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Beşiktaş yangını nasıl çıktı? 
Parasını canından çok seven 

Yetmişlik bir kadın kül 
ve kömür oldu 

Alevler arasından fırlayıp karanlıklar arasında 
karakayıp olan çolak ve sarsak kadın nerede ? 
Gece eğlencesi mi ? mevlut hazırhğı mı ? 

a2 evin yanmasından ve beş altı yüz hişinin sokakta kalmasından 

Kimi mesul tutahru ? 

ı·mıgm çıkan sokakta c1ıka:ı yığını Jıali11e gelen evler 

rangm yerinde bil sabaJıkı 1\alaba7ık 

rangm ycrin<lcn bir görünil§ 

Müthiş bir aile faciası 

---------------------------Bir kadın beyni 

Dün geceki 
facianın tafsilatı 

Bu gece sabaha karır Beıiktaşta koca 
bir mahalleyi silip ıüpürcn, kille çe
viren senelerdenbcri görillmemiı bü 
yüklükte bir yangın olmuıtur. 1stanbu
lun çoktandır .unuttuğu ve bir daha da 
görmek istemediği Fatih, Zeyrek, Lale 
li, Balat yangınlarını, hatırlatan bu 
yangın BeıiktaJI değil bütün bir şehri 

\. dehşete salmııtır. 

Yangının bilançosu 
Bu müthit afetin blançosu ıudur: 30 

(Devamı 6 ınetda) 

·······e·a·rasız····ıı·ı c;······ 
aşısı 

Çocuk Esirgeme Kurumu E
minönü Merkezi halka parasız ti
fo a§ısı yapmağa karar vermiıtir. 
Bugünden itibaren Divanyolunda ! 
Çocuk kütüphanesinde her gün i 
saat 14 ten 1 6 ya kadar çocukla- i 
ra, çocuk velilerine ve herkese i 
parasız taze tifo aşısı §trınga ~ 
edilecektir. : 

lhmal etmeyiniz. Gidip aııla· S 
. nınız. Çocuk Esirgeme Kurumu- ! 
i nun bu güzel teşebbüsünü rok : 
• ll • 

i beğendik: i 
• ! , .......... -.. -...... -...-.---.. .-. ....... __.._.,. 

Tank 
fabrikası 
kuruluyor 
lcabeden tahsisat 

ayrıldı 
(Yazt.!ı 6 ıncıda) 

. . 

Almanyanın bir iddiası : 

"Laypzig kruvazörün 
dört torpil allldı,, 

I 

Son dört günü susuz geçirilen iki aylıh 
kahramanca bir müdafaadan sonra 

Bilbao dün Asilerin 
eline geçti 

• • ı 

Korkunç bir statistik : 

Çoeuk vefiyatı 
Mayısda 180 ölümden 
96 sı 14 yaşına kadar 

yaştaki çocuklar arasındadır 
Adanada çıkan 

"Türk Sözü., gazete· 
tesinin 8 haziran ta
rihli ve 3874 nu· 
maralı sayısında 
"Şehrimizde ölüm 
nisbeti., başlığı altın· 
da şu yazıyı oku· 
duk. 

"Aldığımız malu
mata göre nisan ayında ölüm 
.ayısı, 157, mayıs ayında ise 
180 dir. 

Bunlardan nisanda ölenlerin 
46 smı bir yaıma, on birini 1-4 
yatma, onunu 5. 14 yaıma ka
dar olan çocuklar teşkil etmek· 
tedir. 

Mayıs ayında ise 180 ölüden 
elli birini bir yqma, otuz iki· 
sini 1-4 yaıma ; on üçünü de 
5-14 yaşına kadar olan çocuk
lar teıkil ebnektedir. 

Şu hale göre ni· 
san ayında 157 ölüm 
den 67 sini, ınayıa 
zarfında 180 ölüden 
96 smı on dört yaıı· 
na kadar olan çocuk· 
lar teşkil etmektedir. 

Yüzde hesabiyle 
nisbet edilecek olur
sa nisanda çocuk ve. 

fiyatı umum ölülerin yüzde 42 
sini, mayıs ayında yüzde 53 
ünü tutmaktadır. 

Asıl kayda §ayan olan; bir 
yaş~na kadar olan küçük çocuk 
vefır~tınm dehşetidir. Çünkü 
her ıki aylık ölüm adedine na· 
zaran bir yaşına kadar olan ço· 
cuklann wnumi vefiyat adedi. 
ne nisbeti yüzde 28 dir. 

