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l~a~ri------hi~n-----v~e yery.üzününl Lorldrcl müzakereleri 
kurtarıcı tanıdığı en Türk~ lngiliz dostluğu
büyük ve t~k insan: nun büyük ehemmiye-

A TAT ÜRK lini bir kere daha 
• tebarüz ettirdi . ,. 

lnönünün müzakerelerinin ikinci 
safhası Pariste başlıyor 

Sovyet-Fransız ittifakını ve 
iki devlet. dostluğundaki in

kişafı teyid eden 
___ bir tebliğ de · neşredildi 

~ ........................................................ 1 

~tUrk, millf azim ve kararın büyük bir v11rlljı ve kaynağı r °" 
linde, -daima, büyük Türk Ulusunun istikbaline emin 1 Muhterem 

ırı gözlerle bakan tek kudret ve kuvvettir. ""' 
~ harbin getirdiği bir sü- külüp alınmak istenmesi gibi uğur- zun bağrına gülleler, bombalar, a • 

etlere. acı ve zalim musi _ suz bir crzunun. hain bir meramın tılıyordu. Okuyucularımıza 
1Uce bir ulusun ~L1::!:...~.~: ........ ~'.!'.~: .. ~:. .. :~.!.~~?~ ... ~~~!~~.?..1.~"':'"-'"'''"'"_Jf?.:.::_::.2!:!.~~ ... ~?.~!..~:!.:!.,"'" 

t •• k ee tt W k (b'"'Titp-af'• Açık s~). e-a Ur Un Yara lgı genç ı 
' 

limizde olmayan ve müteessifi 
bulundu~urnuz bir şekilde 15-19 
Mayıs arasında muvakkaten ta· 

gu .. n sonsuz bı·r heyecan ::~d:e{~fd~~ etmek mecburiye-
B:.ı mccbnriyetin bize verditi 

maddi ve manevi teessür ne 

l 
İçı·nde bayram yapıyor 1 ~.:d~k:~':u~:r.a:.·:ı001~:,:;era:~: 

laya u~rayan gazeteleri karşı· 
sında duydukları teesıüre de bu 

k • F b h t d ı d k münasebetle yakından şahit ol· 

sım ve ener a çe s ~ arın a, iZ, ::~~kB~e~o~~~~et~~a~ts:~=~i~;~~:, 

rkek on binlerce gencin yaphğı jimnas· =~~ ::. ~'"~~ . .:~:r~~ 
t• k h k ti • k ı k ld aaisinl gitgide daha kuvvetlen-

~ 1 are e erı ço par a o u ::~:~:km:~y=~~n:a~:ac:t':. 
Qı. ti.in yurt, spo_r ve gençlik bayramına iştirak etti. Irak 
~"büz Türk çocuklarının parlak_ bir istikbale ba- /ran 

Q11 açık alnında Atatürk nurunun htilesi vardır Moskova 

~ -4' 

~" 

~ 
19 

Ea sa6~·.-:'f~.~lad'ında gençler jimnutlk gaparlarlcen . • 

it bMayıa spor bayr8Jll Je'fi ;laİca Ue seyretmişlerd:r. Halkevleri iıtirlk ettiler. Her H.ılk· 
7 ln~YeC4nla yapdmı11~.. -=-· Meraİim ve şenliklere lstanbulun evi kendi mıntakasanda spor "Ve 

, .... il e ıokata dök.. .rymf ve hususi mekteplerin 0Di- gece etlenceleri tertip etm~lerdL 
llleraabni ve te~~ y.,r.site, TürkkufU Sporcular ve (DetnmLt 7 nci ıahttedlı) . 

- ·-
Dıtbakanımız lran
lrak hudut ihtilafı· 
na hakem olacak 
ôtedenberi lran ·' 

ile Jrak arasında 
mevcud olan hu
dud ihtilAfı, ge
rek bu iki mem
leketin daha ıa
mimi bir dostluk 
içinde münase
bette bulunmala· 
rma. gerek şar• 
misakının akdine 
mani oluyordu. 
Tahran ve Bat 

dad, bu ihtilafı 
dostca halletmek L'olctof' Aras 
hususunda hemfikit olduklarından 
her iki devletin saınimi dostu ve 
komşusu olan Türkiye Hariciye Ve. 
kiliniıı bu meselede hakemlik yapma. 
ıı hususu ıd1 mutabık kalmışlardır. 

Hiıkuıııelimiı iki dost devletin 
bu müracaatını hüsnü telikki etti· 
tinden Tevfik Ra,.ü Aras Hatay 
ifinden sonra da bu mesele ile 
meşgul olacaktır. 

(Devamı ikinci IGt/fada) 

Mülalcai/a,, ile T;t,ft - inal/iz doıilulanun ehemmiyetini bi,. ker. 
daha tekrlb ettiren Q~ rlculü d•olet: lnönil • Baldoln • E,,,. 

İnönn • Lifvinof mülakatı 
çok samimi 

bir hava içinde biffi 
(Yazııı 2 inci aagfamızda) 
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Avrupanın 
vaziyeti 

bugOnkO 
nedir? 

lngiliz dışbakanı bu akşam bu
nu anlatacak 

Londra 19 (A.A) - Bngün toplanacak olan imparatorluk konferansı, 
lngilterenin harici siyaseti ile meşgul olacaktır. 

B. Eden, büyük bir nutuk söyliyerek Avruplnın vaziyetini uzun 
uzadıya teşrih edecektir. 

Bay Edenin Cenevreye hareket edece~i gün olan Pazara kadar mu· 
rahhasların sual ve istizahlarma cevap vermek üzere orıların emirlerine 
Amıde kalması muhtemeldir. 

Hatay 
Davası 
Neticeleniyor 

Zekeriyya 
sofrası 

AKA Gündüz 
Konsey toplantısında tam Ün Şaheseri 
ltillf takarrur ettlrllmit Bugün sonTelgrana baş. 

bulunacak ladı 

(Yazm 2 inci sag/am!Zaa) 4 Uncu sayfada , ' 
1 

Devlet Demlryollarında Ailelere mahsus BU· 
yUk Tenzllll batlamıtt1r. Bu çok ucuz ••J• 
hat Far•atını ·kaç1rmayınız. •1235,. u27tHS,. 

' 



\ 19 Mayıs 
Spoı 

Hatay 
Davası 
Neticeleniyor 

\Tarihin ve yeryü- lnönü 
zünün en büyük 
ve tek insanı : 

Litvinof 
Mülakatı . ·ır.11 

K8ğıthaneye gidenler 
neden çoğaldı? •• 

Gazetelerde Halice ve Haliç va
purlarına ait ve hayret vermek için 
yazılmış, hakikaten de hayret edi
lecek bir haber var: 

Haliçte işliyen vapurların gün -
lük hasılatı 5-6 yüz lira içindeymiş. 
Fakat Mayısın son iki pazar günle
rinde bu hasılat birdenbire rekor 
yapmış: Son iki pazar bu hasılat 
1500 liraya çıkmış: Gazeteler: 

- Hasılatın bu kadar yükselme
sine sebep Kfığıthaneye giden halk
tır. 

Diyorlar. Bunun üzerine bazıları 
da şu suali ileri sürüyor: 

- Acaba Kağıthaneye rağbet tek
rar ihya mı ediliyor? 

Öyle ya, bu kadar halk Kağıtha
neye neden gidiyor? 

Halbuki, bize kalırsa, bir defa, 
Kağıthane alemlerini ihyaya artık 
imkan yok ya. Mayıs ayının son iki 
peızarındn rekor olması ise gayet 
tabiidir: 

Demek ki, halk bir zamanlar ku
zu yenilen yerleri hayretle ziyaret 
edıyorlar! ! 

* .!:!,aliçten kim mes'ul? 
Kağıthane alemlerinin ihya edi

lemeyişine sebep Halicin mi te
mizlenmemiş olması, yoksa kağıt
hane sever halkın mı temizlenmiş 
olmasıdır, bunu halletmek mesele-

dir! Baksanıza, dün bir gazete: 
- Halicin temizlenmesi için ted

birler alınacak! 
Müjdesini verdikten sonra şöyle 

yazıyor: 

- Bu güzel ve tabii limanın ih
maline sebep olan prensip mesele
sinin halline çalışılıyor! 

Dikkat buyuruluyor mu: Demek 
ki, bu güzel ve tabii limanın şimdi
ye kadar ihmal olunmasında bey

hude yere şunun bunun günahına 
girmişiz! Meğer ihmale sebep ohn 
hıç kimseler değilmiş: Prensipmişl! 
GaJiba bu, hani şu Avusturya Ve
liahdını öldürüp de Harbi umumi-

olan Veliahd Halici vurmıya kalk
saydı! .. Dbğrusu, Haliç halkına geç
miş olsun! .. 

* Esash - tamiri 
Esaslı bir tamirden sonra Haliç-

ten cıkan Ankara vapuru Limanda 
man~vra yaparken demirini düşür
müş. Bütün taramalara rağmen d<' 
bulunamamış! .. 

Hayret değil mi: Ankara vapuru 
esaslı bir tamir gördükten sonra da
ha manevra yaparken demirini dü
şürüyor'! 

Himmet edilmemiş kardeşim: 
Demek ki, daha esaslı tamir et

selerdi denize de dalıp pek ala ken
di demirini arıyabilecekmiş!!.. 

* En iyi amballj! 
Malum a, bir zamanlar taze mey

velerimizin ihracı için en iyi anba
lfıj usulü uzun uzadıya aranmıştı. 
Sonra tfı Almanyanın bir şehrin • 
den bir Türk vatandaşımız oraya 
giden elmaların berbad, küf içinde 
çıktığını bildirerek şikayetler etti: 

Şımdi, gazetelerimiz, en iyi ba
lık anba13jı hakkında Ticaret Oda-

mızın, sorulan sual üzerine, bir ra
por hazırlamakta olduğunu yazı -
yorlar. Allah bilir a: Bize öyle geli-

yor ki: en iyi balık anbalajını ara
mıya beyhude çalışılıyor. Arrıma 

buyurulacak mı ki: 

- Hüsnü niyetleri mi yok? 
Yooo .. Hüsnüniyet şüphesiz var. 

Var ;mma, en iyi anbalajı tatbike 
imkan yok. Zira, ne yapalım ki: 
Balık küflenmez!! 

* Her kocanın tacd 
Okudunuz mu? 
Bir bayan ideal erkeğin: 
(Rudol Valantino tipinde ve şu 

tacını feda eden Dük dö Vindsor ta
biatında) olmasını istiyor. Şu yeni 
yetişen bayanlara hayret edilse ye
ridir, değil mi: 

Kocalarının maaşlarını tac gö • 
rüyorlar!! 

-~f:..~7~ 
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İspanyada yeni hükUmet 
idareyi ele aldı 

----,·----
Valencia. 19 (A. A.) - Eski ka- j ta. bugün Valencia'ya hareket 

bioede Hariciye Nazırı olan Alva• edecektir. 
rez Delvayo, Milletler Cemiyetinin Madrid 19 (A.A) - Hükumet 
24 Mayıstaki toplantısında lspao- kıtalara Leon eyaletinde ilerlemeğe 
yol hükümetini temsil edecektir. deva?l ~d:-r.ek Bedular ve Penaten 
E~ki propaganda ve matbuat Na2m me-v.ulerını ışgal ve tahkim etmiş
Carlos Espia Hariciye Nazırlığına lerdır. Bu kıtalar Marana mınta-

kasında da ilerleyerek Lomaverde'nin 
tayin edilmiştir. , ·ı · · d · 

Valencia, 19 (A. A.) - f span ya. 1 erısın e yenı mevziler tesis et· 
mişlerdir. 

nın Paris Sefiri Araguistain, istifa Cumhuriyet topçuları, Oviedo'. 
etmiştir. Carlos Espla t.uafından nun kışlalannı bombardıman et• 
istihlaf edileceği zannedilmektedir. mişlerdir. 

Bilb1to 19 (A. A.) - Bask hükü· Cumhuriyet kıtalara Avila mın-
rnetinin Azalara yeni Valencia k~· takasında ilerlemektedirler. Topçu 
bioesini bilakayd ve şart tasdı~ kuvvetleri Las Navas, Avila ve 
ettiklerini beyan etmişlerdir. Yenı Naval Peral havalisindeki yollan 
kabineyi Baskler harnretle karşı• bombardıman etmişlerdir. 
lamışlardır. Cumhuriyetçiler, La:ı; Navas'an 

Yeni Dahiliye Nazın Zugazagoi· ilk evlerini işgal etmişlerdir. 

lran • Irak 
Moskova 

(Birinci sahifeden devam) 
Hariciye Vekilimiz Cenevre dö

nüşünde Ankarada kısa bir müd
det kalacak, sonra doğruca Bağ -
dada ve oradan Tahrana geçerek 
iki hüklımet ricalile temaslarını ya
pacak ve müteakiben de h<ıkem sı
:fatile hudut ihtilaflan hakkındaki 
kat'i hükmünü iki tarafa bildire
cektir. 

Hudut meselesinin hallinden son
ra Şark Paktının akdi için başka 
bir engel kalmıyaca~ından Rüştü 

Aras Bağdat ve Tahran ziyaretleri 
esnasında bu mesele hakkında da 
Irak ve İran devlet reislerile mü

zakereler yapacaktır. Binaenale:ıh 
Şark Misakının akdi de artık yak
lasm1ştır. 

Tevfik Rüştü Arasın Bağdat, 

Tahran temaslarından sonra An· 
karaya dönmeden önce Moskova
a da giderek Sovyet ricalile mü. 
zakerelerde bulunması muhtemel
dir. 

Mühendis Piju 
geldi 

Fransız köprüler mütahassısı Piju 
dün akşam geç vakit Eridan va. 
purile limanımıza gelmiş, belediye 
erkanı tarafındım karŞtlanmışlır. 

Piju, Gazi köprü sünün istin ad 
ayakları yüzünden inşa edileme• 
mesinden dolayı hadis olan vazi· 
yeli tetkik edecektir. 

Vaktile bu ayakların 15, nihayet 
18 metre derinlikte olacağı hesap 
edilerek işler yürütülmüştü. 

Fakat yapılan sondajlarla bunun 
28 metreden aşağı olamıyacağı 

anlaşılmıştır. Bu takdirde ihale yo
luyle köprünün yapılması im kansız 
hala gclm ,ur. 

Kanun icabı da sonradan ihale 
yolunun yüzde yirmisinden fazla 
ilaveler yapılamaz. 

Belediye münakasanın yeniden 
açılmasına me>•dan vermemek için 
vaktile köprünün projesini yapan 
Pijuyu buraya getirtmiştir. 

Piju, ihale bedelini yüzde yir. 
miden fazla aşırmamak üzere fenni 
bir formül bulaaıaz$a Gazi köp
rüsü için yeniden münakasa aça· 
Jacaktır. 

( 1 inci 5agfadan devam) 
Resmi ve hususi erkek lise 

Bayramı 
ATATÜRK 

. habırı 
Londr:ı 19 (Hususı mu.. :ı..oıı • 

( 1 inci sayf fldan d.:varn) talebeleri Perapalas arkasındaki 
yolda, kıztalebeler de G. Saray Ji. 
se5inin bahçesinde top'andılar Bun• 
dan ~onra önde Şehir bandosu 
olduğu halde liseler alfabe sırasile 
yürüyüşe başladılar. Taks~m sta~ 
dına gelindiği zaınan her h~e ken· 
disine ayrılan yeri işgal etlı. 

Ankara, 19 [Hususi] - Hatay 
davası halledilmek yolunda son 
şeklini almış addedilebilir. Cenev· 
redeki komite çalışmaları ve veri· 
len kararlar, komitenin resmt me
saisi dışında yap1lan mülakatlar 
Konseyin 24 Mayısta yapacağı top· 
lantıda davanın pürüzsüı. bir halde 
hitam bulmasına faydah olmuştur. 

Mondros mütarekesi den soııra, 

Türk yurdunun başına gelmedik :fc
I.9.ket, Türk ulusunun çekmediği ız- 1 

tırab, içinde bunalmadığı matem 

den) - Başvekil inönünun et Jllt' 

dradaki siyasi temasları gnYt!'lleltte 
sait bir ha,·a içinde devam e 

0 
ts~· 

ve Türk - İngiliz dostluğunu teb~· 
. . . . k t daha 

vıy() ve ınkışafı hır a 
rüz etmektedir. aıırı t· 
İnönü İngiliz hariciye n uıaıc~I 

denle iki mühim ve uzun ;JJlııer
yaptığı gibi Maliye Nazırı ·inle de Bütün stat nğıı ağıza dolmuştu. 

içe rdeki • bu kalabalığın dışarda 
bıraktığı 3-4 bin kişi de içeri gire. 
bilmek için bütün ezi~·eti göze al· 
mı,tı. Vali ve Belediye reisi M. 
Ostündağın talebeyi . teftişin~en 
sonrıt nihayet staddakı merasıme 
başlandı. Binlerce gencin sö_yl~diği 
istiklal marşı ile bayrak çekıldı. 

