 150 

Üsküdarda İhsaniye mahalle!!inde iki odalı bir ev. 
Sultaniye yeni Mustafap3şa sokak 
eski 26 Mü. Yeni 19/1 No. lı 300 

Hatapkapısı Ahıçelebi mahallesi Üç katta karrir iki oda-
Zindankapısı sokak eski 306 yeni lı bir dükkan. 
370 No. lu 800 

Aksaray Ağayokuşu eski Yakupa~a iki kath biri dört dire~i 
mahallesi eski Valdecııınii yeni beş edalı elektriği havi 
Valdeçeşmesi sokak eski 12,12/1,12/2 Kargir iki ev. 
yeni 132,134 No. h. 4200 
Erenköy. Merdi\•en köyünde Yeni Biri iki katta ;ıltı odalı 
Bahriye sokak Eski 5, 7, 5 müker· Ahşap ve di~eri kirhir 
rer ve yeni 42, 42/1 ve 42/2 nu- beş oda ve bahçeli iki 
maralı: ev. 800 

1 - Arttırma 9 Temmuz 1937 Tarihine dü~en Cuma günü saat on 
üçten onbeşe kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin 
ü1erinde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % lOnu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye ka1am sekiz senede sekiz mÜ· 
sa vi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere· 
cede ipotekli kalır. (3480) 

lstanbul 3 uncu Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Fatihte Babahasan Alemi ve Gurabahüseyin ağa mahallelerinin 
kadastrosu bitirilmiştir. Bu mahallelerde namlarına tesbit edilen mülk 
sabiplerile tahakkuk ettirilen harçları gösterir cetvel Fatihle posta. 
tıanenin karşısında Kadastro dairesinin divanhane.sine asılmıştır. Bu • 
iki mahaliede tahdit neticesi yapılan planlar Sultanahmet tapu daire
s;nin üst katında Kadastro fen bürosundadır. Mülk sahiplerinin kadas• 
tro tesbitine vaki olacak itirazlarım nihayet 28 • Ağustos. 937 akşa• 

mına kadar 3 üncü mmtaka kadastro müdürlüğüne dermeyan edebi· 
lirler. Aksi halde yapılan tesbitin kesbi katiyet edeceği ilan 
olunur. (3720) 

İstanbul 3 üncü İcra Memurlu- 1eoooooo00000000oooo00oe 
ğundan: 1 Akbe mUesseselerl 

Paraya çevrilmesine karar veri-
Ankarada her dilden kitap, ia• len soba, ve ayna, konsol, karyola, 

mnsa, sandalye ve sair ev eşyasının zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 

birinci açık arttırmasının Beşiktaş- olarak AKBA müessesesinde 
ta Sinan paşa camii şerifi karşı • ·bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 
sıncia ve karakol yanındaki çeşme mecmua siparişi kabul edilir. 
önünde 1/Temmuz/937 gününe te- lstanbut gazeteleri için ilan ka. 

sadüf eden per.şembe günü ~at 12 bul, abone ka dedilir. Undervodd 1 
buçukta yapılacak ve kıymeti mu- y . . . 
hammenesınin % 75 ini bulmadığı yazı ve hesap makınclermın An. 

takdirde ikmci arttn masının 5/Tem- kara acentesi. Parker dolma 
muz/937 pazartesi günü ayni ma- g kalemlerinin Ankarada satış ye- 8 
hal \"e saatte yapılacağı ilan olu- 8 ridir. Telefon: 3:i77 8 
nur. 

bahsetmişti. Kasanın markası ne 
olursa olsun, bu usulü tatbik etti
ği zaman, en nihayet on beş sani
yenin kafi geldiğini söylemişti. Bul
duğu usulü de: 

- Anladın değil mi? 
Diye başlıyarak şöyle anlatmış

tı: 

- Tırnağımı şöyle ortasından ya
rarım, başl rım törpülemiye... Ta 
sinire gelinciye kadar ... O zaman 
sinir en hassas noktasına dayanır. 
Kasanın anahtar tertibatı ne olur
sa olsun, bu sinirin anlayışına da • 
yanamaz Törpülenmiş parmağımı 

kadranın izerine koyarım, düğme
yi çeviririm. Sağ elimle yavaş ya
vaş düğmeyi çevirdiğim zaman, 
sol elimin parmağı anahtarı yoklar. 
Ufacık bir cçıt> oldu mu, hem de 
öyle duyarım ki. .. O zaman duru
rum. Ta kasanın kapanış tertiba • 
tını buluncıya kadar ... Anladın de
ğil mi? Bu işi yapmak için biraz ca
nım yanıyor ama, bulduğum usul 
de hiç şaşmıyor. 