Hastalıklar içinde en bü
yük yekunu le§kil edenler 
zatürree, ishal ve anterittir. ,, 

~~----....................... , 
Orman kanunu \"'esile tutularak 

Odun ihtikarı 
yapılmağa başlandı parçalanarak öldü 

Zavallıyı, kocası elinde bir 
bıçakla kovahyordu 

M/rUl(,,,. Eskisi gibi odun mevcuttur, fakat getirtmiyerek "odun kesil · , 
d. f' ti "k 1 . mı~ or,, KIYMET . ıye ıya arı yu se tıyor ve hatta "vesika usulii,, ihdas ediyorJar 

(Yazı..sı 6 ıncıda) 

._ HHDtYE~:R 1 . iktisat müdürlüğünün "tet-
lıııTIAılııMiııM:..r.&D ·ıkıklere başlaması,, zamam geldi 

(l'a.nsı, S incide) 
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Günün meselesi ı _______ E __ k_o_n __ om ...... i_....a_ıe_.,m __ in_d_e ___ ....... ~, 
Yeni bir ihtikAr 

lbni SiAıa içir; 
Y~rınki büyü~ 

ihtifal ve 
merasim 

Yazan: fi. Güneri 
Yeni orman kanununun tatbikao

tmı temin edecek olan nizamnam~. 
le beraber §ehrimizde misli görülme· 
mi§ bir ihtikar başlamıştır. Her • fır
sattan, her hareketten istifade için 
daima tetik duran muh~ekirle.r bu 
cefa da partiyi kaçırmadılar; halka 
kendi parasiyle bolluk içinde darlık 
ya§atıyorlar .. Bunda; vaziyeti bilmi· 
yen haTkın da mühim bir "kabahati,, 
olduğu muhakkaktır. Orman kanu
nunun çıkmasiyle artık odun ve kö
mür bulamıyacağı vehmine kapılan 
h'alk odun ve kömür depolarına hü 
cum ediyor. Bu hali gören kömürcü 
ye oduncular da mallaanı dirhem 
Hirhem satıyorlar. 

Bu işlerin düzeltilrt}csi için or· 
man tahdit komisyonlan te§kil edi
lecek ve bunlar devlet, amme orman 
lariyle hususi ormanlan tayin ede· 
ceklerdir. 

Bir haftadanberi iyi cins odun 
kömürünün bulunduğu Tekirdağ is
kelesinde, Cibali ve Kumkapı odun 
depolarında harbi umumi gibi vesi· 
k'a usulü ihdas edilmiştir. Daha yaz 
ortası gelmeden odunun çekisi 280-
300 kuruşa kadar çıkarılmıştır. 

Bu şahlanmı§ ihtikarın önüne 
geçmesi belediyenin vazifesi icabıdır ~ 
:zannediyoruz .. 
. Biz şunu peşinen söy]iyelim ki 

bu buhrana hiç bir sebep yoktur. ls
tanbuldaki muhtekirler odun ve kö
mür kayıklannı limana getirmiyerek 
bekletmektedirler. 

IJ 4 • 

Bütün bu hallere sebep bir tür
lü anlaşılamıyan orman kanunudur. 
Bu kanunun tatbikatını temin ede
cek olan nizamname de ayın 11 inde 
meriyet mevkiine girmiştir. 

Orman kanununun birinci mad· 
desine göre onnan sayılan mahalde
ki ağaç ve ağaçlıklardan elde edilen 
orman hasılatı şunlardır: Kereste, o. 
cun, sırık, her nevi çeıı.ber ve sepet 
çubuğu, çıra, ağaç kabu~u, şim§ir, 
mazı, µ,ttltHıı'Ut, çam Tı,Stıgx, cehn, sığ. 
la, reçiHe ... 

Sahipli arazide ljulunan ve da· 
1ie. ziyade meyvesinden istifade edi
len kestnne, zeytin, fındık gibi aşılı 
ağaçların bulunduğu yerler orman· 
Clan sayılmaz. 

Kanun Türkiyecieki ağaçlıklan 
devlet ormanı, umuma mahsus or
manlar, hususi ormanlar namiyle üç 
lCtsma ayımuştır. Her üç nevi orma-
nın mahsullerinden istifade etmek 
odunluk, kerestelik, kömiirlük al
mak mümkündür. Yalnız bunlar bir 
takım kuyut ve şarta tabidir. 