Sayrak çekme merasiminden 
sonra Vali ve Bdediye reisi M1:1· 
bittin Üstündağ kısa, fakat vecız 
bir söylevle spor bayramının I~ 
tanbul şenliklerini açtığım söylı· 
yerek: 

cBunclan tam on sekiz yıl önce 
JJ'ürk ulusunun ve Türk yurdu • 

nun varlığına ölüm ,.e yokluk uğ:ır
suzluğu çökerken, İzmire düşman 
orduları çıktığı gün İstanbuldan 
ayrılan Atatürk dört gün sonra 19 
.Mayısta Samsuna ayak basmış ... > 

cDestanlarını hepimizin bildiğimiz 
bu savaşta Atatürkün sesi üstün 
gelmiş, Atatürkün kuvveti zafer ka
zanmıştır.:.. 

Sık sık alkışlarla kesilen bu söy
levden sonra bir genç kız talebe 
bu günün gençlik tarafından anla
şılan manalarını heyecanlı bir li
sanlar anlattı. Bunlardan sonra kız 
talebe jimnastik hareketleri yap -
mıya başladı. 

Çok takdir edilen bu hareketler
de kumandaları Mübeccel veriyor
du. Sıra erkeklere geldiği zaman 
saha biraz daha kaynaştı. Erkekl<>r 
başta Kabataş lisesi olmak üzere 
bütiin hareketleri güzel yaptılar. 

Bu seneki program geçen senelere 
nisbetle daha güzel \'C sıhhidir. Kül
tür Bakanlığmı jimnastik progra -
mından dolayı tebrik ederiz. Erkek
lere kumanda eden Hamdi Saver 
jimnastik hareketlerini iyi idare et
ti. 
KADIKÔYÜNDEKI MERASiM 
Kadıköy kaymakamlığı önün -

den saat 9 da önde Selimiye ban -
dosu olduğu halde Fener stadına 
gelindi. Statta şimdiye kadar gö -
rulmemiş bir kalabalık vardı. Mun-

tazam kıyafetleri ve sert yürüyüş
leri seyirciler üzerinde tesir yapan 
gençler uzun zaman alkışlandılar. 

Parti gurubu Hatay meselesinin 
içinde bnlunduğu vaziyet hakkın
daki izahatı tasvip etmiştir. Doktor 
Aras la bu hususta Bükreşte : 

- Meselenin Ccn~vrede tama• 
miyle halledileceğini kuvvetle tah· 
min ediyorum .. 

Demekle vaıiyet üzerindeki nik• 
hinliğini ifade etmiş olmaktadır. 

ltillfın esaslar1 ve son 
itillf nokta&• 

Cenevre, 19 (A.A.) - .Journal 
des Nations• Hatay meselesini tet
kik eden müteha:ssıslar komitesinin 
mesaisini mevzuubahs ederek di -
yor ki: 

.Komite Milletler Cemiyeti kon
seyinin geçen 27 kanunusani tarih
li kararında zikredilen prensiplere 
uygun olarak Hatayın statüsü '\'C 

ana yasası projelerini hazırlamış -
tır. Statü projesi şu fasılları ihti
va etmektedir: Umumi ahkam, ir
tibat, harici işler, vatandaşlık sıfa
tı Milletler Cemivetinin umumi 

' w 

kontrolü, Hatayın askerlikten tec-
ridi Tiirkive ve Fransanın teşriki 

' " 
mesaisi, Milletler Cemiyeti Kon.s"-
yinin karar ve tavsiyeleri, akalli
yetler, gümrük idaresi, akalliyet -
lerin idaresi, İskenderun limanı, 
posta ve tel münakalatı, meriycte 
girme tarihi. 

Anayasa projesine gelince, bu da 
şu noktaları ihtiva eylemektedir: • 
Umumi ahkam, kuvvetlerin teşkili, 
teşri kuvveti, icra kuvveti, adliye 
kuvveti, hukuku esasiye. 

Bir de bunlara dil meselesinin ve 
tahdidi hududun ilavesi lazım gel
mektedir. Burada dönen şayialara 
göre Menem<?ncio~lu Hatay'da Türk 
dilinin mi.itefevvik bir lisan olması 
Milletler Cemiyeti kararının mulc
tazasından olduğunu ileri sürerek 

Türk ve Arap lisanları arasında 

gayri tabii bir müsavat tesisini red 

etmiştir. Mesele Konseyin 27 kam1-
nusani tarihli kararının tefsiri ma
hiyetinde olarak bu defa Kon:;ey 
tarafından halledilmek lazım gel -
mektedir. 

Haydarpaşa lisesi izcileri ve genç ~-~~~~~~~~~~~~~-=" 
mektepliler tarafından saha _ kız ve 100 erkek genç bugün saat 

nın ortasındaki direğe bayrak 15 te Ilalkevi binasından çıkacak -

çekılirken binlerce kişinin söyledi- lar, Cumhuriyet abidesine kadar 

ği marş Fener stadına tarihi bir geçit resmi yapacaklar, abidenin et-
gün daha yaşattı. rafında halka olup abideyi çiçekle 

Kadıköy kaymakamını müteakip süsleyecekler, oradan Taksim sta -
erkek muallim mektebi talebesin-
den bir genç 19 mayısı anlatan he-
yecanlı bir nutuk söyledi. Sıra 

mekteplilerin jimnastik hareket -
lerine gelmişti. Genç kız ve erkek 
talebelerimiz tarafından muvaffa
kıyetle başarılan bu hareketler sa
hanın etrafında dolup taşan ana ve 
babanın heyecanlı takdirleri arasın
da yapıldı. Staddaki büstün etrafı 
çiçeklerle dolmuştu. 
Muvaffakıyetle devam eden jim

nastik hareketilerinden sonra T. S 
Kurumu tarafından tertip edilen 
futbol maçları yapıldı. Kadıköy -
lüler 19 mayıs bayramının verdiği 
neşe ile staddan ayrılırken mem -

leketin her tarafında olduğu gibi 
gece yapılacak törenin heyecanı i
çinde idiler. 

GENÇ KIZLARIN BEDii 
RAKSLARI 

B€yoğlu Halkevine mensup 150 

dına gidecekler müzika muhtelif 

bedii danslar ve ritmik çimnastik
ler yapacaklar, sonra da 25 kızın 

etrafını diğerleri çevirecek ve bu 

esnada bu kızlar soyunarak birer 

tül elbise giyecekler ve bu kıyafet
lerile beciii danslar yapacaklardır. 

Bundan başka gerek Beyoğlu ge

rek diğer Halkcvleri spor kolları 

tarafından muhtelif yerlerde spor 

ve futbol maÇları yapılacaktır. 
Bu gece için de yine Halkevler·n

de faydalı eğlenceler tertip edil • 
miştir. 

MEKTEPLER YARIN DA TATiL 
İdman şenlikleri ,-nünasebetile 

bütün liselerle orta mektepler bu -

gün olduğu gibi yarın da tamamen 

kapalıdır. İlk mekteplerle Üniver
site açıktır. 

.:..-ISa_ba_h _ve_a_kş_am_ba_şm~arrirleri 
Cumhuriyet 

19 Mayısın derin ve 
mukaddes manası 

Başbuğun Samsuna ayak bastı

ğı günkü kanaatinden hiç bir zer

re eksilmiyerek onun düşüncele:-~

fazlası ile hakikat oldu. O İmpara

torluğun mansaplarını ayaklar al

tına aldı ve millet ferdi olmayı en 

büyük oahtiyarhk olarak kabul et

ti. Mıllet de onu elleri üstünde 

yükselterek başına tac c:yledi. 

Tan 
Samsundan sonra 

Yüzlerce sene sonra yaşayan ya

bancı bir insan Türkiyenin kurtu-

luşunun heyecan dolu tarihini t!lku
duğu zaman bunu yazan tarihçinin 

hayali ne kadar geniş, inanılmaz 

bir tarih romaw yazmış diyecek. 

Hakikaten Türkiyenin hareket nok
tası ile varış noktası arasmdaıd 

mesafede yapılacak işler akılla:a 

hayret \'erecek derecededir. 
Kurun 

Samsuna çıkan Atatürk 
Türk milleti Türk kurtuluşu ve 

inkılabı tarihinde Türk milletinin 

yeni bir hayata doğuc:unu gösteren 

bugünü çok haklı olarak gençlik 

günü diye kutluyor. 19 mayıs 

Tüık tarıhinde Türk milletinin g~

nişlemesini gösteren bir sembol -
dür. 

ve acı kalmad1. 
İzmire düşman girdi, İstanmulu 

müstevli millet sürüleri işgal et -
ti. Edirne, Bursa, şu ve bu, ayni a
kibete uğradı. Memleket kan ağ -
lıyor, yurdun her köşe ve bucağı, 
bin bir matemin ıztırabı içinde kıv
ranıp duruyordu. 

Türk ulusu matem içinde idi. Bu 
matem günleri içinde, ümidin Al -
lahına bağlamış. bir mürşit, bir 
münc:i, bir halfıskar bekliyordu. 

Ümit ve intizar boşa çıkmadı, 
işte bu acı günler içinde, dudaktım 
dudağa bir fısıltı duyulmaya baş
ladı. Karanlığı yavaş yavaş dağı -
tan ilahi bir ışık, bir nur gibi bir 
rivayet uğurlu bir haber kulak
lara yayıldı: 

- Mustafa Kemal Anadluya geç
miş! 

Bu müjde, füturun ağırlığını, a
cının matemini, büyük matemin ız
tırabı.nı azalttı, sönmüş görünen 
ümitler kımıldandı, ve yeni baştan 
canlanmak istidadını gösterdi. Ve 
bu istidad bu nüve, yavaş, ya -
vaş feyizli izler ve eserler ver -
meğe, vatanın köşe bucağındaki ü
mitler tomurcuklanmıya ba~ladı. 

Erzurum - Sivas kongreleri, A -
nadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemi\'etleri, 23 Nisan, İnönü zafer-

" . 
leri, Sakarya şahikası, Dumlupınar 

• . k·ı B '-' Bald' s· layn ve oaşve ı a" :anııs 

uzun mülakatlar y~pmı~tır. rasıııd• 
sa dün Baldvinle Jnönu a ınii\a • 
uzun müddı:t devam .. edenbatı ,-e 
kat Türk - Ingiliz munase fr~ 
Akdeniz. Balkan birliği, yal<ı~gJ(I • 

'hU ır-
meseleleri ve Avrupa suı ıııı·? 

·an ° mından çok dikkate Ş~~ ··ıc bir s.· 
ve İngliz melıafilinde buyu 

laka uyandırmıştır. . 'lit ri; 
Fili surette İnönü ile ıııgı ·İ'·ııSI 

d n ,,. 
cali arasında cert'van e e ş fe 

• ll 
müzakereler hi1am b~lrı\stib;J 
müsbet, feyizli neticelerı 
edilmiş addolunabilir. . ci ı:'l 
İnönünün seyahatinin ikl~ş:i\-e . _,,•n1.1 .. 

him merhalesi de Parıs ''". ıeŞ~ 
orada yapacağı mülakatı.'. ı·ıtııt -ı
edecektir. İnönü Paris mu a ~ ıı • 
na bir cepheden zemin olfll y J ı· 
zere Sovyet Dış Bak.~n~ :a;it ııı • 
vinof ile Londrada m~h_ım t tıet ki 

lakat yapmış ve bu mulaka iyetı e 
de\•let recülünün de bcş~Ş pıı! • 
hitam bulmuş \'C Litvin° 
hareket etmiştir. ue oe 

İniinü.Pariste Doktor Ar35 

buluşacaktır. ~ :ıtiYe ' 
Faris mülakntlarının 'f1.1r 

8 
c : 

Fransa münascbatı ve A~'fll~İ' 
hu bakımından büyük eJıeı11 

harikası, İzmirin, Bursanın, Edir
nenin, İstanbulun kurtuluşu, Mu -
danya mütarekesi, Lozan kazancı, 

Cumhuriyetin ilanı, Saltanat ve 

vardır. · 1ıı~ 
Sovyet· Fransız tes"~fll · 

. • M babirı . ı 

Hiliıfetin yıkılışı, harf ve dil in -
kıliıbları, bugünkü bütün yükse -
lişler, yenilikler, iktısadi ve milli 
hamleler, refah, terakki, inkişaf, 

her sahada, her işte gösterdiğimiz 
faaliyet, kudret hep 19 mayıs gü
neşinin yetiştirdiği ümit ve istik -
bal çiçekleridir. 

19 mayıs, Atatürkün Samsuna a
yak bastığı bugün, milli tarihimi
zin başlangıcıdır. 

19 mayıs Türk ulusunun gençleş
mesi, sembolüdür. Çünkü Türkiye 

ve tarih o gün başlar. 

Mukadderatımız yeni ve kafi 
ycçh('sini o günalmış. bütün bir 
husumet cihanına: 

- Dünyada bir Türk milleti var! 
Diye bugün bağırmıştır . 
Türk milleti, 19 mayısa hakiki 

manasını verebilmek için, bugün 
baştan başa hazırlanmış bulunu -
yor. Bu büyük günü sadece kalb -
)erimizde değil, günün hadiseleri ü-

zerinde de bütün heybet ve veka -
rile yaşatmak için, bütün ruh ve 
kudretimizi seferber etmiş bulu -
nuyoruz. 

İşte, 1937 yılının 19 mayısı bu -
nun için \'e bu derece geniş bir öl
çü içinde uğurlanmıştır. 

19 mayısın Türk gençliğine, ve 
Türk gençliğinde mündemiç olan he
yecanlı ve yüksek kuv\·et ve az -
min sembolü olarak kabuledilmesi 

\'e bugünün milli bayramlarımız
dan sayılması, göğüslerimizi ifti -
barlarla kabartmıya kafıdir. 

Bayramını böyl bir ulu günün 
mukaddes ve ulu hatırasından alan 
gençliğe ne mutlu!. 

* Sabık İngiltere kralı Edva;·d 
üç haziranda Kande şatosunda r.i
kahlanacaktır. 

ne yazıyorlar? 1 
Son Posta 

Milli varhğımızıntemell 
olan gUn 

Bugün Türkiyenin en küçük kö
yünden en büyük şehrine kadar 
her yerinde 18 yıllık milli tarihi 
bilen her yurddaşın yüreğinde he
yecanlı bir hava dolaşıyor. Çünkü 
18 yıl evvel bugün Türkiyenin 
temel taşı atılmıştır. 

Akşam -19 Mayıs 
Mustafa Kemalin Samsunda vatan 
topraklarına ayak basbğı an, Türk 
tarihınde yeni bir devrin başlangı
cı olarak her Türkün canevinde ya
şıyor, ve yaşıyacaktır. O gün kor
kunç bir feliıketin p~nçesindc inle
yen bir sevgiliye, vatana, onu kur
tarmıya koşup gelen bir aşıkın ka
vuşmasıdır. 

Parıs, 19 (Hususı u ı·t,ı 
den) - Sovyet Dış Bakanı ı13,~ • 
ile Fransız Başvekili ve pış et ıı • 
nı arasındaki müJakatınr ga.Y 1' 

b•t işLıf· • sait bir netice ile ı rrı Iiğ 11 • 

müliıkatlar sonunda şu tcb 

rcdilmistir: J,it\ır. 
cLeon Blum, ~1bos ve . 1,,,ı .. ıa~" 

arasında vukubulan ınu bl• 
• te sonra neşredilen resmı .. 

ezcümle şöyle denilmektedı;~ıı 
.Gayri kabili taksim sllf ed 

müşterek emniyeti istihd9
• ıt1 

. tiııın ..ıı Frans1z ve SoYyet sıyase tJl'leJ> 
terek gayelerini müşahede c csı ~ 
bahtivarız ve Cenevre çcrc~~1118 ; 

hilinde Fransız-Sovvet pak tr~ • h8 
dık kaldığımızı bir kere da 
ediyoruz.> 

- - '9 
Bu sabahki sı .,,., 
Bir Amerikan vaP 

karaya oturd~tib'~ 
Bu sabah saat dörtten 

1
• ~' re• , 

Maparabi, bu~azı ve h8_1 de" 
bir sis kısplamış ve bu yuı ,vr· .. 
pur seferleri inkıtaa u~~aııı~~~ 

Ada vapurları birine• se ~ 
yapamamıştır Büyükad1d•~,ıııııt 
kan birinci vapur Kınalıd• 101' 
.k. . - klu-a1Ja ı ınca vapur muş 0 f 

devam edebilmiştir. ·ıcan ~ 
Ekspres adlı bir Amerı 

0 
it' 

puru bu sabah limanı~ııd•jjı~1 
ket edeceği sırada sıs ~11roıtl' 
Kadıköyde Mühürdar ıll 
karaya oturmuştur. ki~ ti. 