Kendi kendime düşündüm. Dik 
bu sefer de bu usulünü tatbik etse 
ne olur? Kf.'ndisine kariı o kadar 

eoooo • 
zalim d&vranan bir hükümete, şu i• 
yilığini esirgemesin. 

Direktöre dedim ki: 
- Acaba bu işi yaparsa, hüku -

met kendisini ·affeder mi? D:ırbi • 
benden iyi biliyorsunuz ki, Dik ol-
mek üzeredir. V€reme tutulmuş bir 
adam bu şerait dahilinde kurtul • 
maz. 

Darbi haşmetli bir eda ile: 
- Eğer icabederse, onu affettir

mek için yeri göğü sallarım, dedi. 
Ve derhal Ohyo hük(ımeti valisi 

Mister Corc K. Naş'a bir telgraf 
çekti. 

Gidip Dik'i buldum. Kendisine 
belki de affedileceğini söyledim. 

Yüzünün rengi deği~ti: 
- Hani öyle bir şey olsa, a • 

nam kim bilir ne kadar sevinir. 
Sonra Jenings ben de senin için ne
ler yapmam? 

ACAİP BİR MANİKÜR 
Direktör .kapalı bir arnba kira • 

ladı ve öğleden sonra arabaya bin
dik. Şehre, Pres Post Şirketinin 

bulunduğu yere doğru ilerlemiye 
başladık. 

(Devamı var) 
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Şerbet 

ve 

Dondur· 

ma 

Mideyi 

Bozar 

Hasan Gazoi Ozü 
~ide\'idir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmı~tır. Çok köpürür. 

Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde 

içilirse müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi lezzet· 

lidir. Şekersizi meyva tozu g'ibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu : fstanbuf, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Aı·ttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Münaka!;aya konulan Miktarı Tahmini Pey ak· Eksilt- Saati Eksiltme-

Mevaddın Cinsi Fiat çesi me T. nin şekli -- -Silivri Yoğurdu 4500 K. 16.50 55.70 30-6-937 10 AÇJk 
Beyaz Peynir 25')() .. 37.501 
Kaşar 2000 » 53.00 149.8~ 30-6-937 14 Açık • 
Un 5000 .. 16.50 
Makarna 1500 ., 25.50 
irmik s .... o il 16.50 105.50 30-6.937 15 Açık 
Pirinç Unu 250 .. 16.50 
Şr hriye 300" 25.00 

1 - Mektebin 937 mall sene<Ji zarfındaki yiyecek ihtiyaçları eksilt· 
eye konulmuştur. 

2 -Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile fiatları ve ilk teminatları ve 

ıhiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - istekliler 937 Mali senesine aid Ticaret odası vesikalarını gös· 
ltreceklerdir. 

4 - Şartnameleri görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmiye gire

ceklerin muayyen gün ve saatte, Gümüşsuyunda mektep binası dahi· 
lindeki Komisyona müracaatları ilan olunur. "3347,, 

M I• NE Di' mac'!nunu kullanınız. 
Dış hekımleri kontrolu 

altındadır .. 
Umumi satış yeri : Asrf Diş deposu, Taş Han, lstanbul 

BAŞKURT 
ÇATAL KAŞIK ve mÇAKLARI 

Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL, KA
ŞIK ve BIÇAKLARINDAN f arksıı ve hattl 
onlara faiktir. Alpakadan yapılan BAŞKURT 
mamülfıt.ı en yüksek sofralara süs verecek ka
dar zarıf ve kullanışlıdır. KARARMAZ, BO. 
ZULMAZ, ECRILMEZ, KIRlLMAZ, PARLAK .. 
LiGiN[ kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile Beşikta4ta iskele yanındaki fabri· 
kadadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK vcı 

BIÇAKLARI Y APlUYOR. 