Bulundukları mevki ve vaziyet 
ye haiz olduklan hususiyet noktasın 
<lan halkın, memleketin sıhhat ve 
selamet ve menfaatine yarayacak o· 
]up da orman kanununun birinci 
maddesi tarifleri haricinde kalan a-

ğaçlı sah'alar icra VekilJeri karariyle 
ila:n olunur ve buralarda orman ida
resinin izniyle ağaç katiyatı yapıla
l:iılir4 

Haliçtek tersanenin 
ihyası faaliyeti 

Haliçteki Vnlide kızağında ku
rulması kararhıştırilan tersane için 
!.:.ız ırlıklnr ilerlemiştir. Kızak sahille· 
rinde eskiden b:ı\mış olan birçok de
niz vasıtalan çıkarılmış ve deniz te· 
mizlenmiştir. Şimdi bu sahilin derin· 
liğini arttırmak için çalışılmaktadır. 

Yakında metruk taş kızağın ta
mirine ve yeniden bir kızağın da inşa 
ama başlanacaktır. Kızak tesisatı ta
mamlandıktan sonra derhal Milli 
Miidafaa Vekaleti için iki denizaltı 
gemisi kızağa konacaktır. 

Kızilaya üye 
yazmak için 

Kızılay cemiyeti vilayete müra· 
caat ederek 1 temmuzdan itibaren 
bir hafta müddetle devam edecek o· 
lan Kızılay haftası için aza kaydet
mek üzere şehrin muhtelif mahalle
lerine çadır kurulması için müsaade 
istemiştir. 

Hu çadırlar Taksimde Cumhuri
yet abidesi önünde, lstanbulcla ve 
Galata köprülerinin başında, lş Ban 
:Kasının yanındaki sebilin önünde ve 
Be>.:azıt meY.danında kurulacaktır. 

Hükumet göçmenlere ev, ahır ve 
samanlık için bir defaya mahsus 
olmak i.izere, köylülere kezalik ev, 
ahır, samanlık, inşası, yakacak odun 
ve kömür gibi zati ihtiyaçlarını te· 
min için her sene başında tesbit edi
lecek listelerle icap eden katiyat mü
snadesini verecektir. 

Köylülere pazarda satmak için 
odun veya bu odunlardan yapacak· 
lan kömür müzayede ile verilecek
tir. Yalnız her köylünün bunu ken· 
disi satması ve kendi vesaitiyle gÖ· 
türmesi şarttır. 

Orman mahsulleri de arttırma u
suliyle satılır. Bu satış işleri için bir 
tarife yapılacaktır. Geçinmeleri ö
tedenberi bu işte olan köylüler or
man mahsullerini tercihan alacak. 
lardır. 

Devlet ormanlarının içinde bu
lunan yaylak, kışlak, mera, ve sula· 
ma vasıtalarından istifade edilecek
tir. Yalnız tiftik, kara keçi ve deve· 
nin ormanlara girmesi memnudur. 

işte halkın ve ayni zamanda 
memleketin menfaatlerine bu kadar 
uygun olarak yapılmış olan orman 
kanun ve nizamnamesi bu kadar fe. 
na şekilde gösterilmek istcnmi~tir. 

~ 1f. :(. 

Kömürü kıymetlendirmek ve en 
kuytu köylere ve en kenar mahalle
lere kadar bir medeniyet sembolü 
gibi ulaştırmak istediğimiz günlerde 
bazı orman sahiplerinin, bazı toptan 
cı odun tacirlerinin ve mahalleleri
mizde geriliğin son sembolii gibi du
ran oduncu)ann odunu.bir mücev· 
lı'er ıuYfrienne yt.ıRseitmege çaıışma-
lan büyük-birtiitettir. ttna'"""1i~Ua 
irticakarane bir .. silahsız mukave
met,, adı dahi çerilebilir. 