Vapurun vaziyeti tel 
mektedir, 

•• -
POLiSTE ----
Birgecede 
iki yaralama 
V k ' ,rı~ a ası . ite ~. b~ 

A\'P1 si' Eyüpte oturaa . geçifll ~il" 
Mübeccelin arasındakı da" dt' 
son günlerde çoğald•:~~rııiil ;ıı•" 
beccel arlık buna ta ı..•b' 1~ . ve ..,.. ıııı 
mez bir hale gelın•Ş .. 11 blJ •" 

Avnını ı:ıı 
evine kaçmıştır. ~becce" pedt' 
çok canı sıkılmış, M~ ı<ai11. teııı'f 
kasından dün akş3 151nı ıs 1

pc' 
rioin evine giderek ıcar ,çıldlaf P'f 
fakat kendisine kapı JJlİff ~' fı 
daha ziyade hid~etl.eP ,,e 1''1~1ıe11 
k1rarak içeriye gırın•t ası }. ,eııe 
deri Mehmetle kaynan ğır sil 
muhtelif yerlerinden 

8 tı'r 
yaralamıştır. tah1'i"'t' 

Suçlu yakalanmış, 
lanmışbr. 80" 

• bdiiJlcllcli' ,b~-~ 
Beşik ta oturan A d• ç tııe,e 

sun .. ·1 
ll,nbaşı tütün depo ~şıııe" tıi' ~f 
Ş&krü Sadık ile görupod• b 

. . l. oe d' .~ depoya gıtmış ır. 
9
111rCll ıııç e 

için görüşürlerken ~'' 59d•"d,ıı ', 
kavga çıkmış Şük~U c:.fl" ~ 
ile Abdülkadiri ikı bB 1,,,ı• .,, 
başından ağır surette ar.b ~~ 
Suçlu yakalanmı_ş Y 1',ı,~.ılıl 
yoğlu haatahanesıne 

i 
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Günün meselesi: 

ELEKTRiK 
1
-Halk Filozo fu J 

diyor ki: 

.....____ -
Şekerli maddeler yapan dük-
~anıar hakkında talimatname 
~ alimatname 1 Tem muzda tatbik ediliyor 
Şekerli maddeler y apan müesseselerden bazıları 
81hhi ve f enni şartlara riayet etmiyorlarmış. 
Ş ~hriınizde pasta, şeker, şeker- temmuz lde yapılacak tf:ftiş neti-
've k enıe, çikolata, biskiıvi, tahin cesi yeni talımata uymıyan ima • 
it oz helvası ve emsalini yapan lfıthanefı;r derhal kapatılacaktır. 
·~es .. ~ .. . 

t d • """S€lerden bazılarının en io- Yenı talimatnameye gore ıma -
~1 sıhhi ve fenni şartlardan biİe li\thaneler, her tarafı kargır yer -

.. rıun olduğu ve iptidai madde- lerde yapılacak, meskenler veya 
u~~~~ her tiırlü levse maruz bu - dığer başka iş yapan miıesseseler 

tııın gu, bunları yapanların <la ile kat'iyen alfıkası bulunmıyaca1<, 
llurı~ılığ~ riayet etmedıği gözö - zemin ve iki metre yüksekliğe ka-

bi e tutularak Belediyece bu dar duvarlar fayans olacak, zemin-
Yerlerin tabi olacakları hı.i • de su akıntı tesisatı bulunacak, i-

lııtı ıtıleri ihtiva etmek üzere bir ta- malathane ve ocak, bulaşık yık~-
1'.a.~tn~rne yapılmıştı. Bu talimat- ma yeri, iptidai maddeler deposu, 
ı tb e 0 nürnüzdeki temmuz 1 d.e hazırlanmış maddeler deposu, 
l lk rnevkiine konulacaktır. Ha- mahrukat deposu yerleri mutlaka 
SGh· mevcut bilumum imalfıthn!le birıbirlerinden tama mile ayrılmış 
"l~Pleri o tarihe kadar imalath~- . olacak, pencerelerden içeriye si -

tııı tinde, talimatnamenin emret- nek girmesine mani tedbirler alı-
~ı b' . 

l!ıi Ulun hususları yerine getir _ nacak, imalathanelerde mutlaka 
olacaklardır. Aksi takdırne Terkos ~uyu bulunacak, hava de-

l(ömür depolan Boğa
~ın neresinde olacak?. 
ltıgi/f erede hazırlanan Avan pro· 

i eler iizerinde çalışılıyor 
' 
{ rıgılterc'de hazırlanarak Li -

~orıı ~an İdaresine gönderilen yeni 
lJ.t A l • "t ~to 1.1epo arının ınşasına nı 

:.ır .eler tetkik edilmektedir. Bun
k a~an projelerdir. Ve yakında 
'- '1 ı b" k" ~ b ır heyet tarafından tet ·ı-
l:ıı- <ir~lan~caktır. Projelerde, de -
e t' n ne şekilde yapılması ve 
ı:: ~n hangi mevkiinde kurul -
t~ıtt hakkında kayıtlar vardır. 
~<a ıı.t Lirnan İdaresi bilhassa de -
~ ~tı: nerelerde kurulacağı ha~
~ ~ l ~a~ dı saklamaktadır. Çün
t'<ltf azı sahiplerinin birdenbire 

<ltı 
~kt arttıracağından korkul -

acıır 
"\ra,,. . 

·• projelerin tetkikinden 

il 
,;,zuk gıda 
r:.;.~selesi 
, o,.ii.şülecek 
~IQct· 

1 •~e d oktorlar1 bir 
~h .Çtima ya pıyor 

tırn: 
~:~ ız belediye şubelerinde 
~~:rı doktorlar bu hafta için ie 
!;,._ ıy,. 
"<ı.ıı .\! tnerkezinde toplanarak 

l'tıı b" 
~ıı . ~r içtima yapacaklardır. 

~ ~t goruşrnede, şehrin sıhhi Vl

b ~· belediyenin sıhhi vazifeleri 

~t'lldltnda eld edilen neticeler ii

~a e konuşulacaktır. Bozlık 
it ,, tl:ı tnücadele, semtlerin te-

"'ı 'l . 
l el Cıbı rnüteforrik mesele -

ıçr 
I> C:d 'illada mevzubahs edilerek 

en kararlar v~rilecektir. 

~i roman:66 

sonra İngiliz miiesseseleri astl 
projeleri yapacaklar \'C bunlar da 
İktısad Vekaletinin tetkikinden 
sonra kat'i şekillerini alacaklardır. 

Eğer yeni depoların Kuruçeşme
den başka bir yerde kurulması ka-

rarlaşırsa, Kuruçeşmedeki depolar 
tamamile kaldırılacaktır. Fak:ıt 

verilen mallımata göre depolar yi
ne Kuruçeşmede yapılacaktır. Bu-

nun için de şimdiki depolar tama
men yıkılacak ve yerlerine yeni, 

asri ve kapalı depolar yapıl:ıcaktıı:. 

Esasen bu şekildeki depoların ci
vara sıhhi bir zarar vermiyeceği 

zannedilmektedir. 

Vilayetler 
Evkafa 
Yardım edecek 

Evkafın geliri artt1ralacak 
Evkaf idareleri tarafından idare 

işlerı hakkında vilayetlere yapıla
cak maruzat ve miiracaatlerin iyi 
karşılanması hakkında Başveka • 
letten vilayctlet e bir tamim gön
derilmiştir. 

Bunda cher biri milli birerıı ba
zine değerinde olan abidelerimizın 
imar ve muhafazasına çalışmakla 
kalmayıp, şehirlerin imarına da 
mühim nisbettc iştirak ve nir 
çok ıçtimai müesseselere yardım 
etmekte bulunan vakıflar idaresi, 
umumi müfcttışlerin cidden mii -
zaherctinc muhtaçtır• denilmekt(> 

Sen de sevece sin ! 
~ ~u 
~ <:ılt ~ ferki gelişinde onu da -
~ 11 lit ~~ab~ buldum. Söz söyler -

ll'ıderı ı.r tıtriyor, gözlerini göı: -
t ~ ayırrnıyordu. 
ar~n /\liahırn, bütün dertle

\>?:>% ıncta bir de bu?! 
t kend· k 

l't\er<lk ı endime söylendim 
'·· la sordum· 

~ .ı:ın · 
Qciye\rıe istiyordu? 

•- ll · ısaca: 
"'~ı •ll'rıeın 

b'!cır: gaı·b amma, bu iş sarpa 
~i . ı a?. . ıı-'h ave ett·· Qerıd ı. 

'İ'ie "ekn 8Yrıldıktan sonra ... 
tı a it? it ... 
b geldığ· .. 
~"etı ı gun canım. 
fşte " 
~<ara 0 

IDln, doğru sana gelmek 
~ r Vermiş ı· .. .. H • k al>ıs • Y ırumuş.. atta 

~tıcı 1 kına kadar gelmiş. 
enctırni tutamadım: 

Etem izzet Be nice 

- E .. Nasıl olur bu? 
Dedim ve dik dik yüzüne bak -

tım. 

- Nasıl olduğunu. nasıl olaca~ı
nı bilmem. Fnkat, işte oldu böyle .. 

- Peki ne yapmış kapının önün
de? .. 

- Bana anlattığına göre, üç dört 
defa kapıyı çnlmak teşebbüsünde 

bulunmuş, fakat, bir türlü eli zile 
kadar uzanmamış. Sonra, Salıh 

Bey gelmiş, bunu kapının önünde 
bakınırken görmüş, kimi istiyor -

sunuz? .. demiş, Halil Necip, derhal 
vaziyeti kavramış, Miralay İsmaıl 
Beyin evini arıyorum .. diye dilinin 

ucuna gelen ilk yalanı söylcmış. 

Salih Bey bunun üzerine, aradı~ı
nız ev burası değil.. demiş, Halil 
Necip te çekilmiş gitmiş. 

Naciye bunları anlatırken, b~n 

ğiştirme aletleri konacak, ihtiyat 

su depoları kurulacak, ocaklardan 

çıkan dumanların etrafa yayılma

dan çıkması içın fenni tertibat alı

nacak, bulaşık yeri mermerden 

yapılacak, iptidai maddeler ağız -

lan kapalı kaplarda saklanacak, 

işçiler içın imalathıme ile kat'iyen 

alakası olmıyacak şekilde bir so -

yunma, giyinme ve yıkanma yeri 

bulunacak, iş esnasında işçiler he
yaz ,.e temiz bir gömlek giyecek
ler, mahrukat deposu imalathane-

nin dışında ve her tarafı kapalı bir 
yerde bulunacaktır. Bütün bun -

lardan başka kullanılacak iptidai 

maddelcrın ,·asıfları hakkında da 
bir talimatname yapılacaktır. 

Okuyucu Leman 
Ekrem öldü 

Leman Ekrem 

Değerli okuyucularımızdan Le
man Ekrem dün Cerrahpaşa has
tanesinde ölmüştür. 

Leman Ekrem İzmir'de bir ak • 
şam sahnede üşüyerek zatürreeye 
tutulmuş ve İstanbula getirilmiş 
idi. Kendisi Taksimdeki evinde bir 
buçuk aydanberi tedavi altında 
bulunuyordu. Geçen hafta profe
sör Nissen'in tavsiyesi üzerine 
Cerrahpaşa hastanesine nakledıl

mişti. Leman Ekrem, dübl pinyo • 
moni'den kurtulamıyarak dün ha
yata gözlerini kapamıştır. 

Leman Ekrem'ı arkadaşları ilk 
sahne kurbanı olarak kaydediyor-

lar. Sahnelerımizın gayrisıhhi ol
duğuna acı bir misal olarak Leman 
Ekrem'in ölümünü gösterebılıriz. 

ıuuııııınııı 111111111nn1111 ııttı11tnuuıııuıı1111n111uuuuuıuu11nu• 

ve c.1darenin ıslahı ve daha seme
reli faaliyetlerde bulunabilmek ü
zere gelırınin artırılması içinıı a-

liıka ve yardım gösterilmesi is -
tenmektedır. 

sıkıntıdan bunalıyor, güç yürüy ır, 
kulbimin sanki dcmırden bır yum
ruk içinde sıkıldığını sanıyordum 
Dudaklarımın bıle sıkıntı ve bu • 
naltıdan işlcmedığını, dimağ mer
kezıni sbyletmek ıstedığı kelıme -
leri bıle doğru dürüst vermediği:ıi 
gorüyorum. Zorla: 

- Daha sonra neler yapmış bu 
deh? .. 

Diyebildim. Hem yürüyor, hem 
konuşuyorduk. Naciye birkaç a -
dım daha attıktan sonra: 

- Kardeşim, vallahi sana anla
tacağım, çok şcyl"r daha var. Fakat 
sokakta bunları konuşmak, müna-

kaşa etmek doğru değil. 

Dedi, sözlerine ekledi: 

- O muhakkak ki, hergün, hat
ta işinden ayrılarak evinın etrdı
na geliyor ve .. seni gözetliyor. Bel
ki, tesadüfler seni onun 'karşısına 
çıkartmıyor. 

- En son gelişinde neler konuş
tunuz? 

- Aşağı yukarı, hep ayni hika
ye .. Seni sevdiğini, sana ac:ık oldu
ğunu, sensiz yaşamasına ımkiın ta-

Memleketin her tarafmda 
elektrik tesisat. yapı lıyor 

Bunun için beş senelik büyük 
bir plan vücuda getirildi 

I• ktısad Vekaleti; memleketimi
zin her yerinde elektrik san -

tralları vücude getirmek için tet
kiklere başlamıştır. Bu maksatla 
teşkil edilen mütehassıs ve fen he
yetleri ayrı nyrı, muhtelif mmta
kalara giderek nehir ve suların 
kuvvetile diğer hususlarda incele
melere girişmişlerdir. 

Hükumetin, yurdumuzun muh
telif yerlerinde yaptıracağı elek -
trik santralları ile bütün şehir, ı 
kasaba ve köyler baştan başa elek-

triğe kavuşacak, fabrika ve ima -
lathaneler bu cereyanla işleyecek
tir. En geç beş yıl içinde santrallar 
inşa edılmiş bulunacaktır. 

Elektrik planının 1942 yılına ka
dar en mühim kısımları tatbik c -
dilmek suretile birçok yerlerde en 
küçük kasabalar ve evler bile e -
lektrikle aydınlanacaktır. 

Cereyandan; zengin, fakir her
k~sin istifadesini temin için kilo
vat ücretinin yüz para ile üç ku -
ruş arasında olması gözetilecektir. 
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Otomobillerin 
Yolları 
Tayin edildi 
Hamalbatı ·Tozkoparan 

katranlaştlrllacak 
Şehrimizin ekser yerlerinde ,·e

saiti nakliyenin geçeceği yollar ta
yin ve tahdit edilmiştir. 

Buna rağmen son günlerde bazı 
otomobil ve arabaların gelinm'?si 
memnu olan yollardan gelip git -
tikleri görüldüğünden belediyec~ 
aHi.kadarlara yeni bir emir verile -
rek otomobjl, kamyon ve ems'lli 
vesaitin muayyen yolları takip et
melerine dikkat olunması bildiril
miştir. 

Diğer taraftan Beyoğlundan İs
tanbula inen vesaiti nakliyenin tcz
suz ve çamursuz rahatça geçebil -
mes ıçın hamalbaşı - Tozkoparan 
yolunun katranlanması kararlaş -
tırılmıştır. 

Barbuny a 
Balığı 
13 kuruşa 

Fakat bu fiat Bartındadar 
Son günlerde şehrimizde kal • 

kan, izmarit gibi balıklar bollaş • 
mıştır. 

Kalkanın çokluğu yüzünden fi:ıt
lar toptan J 8 - 20, perakente 30 ku
ruşa inmiştir. 

Kılıç r:ek azalmıştır. Barbunya 
cinsi de nadir olduğundan ancak 

160 - 200 kuruşa alınabilmektedir. 

Barbunyanın burada 2 lira olma -
sına mukabil dünkü posta ile ge
len Bartın rcfikimizde okuduğu -

muza göre son haftalarda Amasra

dan Bartına pek çok barbunya gel

miye başlamıştır. Halk, barbun -

ya balığı yemekten bıkmış ,.e ki -

losu 20 kuruştan 13 kuruşa düş • 
müştür. 

Fındıklarımızı 
Kütüphaneleri Bu. yıl 
Rağbet görüyor I yı satt~k 

Halkevleri 

--·-
Halkevleri taıafından yurdun 

her tarafında açılan ( umumi kü -
tüphanelcr}, (okuma odaları) ve 

(lisan meslek dershaneleri) nin sa

yısı gün geçtikçe artmaktadır. . 
Dün Maarif Vekaletinden maa • 

rif müdürlüklerine gönderılen bir 
emirle bu kütüphanelerde okunan 
eserlerin isim \"e adetlerinin ve o

kuma odalarına, lisan meslek ders

hanelerine devam eden talebe mik
tarının tesbit edilerek Vekiıl:!te 
bildirilmesi istenmiştir. 

Bu gibi istatistiklerin, mahallin 
en büyük idare iimirleri tarafın. -
dan toplanacağı da tamimde bil -
dirilmiştir. --
Sokakları kirleten
lerden ceza ahnacak 

Son günlerde beledıye memurla
rı yerlere tükürenlerle muhtelıf 
\•esilclerle sokakları kirletenleri 
sıkı takibe başlamışlardır. 