Balkanlarda da?i eşi olı:ııyan Fabrikamıza . bütün mekteplileri grup 
halınde tetkıkat yapmağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT. BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız, yabancı markada çatal, kaşık ve bıçak verirleot 

reddediniz ve ısrarla BAŞKURT mamulatını arayınız. 

Nafia Vekaletinden: 
15 • Temmuz • 1937 Per~embe günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Vekaleti Malzeme eksiltme Komisyonu odasında ceman 2728 lira 80 

kuruş muhammen bedelli Galvanize 15 ton 4 m/m lik telgraf teli ile 

160 kilo 1,5 m/m Jik bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapt· 
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı . parasız olarak Ankarada VekAlet 

malzeme Müdürlü~ündea alınabilir. 

Muvakk •t teminat 204 lira 66 kuruŞtur. 

isteklilerin teklif mektuplarını 15 - Temmuz • Perşembe fÜnü saat 

14 de kadar Ankarada VekAlet Malzeme Müdürlüğüne verme!eri 
llıımdır. "1761" "3745,. 

-ADEMi iKTiDAR-
ve BEL GEVSEKLiGiNE KARŞI 

• 

Tabletleri. Her 'czanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul. 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Moız kızı Eliza Namer'in Viktor
va de Berlin umum sigorta şirketın
den borç aldığı (23.000) liraya kar
şı birınci derecede ipotek Beyoğ -
!unda Asmalımescit mahallesinin 
Meşrutiyet sokağında eski 36-35 ye
nı 145/145-1 (Halen 225-227) kapı 
No. lu ve şimalen apartman 24 ve 
garben yol ve cenuben 22 parsel 
No. lu ev ile mahdut 155 metre mu
rabbaından ibaret Yuşus ağa vak
fından dükkanı olan ve tamamına 
(24800) lira kıymet takdir edilen_ 
apartmanın tamamı açık arttırmı

ya çıkarılmıştır. 
Evsafı: Gayri menkul Beyoğlun

da tramvay caddesi üzerinde olup 
altında bir dükkan olmak üzere -
6 katlı tam kağir bir binadır. 

Zemin katı: Çifte kanatlı demir 
kapıdan binaya girildikte zemını 

mermer bir koridor üzerinde cam
lı bir kapı ile kalorifer dairesine 
inilir. Zemini beton ve üzeri Tu
nus kemerli bir ı;ofa üzerinde ze. 
mini beton kalorifer makine dai· 
resi, bir kömürlük ve aydınlık ma- · 
halli ve bu aydınlık mahallinde kö
mürlük ve bir hela vardır. 
Birınci kat: Zemin kattan mermer 

merdivenle çıkılır. Zemini kara
simen bir koridor ve camekanlı 
bölmeden zemini tahta diğer bir 
koridor üzerinde üç oda, bir mut
fak, bir banyo ve bir hela vardır. 

İkinci kat: Birinci kattan yine 
mermer merdivenden çıkılır. Zemi
ni karasimen bir koridor üzerinde 
ve camekanlı bölmeden zemım 

tahta döşeli diğer bir koridor üze· 
rinde dört oda, bir mutfak, bir he· 
la, ve bir banyo vardır. 

Üçüncü kat: Mozaik merdivenle 
çıkılır, zemini karasimen bir ko
ridor ve camekanlı zemini tahta 
döşemeli diğer bir koridora girilir. 
Burada 5 oda, 1 hela, 1 mutfak, ve 
1 banyo vardır. 

Dördüncü kat: Üçüncü katın ay
nidir . 
Beşinci kat: Bu kat ta üçüncü ve 

dördüncü katların tamamen ben· 
zeri. 

Altıncı: Tahta korkuluklu ve tah· 
ta basamaklı merdivenle çıkılır. 

Ufak bir koridor ve camlı bir böl
mesile daireye girilir. Bir sofa Ü· 

zerinde iki oda, bir hela ve bir mut
fak ve zemini kırmızı çini, sabit 
çifte mozaik çamaşır tekneleri sa
bit iki su deposu ve bir kazan üze
ri açık zem.ini kırmızı çini cephesi 
beton parmaklıklı bir taraça olup 
bu taraçadan demir merdivenle çı
kılır. Zemini kırmızı çini, etrafı 

duvar korkuluklu diğer bir taraça 
vardır. Binanın her tarafında e • 
lektrik, havagazi ve terkos terli • 
batı vardır. 