F. GONERI 

Şoförler 
Taksi ücretlerinin 

ucuzlamasını 

Acınoaıne 
lb>u om lYlycırDaır 
Benzin fiyatlarının inişind~n son

ra taksi ücretlerinin değişmesi me. 
selesi hakkında ş~förler cemiyeti 
ikinci reisi §Unları söylemiştir: 

.. _ Eğer taksilerin ve otobüs 
ücretlerinin indirilme!ti şeklinde bir 
karar verilirse bu karar hiç de adila
ne olmıyacaktır. Çünkü; taksi açma 
ve kilometre ücretleri son defa 926 
senesinde tayin edilmişti. O zamana 
kadar 40 kuruş olan küçük saat an
tre ücreti o zaman evvela 20 kuru§a 
indirilmiş, fakat bu fiatm idare et. 
mediği göriilerek 26 kuru§a çıkarıl-
mıştı. O esnada benzinin şİ§esi 7 5 
kuruştu. Halbuki şimdi benzinin 
şi§esi 7 5 ten 12 5 kuruşa çıktı ve las
tik fiatlan 20 liradan 45 liraya ve 
cam fiatlarıyle yedek aksam da bir 
misli arttı. işsizlik arttı. lstanbulda 
taksi adedi beş binden iki bine düş· 
tü. Fakat on para zam yapılmadı. 

Şimdi benzin fiatları biraz düşün 
ce taksi ücretlerinin inmesi mi la· 
zımdır? Bilhassa lastik, cam ve ye· 
dek akşam fintları yüksek seviyesi-
ni muhafaza edip dururken biz buna 
imkan göremiyon.~z . ., 

iki iş kazası 
Dün dikkatsizlik 11.eticesi iki a· 

mele parmaklarını kaybetmişlerdir. 
Galatada balık fabrikasında ça· 

lman Kurtuluşta Naim Y orgi kızı 

Zaharyoni sol elini makineye kap· 
tırmış ve ha§ parmağı kopmu§tur. 

Küçükpazarda Muradiye soka
ğında sabun fabrikasında çalışan a· 
mele Şevket sabun kestiği bıçağa 

parmağını kaptırmış, parmağı kop· 
mU§hıtl 

Şeker meselesi · 
Londrada yapılan arsiulusal yeni taşma 

bUyük bir tecrübenin başlangı ıdır 
Bilyük Türk filozof ve tıb üsta~ 

lbn1sinanın ölümünün 900 Uncü yıid0• 
nilmüne tesadüf eden yarınki 21 hll' 

ziran 1937 pazartesi günü bütiın 'fiir· 
ki yede büyük ih tifallerlc ha tırl .ınac8~' 
tıbbın bu büyük üstadı ve felsefenıll 
bu büyük zekflsı memleketin ht.r Lll
rafında taziz edilecektir. 

Yazan: Ahmet Ekr.em 
Kamıştan ve pancardan eeker is.. ( 

tihsal etmekte olan memleketlerin bir 
çoğunda hilkllınetler, geçen senelerde, 
"PRİM" ve "YARDIM" namiyle müs_ 
tahsillere birçok paralar vermjşlerdi. 
Hükfımetler bu siya.seti muhtelif mü
lahazaların tesiriyle tatbik etmeye 
mecbur olmuşlardı. 

N apolyon on dokuzuncu asrın baş.. 
langıçlarında Avrupa kıt'asında şeker 
sanayiini inkişaf ettirmişti. Giriştiği 
uzun harblerin devam ettiği yıllarda. 
garbi Hind adalarından ve diğer müs.. 
temlekelerden temin edilmekte olan ka 
mış şekeri Fransaya getirilememeye 
başlamıştı. Bunun ilzerine şeker ihti. 
yacını tatmin etmek ve kamış şekeri
nin yerini doldunnak l!ız.rmgel.mlşti. 
Fakat 1815 ten sonra. yani Napolyo
nun devrilmesini takip eden uzun 
sulh devresinde pancar şekeri yeni. 
den mür;temlekat mahsullerinin yani 
Fransaya bol bol gelmiye başhyan 
kamış şekerinin rekabetine maruz kal 
dı. Kamıştan maınuı ~ker hem kalite 
itibariyle pancar şekrinden daha iyi 
sayılıyordu, hem. de daha ucuzdu. Bu 
rekabete kaf3I gelebilmek için A vru
pa krt'asındaki hükumetler kendi pan. 
car yet~tiricilerini himaye maksadile 
birtakım primler vermeyi dü~i.ındüler. 
Bir sistem tesis ettiler; bu si.c;tem ne_ 
ticesinde Avrupalı müstahsiller fiaL 
la.mu istedikleri derecelere i.!ıdirebil
mek imkanını buldular. Bu sefer de 
kamış şekeri pancar eşkerinin çok 
kuvvetli rekabeti karşısında. kaldı. 