Yalnız iki gün içınde yere tükü· 
ren 5 kişi ıle duvar dıplerini kır-

Jeten dört şahıs belcdıye cezasına 
r rotı ılmışlardır. 

savvur edemedığıni, sevgısınin hir 
kara sevda halınde gitgıde arttığı
nı, çalışamadığını uzun uzun an • 
lattı Hatta aynen hatırlıyorum, 
bir cümlesi tıpkı tıpkısına şöyle i
di: •Ne evde, ne dairede bır sani
ye bile oturamıyorum İçım içime 
sığmıyor .. En acele çıkarılması 13-
zım bir evrakı elime alıyorum. Bir 
iki satır okuyorum. Sonra birden 
dalıyorum, hep onu düşünüyorum 
ve .. bu dalgınlığım böylece daki -
kalar sürüvor. tekrar kendi iş id
rakime döndüğüm vakit elimdeki 
kôğıdı hiç okumamış olduğumu 3n
lıyor, onu öylece bırakıyor, bir 
nefes darlığı, bir bunaltı içinde 
hemen dışarıya fırlıyorum.> Onun 

bu cümleleri, tahmin ediyorum ki, 
sana V9.Ziyetin ciddiyetıni anlata
bilecek kadar kuvvetli. 

- Peki amma, kendisine faydalı 

olmıyacak bır kadın üzerinde ni -

çin bu kadar ısrar ediyor? 
- Bunu ben de kendısıne anlat

mıya çalı~tım. 

- Ne dıyor? 
- O, mutlaka ona samımılığimi, 

Bu seneki fındık mahsullerimi -
zln hemen kiiffosi satılmıştır. Tiırk 
fındıkları bu yıl hariç piyasalar

da büyük bir ravbetle karşılaşmış 

ve Karadeniz iç fındıkları Alman
ya, Çekoslovakya, Amerika, Fr:m-

sa ve ilk defa olarak Arjantin, Ye
ni Zelant ve Brezilyaya kadar gön

derılmiştır. İtalya ve İspanya fın
dıklarına nazaran f ındıklarımız 
bu piyasalarda çok yüksek Ciatla 
satılmıştır. 

Ecnebi piyasalar yeni rekolte 
ve mahsul üzerine şimdiden yeni 
müracaat ve talepler yapmıya baş
lamışlardır. 

Yeni esnaf bürosu 
Mu)ter<!k esnaf cemiyetleri bü

rosu ıttihaz edilmek üzere Türbe
de satın alınan bınada yapılan ta
dilat ve tamirat bıtmiştir. Binanın 
bir kısmı (Müracaat ve danışma 
bürosu) olarak ayrılmış, dığer bir 
kısmında da bütün esnaf ıçin 

(müşterek bir dıspanser) Yücude 
getirilmiştir. 

Yenı bi.ırolar bu cumn gimü saat 
15 te merasımle acılacaktır. 

ıçimdeki aşk fırtınasını anlatma -
lıyım .. diye ısrar cdıyor. 

- Bunun mümkün olamıyaca -
ğını sbylemedın mi? 

- Sbyledim. Fakat, dınletcme -
dım Ilattıi, son defa bana gelişırı
de yine benim tevassutumu ıstedi. 

- Ne dedın? 
- Reddettim. 
- O ne dedı?. 
- Bunu benden esirgıyorsunuz. 

Fakat, ne yapıp yapıp ona ben bu-

nu anlatacağım.. Diyerek 
yanımdan ayrıldı. 

benim 

Naciyc'nin söyledıklcrini dinle
dikçe çıldıracak gibi oluyordum. 

Kendimi zorlamasam: 

- Yarabbi nedir bu kara bah • 
tım? .. 

Diye hüngür hüngür sokak or • 

tasında bir köşeye kıvrılıp ağla -
yacaktım. Meğer, baht.. denen bu 

meçhul ve esrarengiz kudrete kar
şı koymak ne ımkansız şeymiş! İn
san iradesi ne olursa olsun eğer 

bahtla elcle vermiş değılse nafık. 
(Devamı var) 
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--------------------------5 po r şenli k lerimize 
halk iştirak etmel i! 

Gençlerimizin spor şenlıkleri heı 

zaman giizel bir azamet manzarası 

\'Ücude getirmekte, memlcb~tin 

hazırlanan gençliği önünde çok bü

yük bir limit ve iftihar havası ya

ratmaktadır. 

Ancak, spor şenlikleri niçin yal

nız bir yere temt>rküz ettiriliyor 

da, bütün şehirde, bütün halkın gö

rebileceği şekilde, muazzam bir ge

çit resmi halinde yapılmıyor? 

Halkımızın da şenliklere işÜrak 

ettirilmesindeki kasdımız da bu. 

Diğer memleketlerde büyük spor 

bayramlarının büyük geçit resim

leri halinde yapıldığını, spor h"'y~

canının bu suretle bütün halka da
ğıtıldığını görüp duruyoruz. Bun

daki fayda münakaşa olunamaz. 

Zannediyoruz ki, bilhassa bizde 

bunun ihmal olunmaması gerektir. 

Canlı ve azametli gen°çlik kafi

leleri şehirden bir geçit resmi ya

parak spor bayramlarını, dar saha

lar üzerinde değil, bütün halkın si
nesinde yapmalıdır. 

Bütün şehir, bir gün yeti~en genç· 

Iiği gözlerilc görerek yılda bir gün 
iftihar etmelidir. 

H alk f ilozofu 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Şirketi Hayriye. 
den memurların 

istediği 
Tapu ve kadastro fen mc • 1 

murlarından Rumeli Hisarlı S. 

Fehmi Oyman gazetemize gön
derdiği mektupta diyor ki: 

Boğsç\nin uzak semtlerin-ie 

oturan memurinin sabah vapu • 

rile vakti muayyeninde Köp -

rüye gelemedikleri ve işlerine 
geç kaldıkları ve bazı mektep 

talebesinin de iskelede isbntı 

vücut ettikleri zaman :vapur bu
lamadıkları ve uzun zamanlar 

iskele üzerinde bekleştikleri Ye 

ilah ... tarzda, hnlkın tercümanı 

efkarı olan gazetelerde Şirketi 

Hayriyenin, vapur tarifelerinm 

ıslahı ile daha faydalı olmasını 

istihdaf eden metalip dermeyan 
edilmektedir. 

Rumeli Boğaçinin: (Rumeli 

Hisarı, Emirgan, İstinye) köy -

lerinde oturan, Şehzadepaşı, B~

yazıt, Sultanahmet gibi semtler

deki devairi devlette çalışan me· 

murin zümresinin ihtiyaçlaı ını 

tatmin ile aynı zamanda ı,;;irketi 

Hayriyeye de hayırlı olacağt 

müliibesesi ve menafii umum•ye 

noktai nazarından musip ola -

cağı mülahazasile şu satırların 
dercini muhterem gazetenizden 
rica ederim. 

Akşam üzeri Köprüden saat 
17,40 geçerek bir küçiık vapur 
Rumeli Hisarına (direk olarak) 
hareket etmektedir. Yukarıda 

yazdığım semtlerde çalışan ve 
17,30 da vazifelerinden ayrılan 
memurları on dakikada - umu
mi bir mütalcn ile - Köprüye ye
tişcmiycceklcrinden zarud ola
rak vapur seyahatinden mahrum 
kalmakta, ellerinde vapur ab·J -
neman olduğu halde Eminönü -
Bebek tramvayına binip Bebe
ğe, oradan da Rumeli Hisarına, 
Emirgana ... gitmektedirler. 

Şirketi Hayriyenin aboneman 
defterini hamil olan ve bütçe -
sinde yol masrafını evvelce ona 
göre tanzim kılmış bulunan her 
hangi bir memur tramvaya ni
çin binsin?! 

Buna belki de şu tarzda bir 
çarei hal bulunur: 
Akşamları Köprüden 17,55 ge

çe (direkt olarak) Yeniköye bir 
büyük vapur hareket etmek • 
tedir. Bu muhteşem, zarif, gü
zel vapura - çok değil - iki is
kelecik, yalnız iskele (Rumeli 
Hisarı, Emirglın) ilave edil<? -
cek olursa bu kadim ve faydalı 
deniz müessesesi çok sezai şük
ran bir himmette bulunmuş o -
lur.> 

---------------------------
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İngiltere çok gecikti, 
Fakat çabuk elde etti! 

' c _____ .......... 1 K ____ ~_a'!..;..._Şar~-· HııU----l&İ 
n ava kuvvetlerinde muvazz 

azlaya · çı ne 
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Tayyarecilikte çok geri kalmzş olan lngiltere, kaybettiği zaman
ları beş şene içinde daha faz/asiyle elde edecektir 

Yeni lngiliz deniz taggarelerinden hir tip 

A vrupa dcvlctlNinin bugünkü 
h v ku\ 1 ınC' d ir :r ran ız 

r.. \ <'rtlC'n bır ra-

ttır. B 

Bu de\ lt't tavy ncilik yoluna gir
m den evvel çok vakit geçirmiş, 

gccıkmi tir. Buvük bir techhurdan 

sonradır ki, havacılık ) oluna gir
miştir. Fakat gcçrn sene giriştıği 
bu işde pek az zamanda pek çok ne

tıce elde etmiyc muvaffak olmuş
tur. Habc sıstan harbi esnasında İn
giltere' kendi tayyarcciliğini kafi 

bulmadı. BıJndan cesaret alanlar da 
onu tehdıt edıp durmıya başlamış-

lardı. Lakin o zaman artık geçmiş, 
İngiltere cksigıni göz önüne getire-

rek 935 tenberi hararetle çalışmıya 
başlamıştır. 935 senesi başlnngıcın-

da İngiltere hava kuvveti itıba -

rile mütevazi bir haldC' idi. Ana va
tanın tayyare kuvveti 54 filo. de
niz aşırı fılosu: 24: ve dıgcr 12 filo 
ile 8 yarım fılo vardı. 

Fakat geçen sene bu vakit, giri-
şilen faahyetın şayanı dık -

kat neticdcri vardı. Ana vatan fi
lolan 67 ye çıktığı gıbi, dığcrleri de 
sırasıle 24, 13 ve 10 fıloya baliğ ol
muştu. 

Geçen sene yalnız Mayıs ile eylıil 

arasında geçen zaman zarfında vü

cude getirilmiş olan filoların ye

kunu 24 olmuştur. Yeni hava prog

ramının tatbikine başlanması bu 

suretle mevcut eski tayyare filo -
larını dört bC'Ş ay zarfında 24 fılo 

daha ılavc ıle kuvv<ıtlendırmiş olu
yordu. Sonra bu kadarla k:;ılınm1-
rnı tır. ing 1t re hukCm tı dı er bir 

r gram d ha y pmıştır kı, bu ıki 
srn l k bir müddet içindi. 

Bu propr m d· ha muhımdi. 
F kat İngilızler, birdcnbtrc :şl 

de ı tırl\ rmı IC'rdır. 937 senesi gir-

dıkkn .onra İngıltere de ~cnıdcn 
siliıhl nmak ıçin kendıı>ine buyuk 

bir faaliyet sahası açmış, bu uğur
da ortaya çıkardığı mılyonları sar
fetmiye hazılrarunıştır. İngiltere l 6 
şubat 937 de neşrettiği Beyaz Ki
tap> ta kaç scnedenberi silahları 

bırakmak suretile sulhu kuvvetleo-

airmek ıçin neler yaptığını göste -
ren vesikaları neşretmiştir. Bundan 
çıkan netice şu oluyor ki, İngiltt?"c'! 

için bundan sonra silahları terk et
mek demek kendi müdafnasını bir 

tarafa bırakarak mevcudiyetıni teh· 
lıkeye koymak demektir. 

O halde meşru bır müdafaa için 
tekrar sılahlanmak zarureti vardır. 
Netice: Sılahlanmak için para sarf 

etmeli .. Hakikaten ortaya milyon -
lar konmuş, butçeden başka fevkn-

lade tahsisat kabul edılmiştir. İşte 

İngilterenın hava kuvvetleri .le bt1 

sene yepyeni bir programla arttı

rılmıya başlanmıştır. Öyle ki, tay

yare inşaatı arttıkça artmaktad.r. 

Frank hesabile İngiltere 5 senede 
160 milyar frank sarfedecektir. Bu 

paradan miıhım bir kısmı hava si
I{ıhlarına sarfolunacaktır. 

Yeni yapılmakta olan tayyare 
m<'rkezleri için çok para gitmek -

tedir. Yeniden 75 tayyare istas· 

yonu yapılmaktadır. Tabii toıyyarc 

Edebi Roman No: 1 . 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

-1-
- Düri! Düri! Teleıona koş. Be-· 

nim işim var. Bu akşam gelecek -
lerden değilse, benim için (evde 
yok) de. Bu gece evde yokum. 
Dikkat! 

- Bayan Cansever sizi çağırıyor. 
- Allo! benim, hı:mımefendıci-

ğim. Çok iyıyim. Çok mcs'udum. 
Ellerınizi öperim hanımef endici -
vm. 

- Bugun Şabanın üçüncü per -
ŞC>mbesi. N guliıyorsun? Tabu u
nutrru" :ıcak n Onu bılivorum. B. 
Bırsin Alp t g bı zeki, guzel bir 
ClCı k ndı cıctını unutur mu? 

n, adın gıbı Bır ın, Bır ınım! 
- Çok naziksiniz hanım efendi

ciğim. 

- Bihyorsun ya, geçen sene yine 
Şabanın i.ıçi.ıncü Perşembesinde idi 
Feridenın Zekerıyya Sofrasında ni
yet tutmuştun. 

- Ah, Peri Şişlıden ayrılmaz ki. 
Bu akşam bulunsaydı ne iyi ola -
caktı. 

- Her şey hazır mı nonoş? 
- Herşey ... herşey ... Tütuncü-

nun bıti iğındeki şışman kuru y -
mi çi öyle usta ki ... Dediginız gi-

bi, dukkana girdım. Etrafa bir 
baktım. Iki mu teri vardı. Çırak 

onlarla mf' ulken ·c::man yemışçi
y( yavaşça, 10 Hı alık bir kag.t u
zattım. Baş ustune! Dedi, adresimi 
söykdim. İki saat sonra hepsi gel
di. 

- Kırk türlüsü tamam mı? Say
dın mı? en mühimi zeytin, kırmızı 

filoları da bir taraftan artmakta -

dır. İngiliz hava kuvvetlerinde mu

vazzaf olarak çalışanların miktarı 
1934 de 31 bin kişi idı. Bu miktar 

1936 da 50 bin kişiyi geçmişti. 

Tayyare sanayiinin ne kadar kuv

vetlendirileceğini söylemiyc hacet 
yoktur. 
Diğer taraftan düşman tayya -

relerine karşı müdafaa tertibatı 

İngilizleri çok meşgul ettiği gibi 

bu müdafaada lazım olan silahla

rın, vesaitin mükemmel olması ci
heti de hır taraftan temin edil -

rnektedir. Büyük çapta toplar glbi 

ga:::lara karşı halkı korumak vesli

ti ve halkı buna alıştırmak çarele

ri, bu sanayi ile elde edilen istih

salutın memlekete tevziıni tcm•n 

etmek şekilleri hep üzerinde çalı
şılan, durmıyan işlerfür. 

Biıyük devletler, görülüyor ki, 

birıbirl0rıle mü abak. ederek ha -

va vasıtalarını arttırmıya, gun geç

tik~c daha kuvvetlendirmı ugra
şıyorlar. 

Fransız meclisi mebusanına ve-

rilen rapordan İngiliz hava kt.v -
vetlerine daır çıkardığımız bu ma
llımat her halde geçen seneden -

beri İngilizlerin elde ettikleri ne
ticelere dair bir fikir vermiye ki
fayet eder zannediyoruz. 

Fransız parlamentosuna ve-rıl • 
miş olan raporun vardığı bir nP -

ticeyi de burada kaydetmekten 

kendimizi alamıyacağız: 

Büyük devletler şimdi yeni bir 

devre girmiş oldular. Bu d1>vre, ye

niden silahlanmaktır. Silahlanır -

ken, ister istemez hava kuvvC't -

lerini de arttırmak, yenileştırmek 
zaruretındedırler. Halbuki bu -

tün bunları yapabılmek çok, hem 
de çok paraya ıhtıyaç vardır. Fa -

sılası.z: .,urettcı çalı~arak ha \'a kuv
vetlerini arttırmak istıyen buyiık 

Avrupa devletlC'rınden hangısı o

lursa olsun bu ugurda '01~ para 

sarfetmck mE'(burıyC'tındc k in -

caktır. Sonra ne olacak? Böyle 

fevkalade m raflara kım taham -

mul edebilecek? Bunlar Avrupanın 

istıkbalıne taallıik eden suallcrdır. 

... 
•• • > 
, .,..,. ' 

• 

r eni laqqar~lertlen bfrlnitı tecrÜb!leri yapılırken 

trup, ıncir ... Aman bunları unut
ma. Bunlarsız olmaz. 

- Öyle ise lıitfen şimdi gelıniz. 
Sofrayı bir kontrol ediniz. 

- Topal masajcıyı bekliyorum. 
- Aman hanımefendıciğım, r.tz 

o kadar şişman değilsiniz ki. 
- Genç olsaydım, şışmanlığlm 

hoş gorüiurdü. 

- İhtiyar mısınız sanki? 
- Elli beşlik bir kadına genç de-

nildığıni r.enden işıdiyorum. Nıye 

giıluyorsun. Yoksa beni altmışlık 
mı sanıyorsun? 

- Gonıunüz genç olduktan son
ra. 

- Ha ... O başka. O bakımdan 
yırmisinı bir gün bıle aşmadım. 

- Sızi mutlaka beklıyorum. 
- .~asaj ynrım • t urüyor. 