Gayri menkulün altındaki dük -
kanın evsafı: Üstü kepenkli ve ca
mekanlı, zemini çinidir. Arttır • 
ma peşindir. Arttırmıya iştirak et
mek istiyenlerin muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuğu nisbe -
tinde teminat akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha· 
mil bulunmaları lazımdır. 20 se
nelik taviz bedeli müşteriye, birik
miş vergi borçları ve dellaliye borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi 

29/6/937 salı gününden itibaren da
irede herkesin görebileceği bir yer
de açık bulunacaktır. Birinci a· 
çık arttırması 2/8/937 pazartesi gü
nü saat 14 den 16 ya kadar daire-

mizde icra edilecektir. Birinci art
tırmada teklif edilen bedel muham
men kıymetin yüzde 75 i bulduğu 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Ak
si takdirde son arttıranın teahhil
dü baki kalmak şartite arttırma 
15 gün daha uzatılarak 17/8/937 
salı günü ayni yerde ve ayni saat
te icra kılınacak ikinci arttırmada 
en çok arttmının üstüne bırakıla
caktır. 2004 No. lu icra ve iflas ka
nununun 126 ncı maddesine gbre, 
hakları tapu sicilli ile sabit olmı
yan ipotekli alacaklılarla diğer a
lacaklıların ve irtifak hakkı sa • 
hiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife daiı:1 olan iddiaları
nı ilan tarihinden .itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilli i· 
le sabit olmıyanlar satıs bedelinin 

I Sayın yo · cul arı mızın nazarı dikkatleri ne 

Şirketi Hayriyeden : 
Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköv ve 

Bebek. iııkelelerile Köprü arasında muteber o!mak üzere mezkur 

iskelelerin bugünkü bilet fiyatlarına nazaran % 15 tenzilatlı ay l ık 

abonman kartı ihdas edilmiştir. 

Kartlar 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. 

Bu kartlara hamil olanlar umumi hatlarda olduğu gibi işbu is· 

kelelere aynı günde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. 

işbu kartlar Pazar günleri mıntaka ve ktsıın farkı aranılmak· 

smn Şirketin bütün iskeleleri aruında muteber olacaktır. 28 haziran 

937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesile ldarei Mcr· 

keziy,: Kontrol Müdüriyetinde satışa başlanmıştır. 

AYLIK KAR:r BEDELi 

ikinci mevki 255 kuruttur. 

Birinci mevki 382 1 2 kuru,tur. 

lstanbul Ziraat Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Beherinin 
M:ktarı Tahmin bedeli ilk teminatı 

Cinsi Kilo _Kuruş Lira Eksiltme saati. 

Ekmek 3~000 11 264.- 14 -Dağlıç eti 4000 48 
Kuzu eli 2000 47 
Sığır eti 1500 36 255.- 14.15 

Sade ya~ 3000 80 180.- 14.30 
Beyaz peynir 80\) 31 18.60 14.45 

Mangal kömürü 6000 4 
Odun 200 çeki 260 
Kok 50 Ton 1900 128.25 15. 

21·6-1937 Tarihindeki eksiltmede ihale edilemiyen yukarıda cins ve 

miktarı yazıh J1tanbul Ziraat mektebinin yiyecek ve saire ihtiyacı 10 

gün daha uzatılarak 2· 7- 1937 Cuma günü, hizalarında gösterilen 
saatlerde açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme lstanbul Kültür O;rektörlüğü binasında liseler muhasebe· 
ciliti nezdinde toplanan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin şartna• 

melerde yazılı vesikalardan başka Ticaret Odasının yeni yıl \esikası 

ve teminat makbuılarile birlikte eksiltme saatinde komisyona gelmeleri. 

ilk teminatların belli gün ve saatlerden evvel mektep MüdürHlAün• 
den alacakları yazı ile Liseler Muhasebesi veznesine yatırmaları ve 
şartnameleri mezkur Muhasebecilikte görüp öğrenmeleri. (3596) 

· paylaşılmasından harıç kalırlar. 
Daha fazla malumat için 34/605 

No. lu tlosyada mevcut evrak ve 
mahallinde tutulan haciz ve takdi
ri kıymet raporunu okuyabilecek
leri ilan olunur. (33637) 

· ZA Yl - .934 senesinde Kadıköy 
lisesinin 9 uncu sınıfından aldığım 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisi çı

kartılacağından zayiin hükmü ka!· 
mamıştır. 