Bu mücadele çok uzun sürdü. 1888 
de §eket> sanayiine hükumetlerin ver. 
mekte oldukları primleri, para yardım. 
htrnn lT.nldı---a. sı-....:ı.-v--ı-...u..ıı ._ 
konferans toj>landı. Fakat yımılan llı· 
laşma hiçbir vakit tatbik edilmedi. 

1896 da ise bilikis paııcal' şekeri 
yapan memleketler primlerini arttır • 
dılar. 1898 senesinde pancar §eker tt 
caretl öyle bir inkişafa mazbar oldu 
ki, geker piyasası bir dönilm nokt~ı. 
na ulaşmış addedildi. Kamış şekeri, 

Avrupa piyasalanndan ~ekilmekle kal 
madr, ucuz Avrupa şekeri ise bil!kis 
Hindistan& o kadar büyük miktarlar
da dökUlmeY,e başladı ki, Hind hUkU. 
meti buna. karşx gelebilmek için mu_ 
kabil gümrük rüsumlannı arttırdı. 

Bn prim veren memleketleri tel&§a 
düşürdü. Yeni bir konferans kurdular 
ve 1902 de yapbkları uı.laşmayı 1903 
eylülünde tatbika başladılar. 

Bu uzlaşmaya karşı, Britanya kral
lığı prim veren memleketlerin şeker
lerine gUmrük kapılarını kapadı. 

Umumi harbin kıtlığını takjp eden 
sulh seneelrinde, iklimleri ister mUsait 
olsun, isterse olmasın bütün memle
ketler şeker sanayiini var kuvvetleriy. 
le inkişaf ettirmeye koyuldular. Fazla 
istihsal şeker fiaUarmı dünya. piyasa· 
larmda maliyetten çok aşağı düşürdü. 
Prim ve yardım usulleri bu sefer de 
tabiatiyle kendiliklerinden ortaya çık. 
tılar. 

işte belliba.,lı şeker memleketlerin•n 
bu senenin 5 nisanında Londrada bey. 
nelrr.;lcl bir §eker konferansı akdetme 
!erine sebeb bu oldu. Ve 6 ma~!ta 5 
sene sürecek bir dünya. uuaşma.sı ya
pıldı. 

Lond:-a uzalemagı, "lmza et~ olan 
21 memleketin şeker ihracatını tahclıt 
etmelerini,. amirdir. 

Yapılan tahdidat şudur: 
Büyük Britanyanın senelik beyaz 

§eker istihsali 560.000 ton ohı.ra.k kal_ 
makta, Britanya mUstemlekelerinin şe 
ker ihracatı senede 965.254 tona. indL 
rilmekte, Avustralyaya 406.4:?0 cenu. 
bi Afrikaya 209.000 tonluk ihracat 
kontenjanı verilnlektedir. • 
Uzlaşma müddeti zarfında Hindis

tan hükumeti Burmadan başb. yerler
den deniz tarjkiyle fcker ih .. acatmı 
ya.gak etmeyi taahhüd etmiştir. 

Hollanda hükumeti A vrup'1daki n. 
razisinden §eker ihracatında balunma 
mağı ve yeni Gine müstcmlekesinden 
de kendi bayrağı altındaki ara7.iden 
gayrisine şeker ihrac etmemeyi kabul 
ed<lr, 

Birleşik Amerika hükümeti rüçhan
lı tarifeden üıtifade eden memlckelle. 
re, Amerikaya ve Amerikan müstem.. 
le~elerine (Filipin adaları hariç) 1937 
sene~i zarfında yaptığı ithalata mua. 
dil bir şeker ithalat kontenjanı ver
meyi taahhiid eder. Fılipin adala\ı da 
her yıl Birleşmiş Amerikaya 800.000 
ton tasfıyc edilmemiş ve 50.000 ton 
taBfiye edilmiş 5cker ihracatında bu
lunduğu müddetçe diğer memleketlere 
ihracat yapmamayı kabul eder. 

Serbest piyasalara sevkedilmck U. 
zere diğer memleketlere verllen esas 
ihracat kontnjanları şunlardır: 

Hollanda ve şimali şarıiı Hindistan 
1.050.000; Küba 94.0.000; Dominika 
400,000; Peru 330.000; Portekiz ve 
denizaoırı mü.c;temlekcleri 30.000 ... Bu 
kontenjanların yckünu 3.~22.500 ton 
tutmaktadır. 