Bıt r bitm z gel.rım. Oı \ Jar. 
. . . . . . . . . 

Bavan Cans~ver hc-rkC' en yaı.. 
rım saat eme gc di. G ni apartı
manın loş korıdoruna girınce hay
kırdı: 

- Yakın şu lambaları! Göz tadıy
le ortalığı bir göreyim. 

Bayan Cansever uzun boylu, zen
gin giyimli, bir bakışta elliyi aş -
kın olduğu hemen belli olan bır 
kadındı. Çenesinın altından ve iki 
yanlarından aşağıya doğru sarkmış, 

bol pudralı etleri, zaten uzun olan 
yüzünü büsbütün uzun gösteri -
yordu. Bu yüz, birdenbire, ınsana 
sarıyeleli beyaz bir at yüzünü ha
tırlatıyordu. Oksijenli saçlarının 

kuafür tarzı perukaya benziyordu. 
Gerçek tay derisi mantosunu hiz

metçi kadın Düriye, şapkasını bir 
hasır koltuğa fırlntınca içinden 
hem şişman, hem buruşuk, hem de
kolte bır servet çıktı. Alnında iri 
pırlantalı bir çember vardı. Ku -
laklarından, altışar ince plfıtin zın
ciı in ucuna takılmıll altışar si ~ 

yah ıncidf'n kup !er sarkıyordu. 

Boynund n f çip ırtlak çukurun
da sarılmı ınce yıl nın iız<.rindc 

s yı z :tiımrüt, yakut, beyaz inci 
parlıyordu. Bıre>r yo~uı t torbası 

gıbi, ustu ince, dibi kalın bir şe -
kilde sarkan ve halis, siyah, Çın 
ipeğinden dikilmiş robunu geren 
memelerınin solundakinde üç bü -

.sevgili karıcığım, her istedığini 
yapmayı vadediyorum; yalnız beni 
rahat bırak. İçim rhc:ıat olunca, se
ni başka bu- zevkle öpuyorum, göz
ltrın bana daha manalı göri.ınüyor. 
Ne o? Yine mi ka larnı çatık? A
man yarabbi, kadın kızınca ne ka
dar çırkinlcşiyor. Y h'arınm, ban-ı 
her ŞE"Y yap, yalnız kac:ların çatık 
olma ın. Gozlcrini acılaştıran bu 
asab ycttcn kendini kurtar. 

cÇocuklugumuzu hatırlarım. Ma
halle> komşusu idik. O zaman da 1 
oyun bozulunca arkada }arına acı 
gozlerınle, çat.k ka !arınla bakar -
dm, acı göifcrinle b rabcr hac:ta -

at bırak·· 

f' 
bir çok hadiseler ccrC'yan ett1·r.: 
kat, bunlar arasında en rnulı1 

, 

ol nı, mütemadiyen o ... na aıt c~ 
çük bir pürüzü affrtm~yi ın 
ait e>n br. 't bır harck ttc r 
kunan tarafa derhal • ksularl'l 
terişin oldu. Şımdı, beni a:doı 
k taba ne kadar sinırkni\ orllrr 

ki de kıtapt kı fıkrı brn ) a 
fa.mı ımdır. Fak t, h r h Id 

eskı ' gi" ı ~ l-ır , rt k b Tl 

tün füc;ununu knybE tm ş b 
olmu t.m. R r v.k t 
beni ın ed n k 1 

lıkl rın da buyudu S nı bö', le ev- el 
dım. Kızgınlıgın o 2amar. çok hoşu- dakl rımd , bı ıhıı ıı 

ma gidiyordu. Bu asabı~ et bana el- yı:; çalı ırkcn, her h Jel ıft rrı 

lerinın içine sığdırmak istcdığin ar- saıt c:e) kr du u mu 
zularm hercailiğine karşı bir aksü- değildim. Belki bana yabaJl 

1
' 

lamel gibi göründü. Bilmem hangi belki de farkında ıdin. Bugı.lr 
kitapta, kadınların füsunu bu ak- çocuğum kadar bile sevrrı1' 0 

sülamelin zenginliğinde gizli oldu- Yalvarırım, bana acı gözJcril"!
1c, ' 

ğunu okumuştum. ma. İçimde garip bir his aoVll 
cGünler, nylnr geçti, mektepleri- rurn Böy_lc bakmazs::ın, seni, d 

mizi bitirdik, ben iş adamı oldum. sevgimsiıı diye SC\'lllij e ı.c11 

O günkü gibi hatırlarım: Soğuk bir zorlıyabilcceğim. 
bJ" kış gecesiydi, kadın erkek herkes clfayatı yaşanan, sevilen ,,, 

caddede biribirine sokularak yürü- tel{ıkki ederdim. Bugün de ,. ~ 
yordu. Sinemadan çıktıktan sonra, Fakat, sen beni bi.ıtün in S 
sen de bu umumi ôhenge uyarak imkanlarımdan uzaklaştırdıfl· el 
bana sokuldun, koluma girdin. Ga- sında bana bir düşmanıındnJlf 
liba, hayatımda ilk defa bir kadı- haşin bir hisle herekct ettin· ~ 
nın yanımda bulunuşunun lüzumu- min çokluğu yüzünden soY1~ . 
nu şiddetle duydum. Kıştan gün alınamamış bir düğıne ~:· ~' 
nefretime rağmen, bu gece - den bana yapmadığın kalına ıı 
nin, bu soğuğun bitmesini isteme- amafih, seni affediyorum •. ç 
dim. O günden sonra, bende ken - dünyaya Rıfkı gibi insana bll 

·r ( dimden başka bir insanın, bana en tıraplarını unutturacak bı . , 
yakın birisinin hislerine sahip ol- getirdin. Asıl Zehra benı ıe b 
rnak arzusu uyandı. O zaman, ruyor; onunla konuşurken· l'd 
sana : cEvlenelim!> dedim. Sen: nezaket göstt>rmiş olmak ıd 
cDüşünürüz?> dedin. Bir gün, kar- dayım. ,f 

E d . b"f ){ll şima sevinçle çıktın ve c vet!» ı- clşte yine aramızda 1 ıı:ı 
yerek boynuma sarıldın. Uzun uzun Yeni vnpacngwın tavvör içırı ı. r ' . . ~·· öpüştük, bu öpüşmeyi ikimiz de bir metre şt'rit almaını ten 
hiç bitmiyecek bir sevince atılışı- yorsun. Garip bir tavırla: 
mızın taşkınlığı sandık. Halbuki, - Hikmet, dC'din, rıkşaf1'1\ı 
bu, bir vadın sadece yerine gctirıl- almayı unutma? Maaınafih· ı 1t 
mesinin mübaiagası olan bir heye- benden daha mühimdır arnf1'1 ' 
can tezahürü idi; ne gafiliz, bunu ya sıkıştırmıya çalış. nıl ı 

devamlı sandık. •Evden cıktırn. İlk işirn ~~"ti·~ 
cEvlendik, bır çocuğumuz oldu, (Dl'T·nmr 6 ncr s~. 

- --- ıcl~ 
yük düğme Beşibirlik kadar bü - - Bereket versin o sağ J(cC ~ 
yük. Mıneli. Üçünde de hırer mın- Neye yarar ki benden uzıık· cı' 
yatür. Bayan Bırsın Alpagot da - Lord Valbrokla Kanadada )'

9
• ol' 

d dC e 
yanama ı: İyice vefasızdır amına ııe .. ..ıı.ı'l 

- Aman hanımefcndiciğım! Bu · ıı:ı· 
sa evlat. Onları kalbiınırı 

ne güzel düğmeler! uJl'I· 1-
- İmkanı olsaydı hemen hediye taşımakln teselli buluyor ,.ortJ 

ederdim, Fakat ... - - Sızinle iki senedir tanışı 
- Onun ıçin söylemcdım, pardon. Onları hiç görmeıniştiI11· aı.ı ( 

Yalnız çok gilzel de. Hele şu min- - Hep içimde saklardı~· dı~ıı' 
yatı.irler. Bu kumral bıyıklı, fesli? ce senin şerefine kalbirl'l111 

_ A, c mu? O benim hayatımın taktım. , 
direği idı. Onun ölümü beni bitir- _ Eksik olmayın. a! jjB .. 
di. O benim kocamdı. . sııJl )' 

- Hele hele! Aferın ,,et' 
- Ya şu kumral saçlı bıyıksız 'J,C" 

cklikanlı? nim gibi kırk yıllık bir eyı) 
- Sus! Bir otomobil yarışında Sofracısının ustalıgile her 

Rols Roysi ile beraber uçurumda li yerinde hazırlamı sırı·..; ı 1 

parçal nan oğlum. - Bu, benden ziyJde • 
Bil-;cydim sizi mahzun etmez- metçim Dürinın maı ıfetı· 

U t:O 
dım. B nı affrdiniz. -Kım bu? Brn on ~ 

- Zavallı bir kadın· - Bu ları sormak beni mahzun 
etm z.. Bunu sormak dem k de. :-t
leri rn cı taklık göstermek demek
tir. Ruhun d ı krndın gıbi ne ka -
dar alicPnap Birsin! 

- Teşekkür ederim. Öyle ise Ü· 

çüncüsünü de öğrenmek isterinı! 

. J(~l 
kimsesiz. Bu y z ız 

t . .8•' ken bana ıltica et ı. vı 

aklı eriyor. Beni öyle :çı tı 
Bu zamanda iyi h1zın~ğifl1· , 
çok güç hanımefendıcı ısf11' 

(Dev 



in i izler • 
1 fakirinin • 
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Bütün servetini Hint istiklali uğruna feda etmiş 
olan cevahir Nehru da köylüveameleile birlikte 

yeni bir gaile açmak istidadındadır. 
- --

ziris andak· diğer aşi· 
retler de ipi fakirinin da· 
vef ne ica et ediyorlar 
~ 

He 
are 

Hind/atanın ıimal dağlarında kurulan Jngili% ordusu karargahlarmclan birinin uzaktan görünüşü 
(qukarula) lpl fakirinin em1indeki asilerden bir nef~r 

S Qn günlerde Hindistandan ge- liği etmemek - non cooperation> tiğinden bu konferans da akim kal-
h len bir takım ajan"S telgrafları, cereyanı başlamıştı. O zaman bu mıştır. 
\' U ?neınlekctin şimal hududundaki hareketin başında bulunan lider - Gandi bu yolculuktan dônuştc 
ideziristan bölgesinde İpi Fakirinin lerle 40.000 kişi hapse atılmış, fakat gene halkı İngilizler aleyhine ayak-
t ares1 altında bir nyaklanma ha- gene hareket durmamıştı. Gandi - }andırdı. İngılizler de blıtün Milli 
..ı:lteu olduğunu haber vermekte- nin prensibi bu hareketi kan dok- Kongre teşkilatını ortadan kaldır-
"lt. meden yürütmekti. Buna rağmen mak ve Gandi ile birhkte binlerce 
d·l3undan daha evvel de gene Hin- Çoraçari kasabasında 20 İngiliz po- kişiyi hapse tıkmakla mukabcl<' et-
bı tanda yeni ana kanununun ka- lisi halk tarafından öldürülünce tiler. Öte taraftan da Hındıstan 
b Ulu ve kongre seçimi dolayısile Gandi, hareketi durdurmak istedi, merkezi hükumetine geniş bır sa-
1~ takım hareketler olmuştu. İngilizler de bu ayaklanmanın ö- lahiyet ve Hind eyaletlerine dahili 

l> u ıt.barla Hindistandaki vazi- nünü olmak üzere Gandiyi hapse muhtariyet vadeden bir ana kanun 
/le genel bir bakışla bu hadisele- attılar. hazırlnnıyordu. Bu kanuna nazaran 
ı: "e netı~lerini gözden geçirmek Halk yığınları bu suretle lidersiz her eyaletin teşrii birer mechsi ve 
Y~.asız olmıyacaktır: kalınca arkalarında din ihtilfıfları mecliste çoğunluk teşkil eden par-

ta 13utün bu hadiseler ta büyük harp baş göstermiş, bu ihtılaflar, Hin - tiler tarafından kurulmuş birer ka-
~~n ba~lar. O zamanki İngiltere hü- distanı karmakarışık bir hale sok- bineleri bulunacaktır. Fakat Milli 
\tkllletı Hindistana vereceği para ve muştu. 1919 senesinde Hındistanda Kongre, eyalet valilerine umumi 
\ıader karşılığı olarak muhtariyet tatbik edilen idare şeklinin değişti- emniyeti ihlal ede~k meclis ka -

etrnio:tı·. b d nunlanna karşı veto hakkını ver -
'$ rilcbilmcsi için geçmesi ica e en 

~e~~at harp bitince muhtariyet on sene bitmek üzere idi ki, İngiliz- diğinden Mılli Kongre bu ana ka· 
}h_tıne 1919 senesinde ancak gayet ler Hindistana Simon'un başkanlı- nunu da kabul etmiyordu. 
-·«ıhd Bu yeni ana kanun bu sene ni-
011 u. bir salahiyet bağışlıyan her ğı altında bir heyet gönderdiler. 

li<!ned b. d f dl d.l k Milliyetçi Hintlerin boykotajla kar- san ayında yürürlüğe girmektedir. 
Olan . e ır e n ta i c 1 ece Milli Kongre seçime iştirak edıp on 
t hır ana kanun teklıf olunmuş şıladıkları bu heyet, memlekette 
Ur. - bir eyalet meclisinden altısında ço-

tahkikatını yapmış, raporunu ver-
t1~ı~ teklifi kabul etmiyen Hind miş ve bunun üzerine Londrada ğunluğu kazanmış ve kabineyı kur-
lıkı·ı kongresi o zaman tam bir is- rnuhtelii Hint partileri bu raporu mak hakkını elde etmiş, fakat vali 
l t ctl elae etmek yolunda gösteri- incelemek ve kabul etmek üzere !erin veto hakkı kalkmadıkça bu 

e b kabineleri kurmaktan istinkaf et • lu t aşhı.ınış. İngilizler de her tür- birinci yuvarlak masa konferansına 
Opl miştir, 

ltıi§lerd~~tıyı, konferansı yasak et- çağırılmıştı. Son zamanlarda Hindistnnda vü-
li · Hind Milli Kongresi bu konfe .. cudc gelen ana kanun buhranı bu 

de ~lta bir defa Amritsar şehrin- ransa delege göndermediğinden yüzden çıkmıştır. 
L u Yasagvı dınlemı'yerek yapılan bundan bir netice çıkmadı. Ayni za- · 
1J1r t Ingilızler, şimdi bu eyalet mec-
,; 0Plantıda halk dagvıtmak ı·çı·n manda Hindistanda vaziyet tehli-
"~tl . ı lisindeki azınlık partilerini kabine 
ıı... erınc ate dl · b y""zde keıı· b"ır şekil aldıgvından İngiltere 
"1JQ lı. Ş c ı mış, u u n teşkiline davet ctmış· ler, bu teklif 

411ndi öl .. f' ikinci bir yuvarlak masa konferan-llu. k muş u. de kabul olunmuşsa da bu kabine-
l'\ll adar sıkı tedbirlere başvu- smı davete mecbur olmuştu. Bu Ierin çoğunluk partileri tarafından 
d.11t~sına rağmen gene hareket konferansta Gandi, Milli Kongreyi kolayca devrilmesi mümkün ve 
%u arnış, yürümüştü. 1920 de Gan- temsil ediyordu. Milli kongre gene muhakkaktır. 

n başkanlığı altında bir •işbir- tam bir istiklal noktasında ısrar et- Gandi, bugün bu meselede İngi-

__,......_ - -- _...... -~~.--~---~-~ 

Vezirlıta"- daalarından bir manzara 

lizlerle uyuşmak taraftarıdır. Fakat 
yedi defa hapse girmiş, bu uğurda 
bütün servetini kaybetmiş olan ye
ni Milli Kongre reisi Cevahir Lfıl 
Nehru, gençlik. köylü ve amele 
kütlesiyle birlikte hareket ederek 
bu kanuna karşı koymuk ve Hin
distana tam bir istıkliıl temin ct
.pıck yolunda yeni bir mucade -
leye girişmiştir. Bu yüzden, bazı 
Hindistmı h ·r I rinde ha kin hlıku
nıet k \ • ı ra ında ıhtı~iıf ar 
çıkr-- '· hatta çarpı m lar olmıya 
başl~ mıştır. 

Vaziyet tam bu merkezde ıken 

Hinclistanın şimalı garbi hududu
(Devamr 6 ınci ıagıada) 
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u adam haz r bir üneli y i iŞ 

tünel diy vaffa 
Lakin bu kadar zeki ve eşine rastlanmaz dolan

dırıcı sefalet içinde can verdi 

G .eçen gün Londra hastahane -
rınden birinde Maksım Strian

koff ısimli bir adam sefalet içinde 
öldü. 

Bu adam, harp senelerinden son
ra cTünel kazıcı> ismile tanınmış 
olan meşhur dolandırıcıdır. Fakat 
cTünel kazıcı> ve dolandırıcı deni· 
lince akla aleliıde bir hırsız, kasa 
kıran bir haydut gelmemelıdir. St
riankoff hiç de böyle bir adam de
ğildi. B&kınız, anlatalım: 

Umumi harp çıktığı zaman, her 
kes gibi Striankoff tetkik kabiliye
tini bir tarafa bırakıp başının der· 
dıne düşmemişti. 