980 No. lu Afet 

Bu adamı canındall 

bediren şey 

GRIPIN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe maı,. 
küm olduğu ağn ve 

• sızılardır. 

RIPIN 
En şiddetli bat -1e 
diş ağrllarını keser 

R1PIN 
R ... dl bel dfl' 
omatızma, sınır, a e e. . 
l.uına kar~ı biibassa müessirdır. 

RIPIN 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıkl:ı• 

rından mütevellid bütün ağrı, 

sızı ve sancılan geçirir. 

------------~--------~-EVLATLIK İSTEYENLERE 
·ı ya· 

Hiç evHi.dı olmıyan bir aı e kiıtı 
nına iyi ahlak sahibi 13 yaşında 

• k ar· 
sesiz bir kız çocuğu evlat olrn~n p.l<-
zusundadır. Arzu eden ailclerı 

sarayda Haseki caddesi Araprnad; 
nav sokağında 4 numaralı hane · 
Fatma Hanıma müracat etrneJcrı 
rica olunur. ~ 

Dr. Hafız Cenıa1 
(wY..MAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassı•1 

--ıe • Pazardan başka günlerde og 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta •. 

!arını kabul eder. Salı, cumarte.iJ 
• bG• 

günleri sabah c9.5 - 12> saatıerı 
ene· 

kiki fıkaraya mahsustur. MuaY 1' 
hane ve ev telefon: 22398. J(ışlı 
telefon: 21044. ~ 

tl kUlc 
İstanbul Asliye 6 ncı rıll 

Mahkemesinden: 

Hazine tarafından firari Rıdvııtı 
.k . asa· 

oğlu Tederi zevcesi Angclı ı . 
· ·rnıt· 

leten ve kızı Sefva ile -0ğiu Dı 
~ 1 . de açı· 

ri namına vclayctcn aley 11n 
lan veraset senedinin ibtali da,•ası: 

.k tında· 
nın yapıln'\akta olan tahk~ ·ıı rı ,. 
Müddei hazine mümessilinın rnu : 

Yen celsede hazır bulunmam 
ast u· 

. rnc .. •• 
zerine dava yenilemeye değin 

ve bil 
ki muameleden kaldırılmış 

·-ı·da ,.e· 
kere mezkur dava usulen ı:. ı ·e 

• 'li 
• rilmek suretile takip ediJmıŞ 

müddealeyhin ikametgahının rn~~ 
• J 

huliyetine binaen daveti)·enın g/ 
limen tebliğine ve tahkikatın 7/ 

.k . c }{8' 
937 salı günü saat 15 e talı ın .. • 

. • • 1ıtıS 
rar verilerek davetıvenın bır 

• ·ne ıı· 
hası da mahkeme divanhanesı t 

. .. ve ssıı. 
sılmış olmakla mezkur gun ,, 

bUkLI~ 
te İstanbul aslive altıncı ,, 

~ a~· 

mahkemesinde hazır bulunması • ., 
1«1'8 ... 

si takdirde gıyaben tah ı l· 
. . de. o 

devam olunacağı tebliğ yerın 

mak üzere ılfın olun~ 
-· Dans ProfesörU 

ıl'1 ye• 
Parbln 1937 senesi. lSf4 
ol dana figürlerınlnıilJde 
renmek iıteyenle~e ~ ({ı.ıaı 

Beyoğlu İstiklal caddesı TurSnl'Jlİ 
dans dershanesinde Ke~al !aba:ı 

. Bayere müracaat. Hergun dert
ondan akşam dokuza kadar 
hanesi talebele~ 

Sahibi ve umumi neşriyatı idartl · 

Başmuharrir 

E. lzzel ~ 
B111Wajl 1•: lılatbdl ı 