Uzlaşmayı her devlet haziranın 
30 uncu gününe kadar imzahyabilir. 
Ve lmza eden bütün hükumetler:-e tas 
dik olunduğu takdirde bu uzl:ısma 1 
eylül 1937 de merlyete girecektir. 

Londrada beynelmilel bir ~eker kO:. 
mitesi bulunacak ve bütün iştirak e_ 
den hükumetlerin muvafakati 'arliyle 
bu komite her sene ihracat kontenjan_ 
lanru yüzde beşi tecavüz etmemek 
şartiyle indirebilecektir. Hükumetle. 
rin prim verme usulünil lfiğvetmeleri
ne dair son Londra konferan~mda hiç 
bir söz söylenmemiştir. 

Bu uzlaşma He şeker fiatlarmın,. 

yükseltileceği ümid edilmektedir. Dün 
yanın şeker istihsal ve ihracatı için 
girişmek üure bulunduğu pu tecrilbe 
çok mühim.sn hii.viilıtiir_ _ ... 

Ah~t Ekram. 
~ . 

Yeni S~karya 
köprüsü 

Bugün merasimle 
açıldı 

Ankara, 20 (Telefonla) - Na· 
fıa Vekili Ali Çetinkaya Sakarya Ü· 
zerindeki büyük yeni köprünün kü
§at resmini yapmak .üz~re. dün ak· 
§am lzmitc hareket etnp~tır. 

Izmitte 
. lzmit, 20 (Hususi) ·- Nafıa 
Vekili Çctinkaya bu ~?~h Y~ni Sa· 
karya beton köprüşunu~ ku§adını 
yapmak üzere geldi. Mersımlc kar§ı· 
landı. Köprünün kü~at resmi vekil 
tarafından yapıldı. 

Ali Çetinkaya Sabanca tenezzüh 
trenlerinin vaziyetini tetkik ede. 
cektir. Gece Sabancacla kalması rnuh 
temeldir. 

Çin usulil bir kafa 
yoran btlmec~sl 
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R har!fndc.n bqlamak ve her istikamette 

gU.mek §arUle buradıı ay:rı ayrı ~ckillcr 
do kaç defa Roblnson kellmcmnf okuyablllr 

Üniversitedeki merMlın koJJeı-an' 
salonunda saat tam 14 de başhyacı~· 
tır. Medeni iı.lP.m huzurunda büyük bit 
fikri seviye nümayişini pek f nndır311 
program şudur: 

1 - TUrk Tarih Kurumu Başkanı 
Bolu Saylavı Huan • Cem.il Çantlıbt1 

açış nutktinu söyliyecek. 
2 - Üniversite Ordinaryüs Profe. 

sörlerinden Sıvas Sayla.vı Şcmseddill 
Günaltay lbnisinamn hayatı, :cıilliye· 

ti ve kültürü etrafında bir konfere..n5 
verecek. 

3 - Üniversite ordinaryfü:ı profl!" 
sörlerinden İstanbul sayla\•ı Doktor 
Neşet Ömer İrdelf lbnisinanm tıbbi 
doktrinlerini teşdh edecek. 

4 - Ordınaryüs profesör Dr. A"k~ 
Muhtarr Özden (İbni S!na tıbbına bit 
bakış) mevzulu konferansını verecek' 

5 - Luven üniversitesi profesörle· 
rinden doktor Tricot Royer lbni.sinı:
run A vrupada tıb tedrisatına yaptığı 
tesiri anlatacak. 

Bundan sonra yarım saatlik bir ıırll 
verilcC<'k ve sergi ziyaret edilerektirı 
Programın ikinci kısmı şudur: 

1 - İbni Sinanın garb tıbbına bit.
metleri ve tercüme edılen eserleri. 
(Beynelmilel Tıb Tarihi Cemiyctı Re• 
isi Profesör Dr. V. Gomoin). 

2 - İbni Sina felsefesi (OrdinanriiS 
profesör İsmail Hakkı lz.mirlj). 1',ı 

3 - İpni ~İnari~ , ~ .. ~\I UC 
rlastalıkıarı (Doktor Eerih:m Cf- ıW>· 

4 ~ İbni Sinanın rıyaziye ve heye.t 
cephesi. (İsta~bul rasathanesi Dire~•· 
törü profesör Fatin Gökme:ı). 

Bir mUhim eser 
tbni Sina hakkmda Türk Tarih Ku· 

rumu tarafından hazırlanan 900 say. 
!alık büyük ve çok ehemmiyetli eser 
kitapçı Ahmed Halid tarafından tabc. 
dilmiştir. 