O, her gördüğü, her duyduğunu 
hafızasına nakşediyor, ve bir kur
şun gelip de sefil hayatına hatıme 
çekmediği ve harp bittiği takdir
de bunlardan istifadeyi duşünü • 
yordu. 

Nihayet harp bitiyor ve Maksim 
kurtuluyor. Büyi.ık Avusturya - Ma
carıstan İmparatorluğu mahvol -
muştur ve enkazından, küçük dev
letler ortaya çıkmıştır. Bu devlet
lerden birinde -ismini kasden yaz
mak istemiyoruz- kanallar açılıyor, 
yolhır yapılıyor, tren yolları yapıl
mak üzere plfınlar çiziliyor. 

İktısadi vaziyet ve bu devletin 
beynelmilel ehemmiyeti yapılacak 
demiryolunun dağlar arasından 

geçmesini icap ettirmektedir. Na
sıl? Tüneller açarak. Lakin, tünel 
açmak çok pahalıdır, ve küçük dev
letin mali imkanları buna müsait 
değildir. Hükumet büyük bir en
dişe içindedir. 

Maksim meydana çıkıyor 
Bir gün kabinede yapılan şiddetli 

bir münakaşadan sonra, nafıa na
zırının odasına şık bir zat geliyor, 
hususi kabine, nazırı görmek iste
diğini bildiriyor ve kendini tanıtı. 
yor : 

- Benim ismim l\laksim Strian
koff, mühendisim. Teşebbüs ettiği
niz iş için size büyük bir yardımda 
bulunabilirim. Nazırla görüşmek 
isti~orum. 

Hu u ı katip, yabancı sivesine 
ragrn n bu şık zıyarctç nin 
ıstedı i ) rine g ıri~ or v n zıra 
hab<r ... N zır du "li.lJOr. 

Fazla s nı • ır. :Fak.ıt go a mcktcn 
ne çık r? Bır şey kaybedecek de
ğil ya. lkm belki de!. 

Striankoff içeri giriyor ve büyük 

11 Tr'Ind kazıcı,, denilen dolandırıc. 

bir hürmetle nazırla görüşmiye baş
lıyor. Görüşme bir, iki, üç saat sü
rüyor. Maksim beraberinde getir· 
diği ç ntadan bir çok ptanlar, ken
dismin büyük bir mühendis oldu-
ğunu gösteren dünyada tanınmış 

müesseselerden hüsnü hizmet va-

raksları gösteri~ or, ve nazın, tu
neli açmıya ıkna edıyor. 
Nazır, muşa\ ııleı ınin tavsiyele

rinin aksine olarak, Maksımin söz
lerini ve projelermı tas\·ıp ediyor 
ve tünelın kazılması münakasaya 
konuyor. · 

Bir çok müesseseler münakasaya 
iştirak edi~ orlar, hepsı bırer proje 
verıyor. Striankoff da teklifini ya
pıyor. Bu teklıf, bütun teklıfler -
den yüzde altmış nisbetındc ucuz
dur. Münakasayı o kazanıyor. 

Hadıse, müthış bır akis uyandırı
yor. Nasıl olur da bu iş bu kadar 
ucuza yapılabilir? Bu herif ya bir 
mecnundur, yahut bir dolandırıcı! 
Bir çok gazeteler aleyhine yazılar 
.razıyorlar. Fakat Maksim işe baş
lıyor. 

Yalnız işe başlamak için bir şart 

koimuştur. Tünelin kazılacağı yere 
esrarengiz bir koy yapmıştır. Etra
fını duvarlarla çevirmişti ve ordu 
tarafın~an , bu yerin kordon altında 
bulundurulmasını istemektedir. Zi
ra, yalnız kendisinın keşf ettiğı bir 

( liJ.tfen sayfayı çeviriniz ) 

' 

Mevsımllk bluz ve bolero 
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SÜLEYMA 
No.22 Yazan Nedim Refik 

Okuyucuiarıa 
Baş basa 

Sabahleyin 
Gürültü 

' ' • • v Eden arabalar 
Tacı cıhan hakıkaten bogulmuş muydu ?.. Yoksa Yenikapıda oturan bir okuyucu-

kurtarılmış mıgdz?işte, o bunu öğrenmek istiyordu 1 

Kız ın kurtulmuş olduğunu mutla a öğrenmek ihtiyaci· 
le, konaktan çık ı. Her tarafta Haliçte bir kızın boğulma· 

sına sebep ola fırt.nadan a~sedili ordu 
geçti bilmiyoruz. 
Yetiştiler, bizi 
kurtardılar. Yat. 
nız Tacı Cihanı 
bulamadık. 

Zeynep hanım
la üç kadındık. 

Tacı Cihan yok· 

tu. Bizi gene İs· 
keleye getirdiler. 

Korktuğumuz, 

ıslandıkJmız ıçın 

iyilikçi bir çok 
insanlar da bize 

acıdı ve }·ardim 

ettiler. Bir eve 
götürerek kadın 

esvabı verdiler. 

işte orada esvap 

değiştirerek şu 

gördüg-ünüz halde 
neden sonra bu. 
raya dönebildik. 

Kadınların ve 

Zeynep hanım de
dikleri koınşunun 

sözlerinden çıkan 
netice bundan iba-
retli. O•manlı imparoforluğunda Sadrtizam 

Mevsim yazdı. İstcınbulun hu J Başka kazalar da olmuştu. Fa -
mevsimde çok tehlıkelı bazı gıin - kat boylc 'insanca zayiat olmamış, 
leri olur, boylc şiddetli bir fırtına yahut pek tc duyulmamıştı. Bahu-
çıkar ortalığı altı üst ederek karada dır Sahıp artık fı>Hiketle yüz yüze 
ve denizde bir çok kazalara mev - gelmekte olduğunu anlıyordu. Gay-
dan verdirdi. Bahadır Sahip deni- rı ihtiyri titredi. Kızını kaybetmiş 
zin tehlikelerini bilmez değildi. olmak korkusuna karşı kendisine 
Hindistan sahillerinde her zaman kuvvet ve cesar(>t verecek bir fıkir 
neler olurdu! .. İstanbulda şimdiye 
kadar silkin bir hayat geçırmiş, 

tam hareket etmek üzre hazırlan -
dığı zaman burada büyük bir - fe
laket, diyemiyordu - sarsıntıya uğ

ramıştı. Fakat Emrivakie karşı ce
saretini, metanetini muhafa ctme
ği ne k adar isterse istesin, korkunç 
ihtimalleri göz önüne getirm{:ktcn 
kendini alamıyordu. Tacı Cihan ha
kikaten boğulmuş ise? .. Bir ihti • 
mal vardı: Belki kurtarılmış, baş
ka bir yere nakledilmişti! .. Fakat 
bu ihtimali teyit eder bir kuvvetli 
delil bulmak lazımdı. 

Kızının kurtulmuş olduğunu mut
laka öğrenmek ihtiyacı ile kona -
ğından çıktı. Atına binerek uzak • 
!aştı. İstanbulun vazifedar mai<a -
matına müracaatla tahkikata gi -

rişti. Deniz kazası az zamanda du
yulmuş, az zamanda herkes Haliç
te bir kadının boğulmasına - e\·et, 
ağızlarda hep böyle söyleniyordu -
sebep olan fırtınadan bahsediyor
du. 

usul saycsınde bu işi bu kadar ucu
za yapacaktır, sırrının başkaları 

tarafından bilinmesini istememek
tedir. 

Harbiye Nazırı, bu garip mühen
disin istediklerini Nafıa Nazırı de-
15.letile yapıyor. Esrarengiz köy 
kordon altına alınıyor. Fakat bir 
tek asker bile orava giremiyecektir. 

Esrarengiz köyde 
Kabine erkanı zaman zaman es

rarengiz köye gıtmek, işlerin ne 
derecey<.> kadar ilerilediğini tetkik 
etmek istiyorlar. Fakat nazırlar kö
ye girdikleri zaman, bütün işçıler 
tatil etmiştir, hiç birisile temas et
miyorlar. Yalnız, mühendis -0nları 
tünelin kazıldığı yere götürüyor ve 
onlara dağın ortasında siyah bir de
lık gösteriyor. Filhakika tünel açıl
maktadır ve her ziyarette ayni şe
kilde hareket ediyor. 

Aradan altı sene geçiyor. Niha
yüet tünelin açılma günü tesbit e
dıliyor. Esrarengiz mühendis en 
şık elbiselerini giyiyor. Ona herkes 
hürmet ediyor, genç kızlar çiçek -
ler veriyor. Kabine erkanı silindir 
şapkalarile geliyorlar. 

Devlet reisi heyecanından göz 
yaşları okıtıyor. Hariciye nazın 
mühendise nişan takıyor ve tünel 
açılıyor. Mükemmel ve nefis bir tü
nel. 

Ertesi günü, muhendis ve ame
leleri, peri masallarında olduğu gi
bi ortod-ın kayboluyorlar. 

,'\.1 he>ndisin sırn 
İşte muhcndisin sırrı. 

hatırına gelmiyordu. 
Maamafıh yaradılışta cesur o-

lanların kuvvet ve metanetleri er
ge,ç yerine gelir; derler. Bahadır 

Sahip gibi yaradılışta cesur olan 
hır arlam çok zaman bu ı>erışan 
halde kalamazdı. 

Durma kdeğıJ, metanetle. gay • 
retle çalışarak bir hakıkate var • 
mak lazım olduğunu düşündü Bü· 
tün cesaret ve kuvveti yeniden ye
rine gelmişti. 

O gecr bütün kayıkhaneler ba • 
sı ldı . Kayıkçılar arasında tahkika
ta girişildi. Çarpışan kayıkların 

kürekçılerinden her şey sıkı sıkıya 
soruldu. Denıze düşen ka . 
dınlar kurtarıldığı zaman bunlar 
üç kişi idi. Dördüncü kadın, yani 

Tacı Cihanın ne olduğunu ise ka -
z;ıdan sonra kayıkçılar da bilmi -
yorlardı. Esasen kaza esnasında 
kadınların feryadı, fırtına çıkar • 

ken deniz üstünde bulunan dıj?er 
kayıklarda bulunanların onlara im· 
dada yetışmek için bağınşmalarr 

Umumi harpte, demiştık. l\'laksim 
f'trafında olan bitene dıkkat ediyor, 
gördüklerini hafızasına nakşediyor
du. Bu meyanda, bir gün, Avustur
ya orduları kumandanlığı, Ege de
n izine doğru muzafferane ilerler -
ken, kılanın nakli için güzergaha bir 
demiryolu yapmağa karar veı miş
tı. Harp zamanında masraftan ka
çınılmadığı ıçin de, bır tünel açtır
mıştı Sonra, ordular maglfıp olup 
çeki1ince, düşmanlar istifade etme· 
sin dıye, tünelin ıki • rafı kapatıl
dı, koca ımparatorluğun inkırazı 

esnasında da, kımse tunelin me\·· 
cudiyetini hatırlamadı Herkes ken· 
dı başının çaresine duşmüştü. 

Yalnız, 1\1aksım unutmamıştı. ve 
gazetelerde bugün o yerlere sahip 
ohm devletın bir ti.ınJ1 açmayı dü
şündüğünü görünce, hemen müra
caat etmışti. Sonra, işı üzerine alın
ca kendilerine emin olduğu eski ta
nıdıklarından ve yabancı memle • 
ketlerden bir sürü adam tedarik 
etti, onlara yapacakları, daha doğ-

rusu yapar gibi göriınüp yapacak
ları işi anlattı, aldığı paradan bol 
bol gündelik verdi, çalışıyormuş 
gibi yaparak, altı sene rahat rahat 
oturdular. Açılma gününden beş 

gün evvel, tünelin muvakkaten ka
panmış iki tarafını açtılar ve sır 
olup gittiler. 

Lakin bu kadar müthiş, zE-ki, ve 
eşine rastlanmaz bir dolandırıcılık 

yapmış olmo:sına rağmen M&ksim 
gene sefalet içinde öldü. 

arasında Tacı Cıhanın bindiği ka~ 
yıktak1 lkı kürekçi de nereden gel
dığım bilmedikleri birer darbe ıle 
sersemlemişler, Onlar da boğul

maktan zor kurtulmuşlardı. 
Çarpan kayıktaki kürekçiler ken

dilerine hiç bir kabahat bulmu • 
yorlardı. Fırtına çıkarken onlar da 
küreklere sarılmışlar, müşterileri -
ni btr an evvel karaya çıkarmak 
için uğraşmışlardı. Kabahat, di • 
yorlardı, olsa olsa kadınların bu -
lunduğu kayığın kürekçilerinde i· 
di. Dikkat etmemişler, kendılerinc 
bağırıldığı halde kayıklarını ıdare 
edememişler, önden kaçamamış -
muş, o gün gezmeğe değil. ecelıne,.. 1 

}ardı. Tahkikatı yapan resmi adam
Hint beyinin zavallı kızı boğul • 
beraber heskes şu kanaate vardı: 

denize çıkmıştı. Ne denırdi? Kaza
ya rıza göstermeli, belaya karş1 

sabırla dayanmalı; diyorlardı. 

Herkes genç kıza acıdı. 
Bahadır Sahip dünyada en acı

nacak adam kendi olduğuna hük
metmişti. 

Herkes buna kaza diyordu. O 
kazaya rızn dıye başını salladı, ge
lene razı .olmuş gıbi başını önüne 
eğdi. 

Sultan Suleymanın verdiği ko -
nakta yapayalnız kalan Bahadır Sa
hibe bir köşede acı acı ağlamak -
tan. kcndı kendine kalarak göz -
yaşlarına serbest bir cereyan \·er • 
mekten başka şu anda dünyada hiç 
başka bır zevk kalmamıştı. 

~·· 

(4 üncii sayfadan dt! vam) 

mak oldu; odacı ile öğleden evvel 
sana yolladım. Akşam seni sevin
dirmiş olduğumu düşünerek dön· 
düm. Beni daha kapıda: 
- Oh, maşaallah, kırkbir kere m&· 
şaalah, nasıl oldu da karına ait bir 
işin üstüne bu kadar ısrarla di.ış -
tün. Aman, eşe dosta haber \·ere
lim! 

cDiye karşıladın. Arbk, sabrım 
sonuna erdi, dayanamadım, yüzüne 
bir tokat öttım: Çünkü çok kızmış
tım. Sen açtın ağzım, yumdun gö. 
zünü, söylemedik Jaf bırakmadın 
Sonunda da: 

- Ben bu evde durmam, böyle 
kaba bir herifle oturamam, beraber 
yaşıyamam, dedın. 

cElini tuttum, öptüm, göz yaşla 
rını sildım, ne yaptımsa fayda et
medi. Benim de kafam kızdı; ma· 
dam ki, senden zaten nefı et edlyor· 
dum, o halde gitmek arzularına ni
çin karşı geliyordum: 

- Defol, cehenneme git! dedim!> 

* Tam bu sırada, Hikmet Bey bir 
gürfütii ile uyandı, yanında karısı
nın mı!:ı] mışıl uyuduğunu görünce 
hayret etti. Az kalsın: 

- Ne diye yanıma gelip yattın, 

muz yazıyor: 
c Yenikapıda Sandık burnu civa

rında Yalı mahallesi Kumsal so -
kağında oturuyorum. Burada deniz 
kenarında, kum çıkarmak için is
kele yapılmıştır. Bu iskeleyi kim 
yapmış bilmıyorum. Buradan her 
sabah kum çıkarılıyor. Fakat. er -
kenden arabalar işlemiye başlıyor. 

Gürültüden durulmuyor. Bütün 
ev halkı uyanıyoruz. Şikayetçi yal
nız biz değil, bütün mahalle hal -
kıdır. Burada n kum çıkarılmasına 
kim müsaade etti, bilmıyoruz. Fa
kat. her halde müsaade edenler, a
rabaların böy le erken saatte faali· 
yete geçmesine izin vermemiş o
lacaklardır. 

Gürültü ile mücadele kanunu ol
duğuna göre, bu hususta aliıkadar
Jarın dıkkat nazarını çckmenızi 

muhterem gazetenızden rıca ede· 
Tim. 

Mahallemizın bir derdı daha var
dır. Bu civar sokaklarında Himba 
yoktur. Geceleri karanlıkta kalı • 

yoruz. Sokakların zifıri karanlık i
çinde kalması, bir takım münase -
betsiz ve sarhoş kimselerin köşe 
başlarında çirkin hareketlerine 
meydan vermiş oluyor. Bu nokta 
üzerinde de aiakadarların dikkat 
gözunü çekmenizi rica ederim.> 

içinde " " 
bir 

• 
harfı olm ıyan 
roman 

Amerikada Kalifornıyada Altu
ras isminde küçük bir şehir var • 
dır Bu şehırde ikı gazete çıkar. 

Tabıi bırıbırlerıne müthış suretle 
rakıp! 

Her ikı gazete, biribırlerinı at
latmak için, hıç bir fedakarlıktan 

çekinmemişlerdir. Fakat en ni -

hayet kendısinı bu rekabette mağ

!Cıp addeden gaz(:tenın muharrıri 

Harri Frenç hasmını öldurmıye 

karar vermıştır. 

Harrı bir tabanca tedarik ede • 

rek, rakip gazetenırı ıdcırehanesf· 

ne gıtmış ve bu gazetcnırı sahıbine 

doğru beş el sılıih boşaltmıştır Son 
derece ağır surette yaralanan ga· 
zetec:i, bir taraftan yaraları sarı -
Jırken, diğer taraftan da kağıdı, ka

lemi ele almı.ş ve nasıl öldürüldü • 
ğünü yazmıştır. 

Bu yazı hemen gazeteye yetiş -
tirilmiş ve nerde ise ölmek üzere 
olan muharrir, basılmış gaze1'ede 
kendi yazısını okuduktan sonra can 

\•ermiştir. Fakat o gün gazetesi 
de müstesna bir satış yapmıştır 

itizar 
Yaıımızın çoklu~undan dolay• 

(X 13) ün esrarı tefrikamı-ı bugün 
konamamıştır. Ôzür diler.iz. 

1 gilizler ipi faki
rinin hakkından 
gelebilecekler mi? 

( .S inci sayfadan devam ) 

nun orta ve cenup kısmını teşkil 

eden Veziristandaki kabileler, İpi 

fakiri adı verilen bir ihtıJfıkinin re· 
islıği altında ayaklanmış ve İngi· 
lizler için yeni bir gaile çıkarmış 
bulunuyorlar .. 

Her ne kadar bu asılerin elinde 

hükumetın bütün modern harb va
sıtalc.r karşısında kullanmak üzere 
alelade tüfeklerden başka silah bu· 
lunmamakta ise de tuttukları ara-
zinin sarplığı ve çetınliği bunlara 

karş1 hareketi güçleştirmektedir. 
Son ajans haberleri İpi Fakirinin 
öteki kabileleri de ayaklandırmak 

içın beyanname neşrettiğini haber 

nrivor. Eğer bunlar da bu davete 

ıcabet edecek olurlarsa o zaman va

zıyet biroz daha müşkülleşebilir. 

ben ,,enı koğmadım mı? Ne de yüz
süz şeysin! 

Dıyecekti. Fakat, bir türlü halJe
demi,yordu. Acaba gördükleri mi 
sr.hıhdi, yoksa Zehraya bir şey mi 

clmtı:;ıtu ? Karısını kolJarından tu
tarak s:ırstı. Zehra bırden uyandı. 
Uyku :,ersemliğile: 

- Ayol, sen deli misin? Ne diye 
beni uyı.ndmyorsun, ne var ki? di
ye Hıkmete çıkıştı. 

batak a 

ı _________ u __ M Y~n' M. ~·ÇAPAN 
Eski lstanbul 

lkincl kısım 73 -

Jan, doktorun pa·sına karşı on lira de
yince doktor elindeki kağıtlara bakf1'18 .. 

dan hemen yapışt r ... 11
,: "•Elli lira fazla!,, 

c Doktor (K..) ye pokerin hile -
lerini, şusunu busunu yeni yeni gös
terdiğim ve öğrettiğim için, öyle 
pek ustaca yapılan işleri hemen 
fark etmesinin ihtimali pek azdı. 

,Sıra kağıt değiştirmeğe geldiği 

zaman, doktor (K..) bir kart aldı. 
J an kart almayınca, doktor ham • 
leyi kazanmak için: 

- Pas! Dedi. 
cJan, doktorun pasına karşı: 
- On lira! 
Deyince, doktor elindeki kağıt -

Jarı evvelce file ettiği için: Arka
sından hemen yapıştırdı: 

c- 50 lira fazla! 
Jan afailadı. Bir saniye düşüıı

dukten sonra: 
c- Gordum, dedi. Ful astan ka. 

çılmaz, fatar kağıt ... Sizde ya floş 
var, yahut blof yaptınız. İkisinden 
biri. .. 

- Doktor (K .. ) k3ğıtları aça • 
rnk cevap verdi: 
•- İkisınden biri amma, blöf de· 

ğil, floş! 

Doktor bu neticeden bittabi mem
nun oldu. Bana gelince, ben ondan 
fazla sevindim. Çünkü, tecrübem 
muvaffakıyetle sonuç bulmuştu. 
Jan, kapak yaptığımdan şüphelen
memiş, tabir caizse. sevine sevine 
paraları vermişti. Bundan şu an -
laşıhyordu ki, başımız zora kal -
dıkça ve düştükçe, böyle bir iki iş, 
bır kaç 

- Kapak! 
c Yapmakta, hele yerde büyük 

potlar bulundukça, hafif tertip ka
ğıtları işlemekte hiç bir mahzur, 
ufak bir: 

- Korku! 
Bıle yoktu. 

c Oyun böylece devam edip gi -
diyordu. Bunun gibi elıme iki fır-

sat daha geçti. İkısinde de istifade 
ederek, doktora: 

- Kapak! 

Yaptım İki işten de 
- Seksen lira! 
Kadar bir para kazandık. İki 

hareket ve kapak işinde de zarar 
goren, paraları kaybeden evvelki 
gıbi, yme Jan oldu. 

cBeşinci seansm turlarına ba~ -
tarken, sokak kapısı çalındı. Bu 

satte kimdi bu gelen? Merakla bi
ribirimizin yuz.üne bakarken, ev 
sahibi dedi ki: 

- Kıracılardan biri olacak .. 
cDoktor sordu: 
- Sızın evde kiracılar da var 

mı? 

- Kız var. Barda çalışırlar, saat 
beşi geçti, zannederim ki onlardır. 

- Onlar da oynar mı? 
- Haftada bir işe gitmezler, o 

gece oynarlar. Fakat küçük mik
yasta ... . 

Doktorla Elpiniki konuşurlar -
ken. oda kap1sı vuruldu İçerı bir 
kadın gırdi Süzgün goı.lü, bakış

larının ıçınde bınbır thtırasın a
levleri Lutu§an bir kadın ..• 

.Göz1.~rinin süzgünllığü, akşam

danberi, barda yaptığı konsümas
yonların tesmnden ıleri geldiğı ne 
kadar belh ıdi. Yürürken, kalça
larının ahengı .. .... ~öğsünün ol
gunluğu insana, zevk ve heves ta
şan bır rüyanın beşiğinde salla -
nıyormuş hissini veriyordu. 

cEv .;ahıbi tanıttı: 

- Kiracım, matmazel Kalyopi! 
.Selamlaştık. Hepimize bırden: 
- Bon şans! 
Dıyerek bır köşeye oturdu. U • 

zaktan alakalı bir gözle, oyunun 
seyrini takıp edıyor, oçılan ka • 
ğıtlara bakıyordu. Hele rankontör 
bir kağıt çıktıkça, bir çocuk saffe
tile ıki ellerini biri birine vurarak 
seviniyor, sonra mağmum bir .ses
le: 

- Ben, oynadığım zaman. diyor, 
hiç böyle kazandıran kağıtlar çı

karamıyorum. Hep kaybediyorum. 
cSeans bittiği zaman sordu: 
c- Bir seans daha yapmıyacak 

mısınız? 

Ben hemen cevap verdim: 
- Maalesef... Be§ seans oyna -

dık. Artık sabah da yaklaşıyor. Bi
raz da uyku uyuyalım! 

Gülerek cevap verdi: 
- Dıi'arısı kıyamet gibi, bu ha

vada nereye gideceksiniz? Kar diz 
boyunu buldu. 

Doktor (K .. ): 
- Sahi mi matmazel? 
- İnanmazsanız, pencereden bir 

bakın. 

caııt· Pencereye koştum. Buğulu 

ları ellerimle sildim, gözlerime çar
1
• 

k n . 
Pan manzara sonsuz bir beyazlı 

bit' 
du. Kaldırımlar karla geçiJrnez 

hale gelmişti. Karşı evlerin darnl
11

' 
~ır.· rını cabecfı karlar kaplamıştı. 
hıt' 

şamdanberi yanan sobanın SU 
~ ğıttl 

netperver rehaveti, bize sogu il 

şiddetini hissettirmemişti. Es3SC
0

• 

heyecan ve helecan ile geçen P 
ker sa~tleri içinde soğuğu anl8 

-

mıya, hissetmiye ihtimal var ınJ)'' 
dı? (Devamı.~ 

Hediye veriyoruz 
. 

Müsabakamızd& 
kazananları ayırt 

25inde 
ilin edeceği% 

uz"' cBayanı tanıyor musun · 
isimli fotoğraf müsabakamıtı~ 
kuponları gönderme ınüdde 
bitti. 

cMüsabaka tertip komitesi; 

gönderilen kuponlar~ ta.snif. ~~ 
mektedir. Bu ayın yırmıbeşill 
kazananlarııı listesini neşredece-
ğiz. ··rı-

Kazananlar 29 Mayıs günU 
den sonra her gün öğleden sonrıı 
hediyelerini alabilirler. srı 
VERECEÔİMİZ HEDlYEL 

ŞUNLARDIR: . ıoO 
Birinciye radyo makinesı ( 

k'llC· 
liralık), ık inciye radyo ma ~ _ 
si (73 liralık) üçüncü v: do~45 
düncüve ısmarlama kostum 

J np• 
liralık), beşinci ve altıncıya ş J· 

ka (10 liralık), sekizinci. doıt bl 

zuncu ve onuncuya aynkka .
1
, 

k·rı~ 
(8 liralık), on bir ve on i 1 "il ı 
ye salon saati (6,5 liralık)• 0 c 
.. d .. t besincli' uç ve on or ve on ıı; 

ipek çorap (2 liralık). tMiZ 
DİÔER HEDİYELER 1 

ŞUNLARDIR: . 10 
10 kişiye (ipekli mcndıl), ·), 

k' . •c( rtıJ 
kişiye ( kolonya), 10 ışı) . ·ye 
10 kişiye (pudra), 10 l<i~i· 

1 (krem), 30 kişiye (kitap)• 1 . . \,e 
ır.: )<ıŞl.ı 

ş(ib~~ .~kdolm_:ı.kaklekm)), 
1
<>5 kişiye 

uyu mure ep , . ifc 
(k .. "k .. kk ) 15 j{ıŞ uçu mure ep , ~ııfl 

(not defteri), 25 kişiye (kU; ;!O 
kalem, 15 kişiye (sulu boya ' 

ki~iyc (çikolata). ..... iz '-!0 
Müsabakada neşrcttıgırn 

5
j}c 

bayanın isimleri sıra nurnara 

şöyledir: p.rırı~' 
1 - Greta Garbo, 2 - Jo• 

.h 4 -
Ondra, 3 - Marlen Ditrı · J!ı.ıd· 
an Cravford, 5 - Rachell~ feri· 
son, 6 - Ginger Roger, 7 z0ıtı 
ha Tevfik, 8 - Şevkiye, 9

1
; _ ı:w 

Dalmas 10 - Joan P erry, 13 -
' h·dc, 

nielle Darrleux, 12 - Ca ~ Siffl.P' 
01ivia de Havilland, 14 p.rırıtl 
son, 15 - Ann Loring, lG; _ cıcr 
Sten, 17 - Steffi Duno, 1 ·el 20" 
det Colber, 19 - Bebe Da~ı :r.-fıırle 
Gloriya Svvanson, 21 .

5 
23 " 

Orberon, 22 - Bette pavıe~rıeıt, 
Mari Glori, 24 - Joan ~ _ ı:ıo -
25- Jessie Martthevvs, ore.lr' 
salind Rosseli 27 - BocttY rJof' 

• 29 - ~· 
be 28 - Marta Egcrth, Si " 

, s·mone 
ma Schear~r, 30 - 1 

mone.· ._ ___ _ 
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KUDC~ KO~lbARR --------
Tefrika No: 58 Yô7ô,-i : M. Necdet Tunçer 

Süleyman, sarayındaki entrikaların önüne ge
çebilmek için, Aşoyu aslanların ağzına attır
mıştı. idam edilen bedevi kızının kardeşinı de 

bir desise ile saraydan uzaklaştırıyor/ardı .. 
Yakından kendi- / 

sini rahatsız ede· 

Cek hiç bir teh

like ile karşılaş· 
rnış "dcAilse de, 

Yarın uzaklnı1 ge• 

lebilccek tehlike· 

lere karşı ne ya· 

P:tcaktı? 

Böyle bir teh· 

likeyi savuştur• 
nıah lsrail or• 

dııları yetecek 

rtıiydi? 

Süleyman kı-: 
di kendine: 

- Hayır, di
l''ordu, biz her· 

lıan~i bir uzak· 

tan gelecek düş
lll:ına karşı ken· 

dirnizi müdafaa 

ederneyiz. Mut

laka kuvvetli bir 

ltıüttefike ihliya· 

cıınız vardır. 
Böyle bir mÜl· 

lefik dost ara. 
trıalıyım .. 

1 
Süleyman böy· 

e b' 

.~ 
i~ 

1 ır dost dev· 
et ararken, her 

~~illan olduğu gi-
.ı, şimdi de Asu· 

tılcrj hatırlamıştı. 

Roma da ( VilelgosJ u öldr1rmek lstemişlef' •. Karnına 
han~erler, 6acaklarına kızgıu $fi ıaplamıılardı. 
(Vitelyol) 6atün bu iıkencelere ratmen neden 

ölmi1gordu 71 

1 
Asür devleti Babilde en kuvvet • 

1 
Ve büvuk ordulara malikti. A -

ıi' . ol 

1 
lıt:ılerden Mısırıllar bile korkar -
iltdı. 

1 
A~üriye kralı, Süleymanın böy

e bır ittifak teklifini kabul ede • 
l:lk nıiydi? 

Si.iıeymanı şüpheye düşüren bir 
~hep vardı: Prenses Sama'nın kay· 
boluşu! 

Süleyman Samanın nereye git -
~~ını bilmiyordu. Eğer Sama Ba -
ıle dönmüşse, şüphe yok ki Asür 

~:ayında her şeyi anlatacak ve 
Uleyman aleyhinde bir hava ya· 

tııtacaktı. Böyle bir vaziyet karşı-
~llcla Sülcymanın ittifak teklifi,' 

em gülünç, hem de izzeti nefsi kı-
~cı bir hareket olmaz mıydı? 
"lir ittifak teklifinden 

önce .• 
11

.Siileyrnan, Asuriye devletine ye
llı bir ittifak teklif etmeden, Sama-

0;rı ~irdenbire ortadan kaybolmuş 
tı·dugunu Asur hükümdarına bil· 

1
l'rniyc karar vermişti. 
l>renses Sama'yı aylardanberi a

t1yo l s·: ar, bulamıyorlardı. 

Süleyman bu mektubu gönder
dikten bir hafta sonra, Zafer abide
sine Siliı'nın heykelini koydurduğu 
için, bu gtizel gözdesinin hatırını 

kıramadı .. 
Aşo'nun arslanlar ağzına atılma· 

sını emretti. 
Tamara'nın bütün dilekleri boşu· 

na gitmişti. Süleyman bu hadise 
karşısında Silayı haklı buluyordu. 
Eğer sarayda Aşo idam cezası 

görmiyecek olursa, biribirini çeke· 
miyen cariyelerin el altından bin 
türlü entrikalar çevirmiye, hattA 
biribirini öldiirrniye kalkışacakla· 

rında şüphe yoktu. 

Süleyman saray halkına göz dağı 
vermek istiyordu. O gün saraydaki 

hayvanat bahçesine kimseyi davet 

etmemişti. 

Süleyman, tahta çıktığı günden
beri, uzak memleketlerdeki saray 
hayatını tetkik ettiriyor ve oralar
da yapılan cezaları, eğlence alemle
rini, geçit' resimlerini, güreşleri, 
koşuları Filistinde de tatbik ediyor
du. 

kendisini kabilesine gönder. 
Ve bir daha saraya böyle teh
likeli kadınlar sokmamıya dik· 
kat et!> 

Saray muhafızı hükümdarın ya-

nından çıktı. 

Üzerine aldığı vazife çok ağırdı .. 

Gerçi saraydan bir kadını uzaklaş
tırmak güç bir iş değildi. Fakat, bu 

herkesin bildiği sakin ve korkak 

kadınlardan dcğıldi.. Bua'nın kol· 
Jarını Aşo tutmuş .. başını da Ka
şo kesmişti. Bua gibi bir canavarın 

başını koparan bir kadını saraydan 
kolaylıkla çıkarmak mümkün olsa 

bile.böyle bir mahlukun dışarıda hiç 
bir şey yapmıyacağını ve günün bi
rinde kız kardeşinin öcünü almıya 
kalk!şmıyacağını kim temin edebi

lirdi? 

Saray muhafızı yanına bir kaç 
zırhlı muharip alarak (Sahra) nm 
dairesine geçti. Kaşo·nın bir şeyden 
haberi yoktu. O, kardeşi Aşo'nun 
nasıl olsa günün birinde -Sahranın 
yardımile· affedileceğinden emin

di. 
Saray muhafızı, Kaşo'yu yanına 

çağırdı: 

_ Hemen şimdi sarayda çıkacak

sın dedi, htikümdarın emri böyle 

dir. Seni kabilene kadar gönderece-

ğim! 

Kaşo şaşırdı .• 
Sahrayı aradı .• 
Saray muhafızı, Sahrnyt hat em 

ağaları vasıtasile sarayın bır başka 

dairesinde lfıfa tutturmuştu. 

Ka~o: 

- Suçumuz nedir? Henüz hiz • 
metimizin mükafatını bile görme· 
dik .. 

Dedi. 
Saray muhafızı kendisine bir a-

vuç mücevher uzattı: 
- Bunları al.. ve vakit geçirme

den hazırlan! 
Kaşo hiddetliydi.. 

Mücevherleri eline nldıktan son· 

ra: 
- Ben kız kardeşim Aşo gibi 

müce\'her diişkünü değilim .. 
Dedi .. hepsini birden yere vur -

du .. 

Hazırlandı. 

Başka bir şey söylemedi.. 
Homurdanarak yürüdü .. 

Saraydan çıktılar. 

Kapıda bekliyen bir kaç atlı, be-

ôevi kızını yakalayıp bir atın üs· 
tüne attılar. 
Kaşo hakmyordu: 

- Kardeşim Aşo nerede? Onu 
benimle beraber neden saraydan 
dışarıya çıkarmadınız? 

(Devamı var) 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1stanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle::-i sabah c9.5 - 12, saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Beykoz Sulh Mahkemesinden: 
Hüseyine : Beykozda Elmalı çift

liği korucusu: 

Muhakemat müdrülüğü tarafın

dan aleyhinize açılan alacak dava -

sının 10/5/937 Pazartesi günü saat 

14,30 da olan duruşmanızda ika -

metgahınızın belli olmaması 

dolayısile 20 gün müddetle ila· 
nen teblığat yapılmasına ve du -

ruşmanm 7 /6/937 Pazartesi günü 

saat 15 bırakılmasına karar ve -
rılmiştir. O gün ve vakitte biz -

zat veya vekil vasıtasıle mahke

meye gelmeniz lazımdır gelmedi -
gımz veya vekıl göndermedi -
ğıniz gıbi mazeretınizden dahi. 

mahkemeyi haberdar etmediğiniz 

takdirde davanın delilleri toplana -

rak duruşmanın gıyabmıza olarak 

neticelendirilcceği tebliğ olunur. 
(937-234) 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu· 

ğundan: 

Parayı çevrilmesine karar veri· 

len iki zdet sing€r dikiş makinesi· 
nin 21 /fJ/937 Cuma günü Aksaray· 

da Sofular caddesinde Ebe camii 

çıkmazında 47 No: da saat 12 bu • 

çukta paraya çevrilecek ve kıy • 

meti muhammenesinin % 75 ini 

bulmadığı takdirde ikinci açık art- \ 

tırmasınm 24/5/937 . ta.~i~.ine ı_esa· \ 
düf eden Pazarertesı gunu aynı ma· 

hal ve saalte yapılacağı ilan olu • 

nur. 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 

Yeşilköyde Bostan sokağında 38 

sayılı evde oturmakta iken halen 

ikametgahı meçhul İsmail oğlu 
Sadett!ne: 

İstanbul Maliye Muhakemat 

Müdüriyeti tarafından aleyhinizde 
açılan cşyayi mirıycden borcunuz 

bulunan 15 lira 80 kuruşun yüzde 
5 faiz ve yüzde 10 ücreti vekaletle 

tahsili talep ve davasından dolayı 

namınıza gönderilen davetname -

nin ikametgahmızın rneçhuliyetin

den bahs ile tebliğat yapılamadı· 
ğı anlaşılmış ve bittalep hakkınız-

da ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiş olduğundan muhakemeni

zin icrası için tayin edilen 11 Ha· 

ziran 937 Cuma günü saat 10 da 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Mah
kemesinde bizzat veya tarafınızdan 

musaddak vekaletname ile bir ve
kil göndermek suretile hazır bu -
lunmadığınız takdirde hasmın ta
lcbile iıakkmızda gıyap kararı it
tihaz olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
1 (220/937) r· Uleymtın, Asuriye hükümdarına 

o~ıe bir mektup yazdı: 

Romalıların arslan ve kaplan ağ
zına ölüm mahkumlarını attıkları
nı babası Davut zamanında da işit
mi~ti. Bu usulü Süleyman yeni sa
rayını yaptırdığt gilndenberi tat -
bik ediyor ve mücrimler üzerinde-

.... ,bltlllflftlnmın111K1ıutftllltUHHtwntıtNUHWIRHMUllllflfl lt lltlllll l llttııııHCuirN1111HUlllHJHIHffllHlllffllHUHUUflUllllnaH• 

c:H emşireniz Sama bir ay
dan beri ortada yoktur. Sıh • 
hati hakkında hiç bir endi:şe
Ye lüzum gönnüyorum. Çün
kü Sama'nın sıhhatte olduğu
nu duydum. Eğer bugünlerde 
oraya gelmişse buradan niçin 
kaçtığmı sorup bana bildirme
nizi dilerim. Sama melekler 
k<tdar saf ııe temiz bir kadın.
dır. Kayboluşunun sebebini 
tınltyamadığıma müteessirim > 

ki tesirini de görüyordu. 
Aşo'yu öldürmek için hüküm -

dardan emir alan saray muhafızı 
biraz sonra. bedevi gencinin ars • 
}anlar ağzında parçalandığı haberi· 
ni get irrnişti. 

Süleyman bu haberi alınca, saray 
muhafızına şu emri verdi: 

•- Aşonu11 kardeyine he· 
men bir miktar hedıye verip, 

l<apah Zarf Usuliyle Eksiltme llinı. 
Nafıa vekaletinden: 

s3
1 

- Eksiltmeye konulan iş: Mnlatya istasyon tesisatından olan 

~ 5
. rnetre uzunluğundaki yolun parke taş kaldırım inşasıdır. Yeni 

eşıf b d 
2 

c eli 26583 lira 60 kuruştur. 

de - Eksiltme 3-6-937 Perşembe günü saat 16 da Naha Vekaletin· 

~a !Şose ve köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
; usuliyle yapılacaktır. 

ırıuk - Eksiltme şartname!İ ve buna müteferrl evrak 134 kur~ş bedel 

4 
abilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

lell'ı· - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1994 liralık muvakkat 

l ınat ver 1 . R ~ • illi me erı ve csmı gazelenın 3297 sayılı nüshasında çıkan 

llllatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri şarttır. 
tklif 

~()r..· mektuplarının J.6-937 Perşembe günü saat on beşe kadar 

1 
··ıısyon R . ı· . . . 

cıs ıgıne ınakbuı mukabı!ınde verilmesi lazımdır. 

"1231. "2753,, 

"AS~ 
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evlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi linları ----

Devlet Demiryollarında : 

Ailelere Mahsus Büyük Tenzilat 
1 • Hazirandan • Eylül 937 nihayetine kadar herhangi bir tarihde 

başlamak şartile, dönüş kısımları iki ay zarfında muteber gidiş, dönüş 
aile biletleri için : 

Bir kişiden tam ücret, diğerlerinden bunun yüzde Yirmisi alınır. Bi· 
Jetler, ücretin % 20 si mukabilinde bir ay daha temdit edilerek üç aya 
ibla~ olunabilir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

"1236,, "27 56,, 

" • :ıl< 

lstanbul Banliyösünde Mühim Tenzilat 
Florya, Yeşilköy, Bakırköy gibi cıayfiye yederine aid demiryol ban. 

Jiyö ücretleri pek ziyade indirilmiştir. 

Her gün istenildiği kadar seyahate müsait olan on beş günlük, bir 
aylık, üç aylık abonuman kartları gündelik müoasebette bulunacaklar 
için çok elveriş'idir. 

Üç aylık bütün bir sayfiye müddeti için abonuman kartı alındı~ı 
takdirde, verilecek para : 

Ycşi'köy, Florya • İstanbul için: 
Üçtincü mevkide 775 
lkirıci mevkide 1107 
Bakırköy. İstanbul için de-: 

554 
775 k"'uruştur ki ıefcr başına isabet ecıcn 

miktar 3.5 k.uruşlan ibarettir. (1237) (2754) 
• • • 

Muhammen bedeli 1275 lira 25 kuruş olan 45 adet ambuvatmanlı 

dökme boru ile 22 adet muhtelif kuturda flançlı vana ve yine 17 adet 

muhtelif kuturda ambuvalmanlı vana 24/'J/937 Pazartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşada gar binas. ı çindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 95 lirn 65 kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko· 
misyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan pa
rasız olarak dağıtıl maktadır. (2543) 

tt 
il'. 

Muhammen bedeli 2975 lira olan 350 000 adet adi tuğla SJ-5-937 
Pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komis
yon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 223 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikJe birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatl:ırı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisycından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2669) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PİYANGOSU 

2 nci keşide 11 - Haziran - ~37 dedir. 
Büyük 
ikramiye 40.000 liradır . 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır .. 
Ayrıca: (3000 liradan başhyarak (20) i· 

raya kadar büyUk ve kUçUk 
bir çok ikramiyelerle amorti
lerl havi olan bu zengin pUindan 
istif ede etmek için birbilet al
maktan çekinmeyiniz .. 
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Paslanmaz ve HASAN 
defa tıraş eder Tıraş sıçAGı _ 100 

Bütün dünyada r.msaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan HASAN TIRAŞ Bıçakları yeni ve kat'iyyerı paslanmaz nevini 
piyasadan musırran isteyin. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TRAŞ Bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur'; 
Ve bu tıraş bıça~ı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve bun. 
ancak HASAN TIRAŞ BIÇAGI muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 5 • 10 adedi 35, Paslanmaz Hasan bıçağı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur 
Hasan Tıraş Sabunu • Hasan Tıraş Kremi - Hasan Tıraş Pudrası· Hasan Tıraş Kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalard ı r. HıısaP 
depolarile ~atış yerleri ve bütün Anadolu tuhafiye ve bakkaliye mlğazalarile eczanelerde ve Qktarlarda bulunur· • 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
Ankara Beynelmilel Sergisinde büyük muvaffakiyet ve kazanan takdirle olan: _____ ı:m::m .. '\ 

Kuyunuzun, musluğunuzun acı ve kireçli suyunu nefis ve tatlı suya çevirir. ~ 
tefhir edilmekte 

Oli . 
iLE 

kirer;i tasfiye edilmiş su: Sert ~açları yumuşak yapar. kepeğe mani olur, cildin taravet v~ güzell :~foi muhafaz1 eder, çamaşırda soda 
ve sabundan tao;arrul temin eder. Yemek ve çayda; Et ve kum sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis renk ve 

kokuc;unu verir istim kaz:ınları, kalorifer, inb' k ve alelumum kaynama kaplarında kirecin tavazıuuna mani o~ur. 

Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. Saatte 250 litre kudretindeki 
portatif cihazlar 25 ve bUtUn au ,ebekesini tasfiye eden sabit cihazlar 125 liradan. Cihalaran k Ud" 

retleri ve tasfiye ettiği suyun tabii vaaıflar1nı muhafaza ettikleri GUlhane hıfzıssıhha ve Zür111 
hıfzussıhha ve bakteriyoloji enatitUleri tarafından tevsik edllmi,tir. TATLI SU YAPICI 

CİHAZLAR! 
Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi • Ankara • ·şark Merkez Ecza deposu, lstabul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 40.42 Galatı" 

İzmir~ Şifa Eczanesi-Adana: Feyzi Dural, Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi.Aydın: Emniyet Eczanesi. KütJ.hya: Ihsan Şerif Eczanesi· MB· 
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ren·Kastamoni: Mustafa Nuhoğlu ·Taşköprü Türkmen kardeşler· Daday: Eşref Tirtik· Bursa: Behçet Yarıcı· Merzifon: Larlar kardeşler·M· 

Akhisar: Hı imi Faiz-Kayseri: Mustafa Dilri, Edremit: Ali Riza Karagözoğlu- Edirne: Aziz lşbile_n· Tokat: Peri Kardeşler. 
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ASURDAN YALNIZ HEDENSA Diş Ağrısı lstırabların 
En Müthişidir 

ile ameli} atsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyr derhal keser. 

OL C • 
1 ÇA v PiNTi A N • 

1 MAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessiirle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA Pi MANOL E!t şiddetli diş ağrılarına dindirir. 

Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılanru derhal geçirir-. Vücudu kızdırır. 

' 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare t:ulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

Sıtihatınızı ·muhafaza -etmek·· 

·ve Genç kalmak için .her 

sabah Havagazı Şof=Ben. 

ile bir Duş . alınız. 

--------------'"""":'--~:-::-----:-~~------------------------------------------------Beykoz Sulh Mahkemesinden: İstanbul Asliye İkinci Tıcaret Dans Profeso·· ru·· 
Beygirci Sarı Hüseytnc: Bey - Mahkemesinden: 

kozda Elmalı çiftJiğinde korucu: Mılli Mudafaa Vekaleti Deniz Parisin 1937 senesinin 
yeni dans figUrlerinl 
ögrenmek isteyenlere 

Muhakemat müdürlüğü tarafın- Fabrikaları Müdüriyeti tarafından 
dan aleyhinize açılan alacak dav:ı- Hasan Mahdumları Abbas ve İb· 
sının 10/5/937 Pazartesi günü saat 
14,30 dn olan duruşmanızda ika -
metguhınızın belli olmaması dola
yısı ile 20 gün müddetle ilanen teb
liğat yapılmasına ve duruşmanın 

7/6/937 Pazartesi günü snat 15.bı
rakılmasına karar verilmiştir. O 
gün ve vakitte bizzat gelmediğiniz 
veya vekil göndermediğiniz gibi 

rnazeretinizden dahi mahkemeyi 

haberdar etmediğiniz takdirde da

vanın delilleri toplanarak duruş • 
manın gıyabınıza olarak ncticelen

dirileceği tebllğ olunur. (937-234) 

müjde 
rahim vapur Şirketi Sirkecide, Sır- Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 
keci hanında No : 1 de aleyhine dans dershanesinde Kemal Sami 
ikame olunan davanın cereyan e - Bayere müracaat. Hergün sabah 

ondan a.ı<şam dokuza kadar ders· 
den muhakemesi sırasında: hanesi talebelerine açıktır. 

Müddeialeyhin ikametgahının meç- ........................ . 

huliyetine binaen bir ay müddetle ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 

ilanen tebliğat icrasına ve muha- i Or. Hayri o·· mer l 
kemenin de 2/7/937 tarih ve saat : ı 

14 de talikine karar verilmiş ol - ı ô~Jeden sonra Beyoğlu Ağacami ı 
makla keyfiyet tebliğ makamına ı karşısında No. 133 Te.ef on: ı ı 

ı 43585 ı ı kaim olmak üzere ilan olunur. 

(936/425) .......................... 

••T 1F081 L-
Dr. IHSAN SAMI romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir 

Tifo \'e paratifo hastalıklarına lu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vennez. ı 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. P.:i!am•emm~Z!!~m~mıımn 
- -- lllld!ı:n~===m:~~~~ 

r-ADEMi iKTiD 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, l!!tanbul. 

ı .......................... ı . .., 
ı Göz Hekimi ı · 
f Dr. Şükrü Ertan i §§§ 
ı Cataloğ'lu Nuruosmaniye cad. ı 
ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 
ı yanında) Te'efon. 2255b ı ı 
: .......................... : 

İstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Evvelce Kadıköyünde Osman a
ğa mahallesinde Kuşdili caddesin· 
de 122 No: lu hanede mukimler i
ken hfılen adresleri meçhul kalan 
Emine Rasiheye ve Salih Muam -
mere: 
İstanbul maliye muhakemat mü· 

dürlüğüne, İstanbul Asliye 4 üncü 
Hukuk Mahkemesinin 934/308 dos-

1 
ya ve 172 karar No:Ju ilamı ile boı·ç · 

lu bulunduğunuz 6085 lira 74 kuruş 
ve 141 lira 65 kuruş masarif mah· 1 

keme ve l 00 lira ücreti vekaletle ic- 1 

ra masraflarını tediye etmeniz ili- 1 

zumu için dairemizin 935/3094 sa- -----------------------------~ 

yılı dosyasile adresinize gönderi- &•--• •• PO K E R~••"' 
len icra €:mirleri, adresinizi terk e-
derek bir semti meçhule gittiğiniz 
mübaşir m<?şruhatından anlaşıla -
rak tebliğ edilemediği anlaşılmış -
tır. İşbu ıcra emirlerin 30 gün mıid· 
detle ll<lnen tebliğ edilmesine ka
rar vcrılmiş olduğundan tarih i -
Hınd~r •tıb::ıren 30 gün zarfında 
-borc" · rwıer!ıı ve bu müddet zar-
f ır. ' ~ru od mcz veya temyiz 
veı.. -drı m:ıhkeme yolıle ait 
old •• ...... ~hkEmeden icranın geri 
bırakı1 m~sına dair bir karar getir
medığiniz taktirde gıyabınızda ic
ranın devam edeceği tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzere ilan o-
1 unur. (935/3094) 

Tıraş bıçakları 
SERT SAKALLARI 

YUMUSATIR. r 
' p8 

pamuk gibi Y
8 
"{ 

POKER PLA. 
dirlıı. 

markasına dikkat,/ 
.. , .. us 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare edı:n B:i}ıııun.ırrır 
E. izzet 

9asıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 