Doktor Saim Ahmedin 
konferansı 

Eminönü Halkcvinen: 
21-6-937 Pazartesi gwiü gecesi sa

at (21) de Evimiı.in Cağaloğlundakl 
merkez salonunda İbni Sinanın 900 Un 

cü ölüm yılı münasebctile Dr. Saiın 
Ahmed tarafından <lbni Sinarun be. 
kimlikte yaptığı yenilikler) ve onu 
müteakiben İstanbul Üniversitesı Ede 
biyat Fakültesi Profesörlerinden HiJ. 
mi Ziya Ülken tarafından (İbni Sına.· 

nın felsefede yaptığı yenilikler) adlı 

birer konferanslar verilecektir. 

Bu konferanslar bütün yurdda§ları 
açıktır. 

Saylavlan davet 
lstanbul, 19 (A. A.) - Büyük Tü:k 

filozofu ve tıb üstadı tbni Si!lamn do. 

kuz yüzüncü yıldönUmü mUna.scbetile, 

21 ha.ziran pazartesi günü saat 14 de 
Ünivenıite 'konferans salonunda yapı. 

lacdk ihllia1e İ8tanbulda. bulunan bi.. 
h1mum muhterem ıte.ylavlarm da\•etli 
bulundukları Türk Tarih Kurumund11n 
bilruriirniştir. 

:··-·········-······························ ... ······ .. ····ı 
i Denizcilik ; 
' Bu gUnkü ltalyan 1 

donanması 
Yazan: 

Ahmet Cemnleddin 
Bugün 11 inci sayfamızdadır ............................................................. 

.siniz? her bahsinde geriye kalanların yüzdesi bllC 
Bu bilmecem izin cevabını yarınki .sayımız ne olursa • olsun kaybetmektelllr • 

da bulacaksınız. • .NOT: Bu ce\'ap dUn ııe§redfıecekU. Yanlı~ 
Aca f p b 1 r m ese 1 e lıkla bugUne kalmıştır. özUr dileriz . 

EvvelkJ gUnkti Arap .saçının hallidir: • 1 il 
Mademki bu adaıri' 00 kazanıp 50 k&ybet ~ D~- i• 

mlştır. O halde ne zly~ı ne de kArı vardır. q 
<lenebill~. Hn.lbukı- gfrlşUğl bahislerin sayısı l r: 
ne olurea ohun hntl! kBznndı~ı YC kaybetti 
ğt bahilllerln saym mllsavl bile olsa ho.ltA 20 HAZ1RRAN - 1937. 



Bir otelciye: 
~ Şu yatak takımını deiittir 1 

tn. 
- Deiiftirclik ya ...• dedi. 
- Ne zaman yahu} .. . 

tl -:-Pel'fembe gecesi ... Daha ic;in· 
dört kiti yatb, yabnadı ... 
- Camın ..• istemem öyle ıey ... 
~ altıllı bir takım getir .•. 

- Peki ...• deyip yorganı aldı 
~rdü, daha kirli bir tane çetircli. 

J(m7?4nekaf'lmn 7oıJle dibind'? bozuk ve 'kıartı>ılrk 3o'kıaklanndan biri-

Jstanbu/ konuşuyor/ <Mevıanekap1: 1) L - Buna da diyeceğin yo~ Y~· 
~ .. Deminki yorpnı ben ortu· 
~m ... Sana kendiminkini getir· 

- Hay Allah r.:.zı olsun l l ! 
• • • 

Seyyalar, bu dereceaine ra;tla· 
~lar, onlann baılıca tikayeti 
fı.t)du: 

MevlAne kapı; Istanbul içinde 
bir taşra kasa basına ben·zer 
Bu semtin de, susuzluktan, yolsuzluktan, ve 

ışıksızlıktan şikayeti var 
!stanbulun bir otelinde yatakla· 

~yorgun argın girip yatmqlar. 
~ ~ bakmıtlar ki kıyametler kopu· 
)oH 'bir cazband, bir dans .. medet .. 
'-'!eh., uzadıkça uzamlf, uzadıkça U· 

~l'l\lf, bir türlü arkası kesilmiyor. 
ıle basıp •'Nedir}., diye sormuılar. j 
-Düğün var. 
Eskiden düğünler evlerde olur• 

~~!imdi otellere intikal etti. Fakat 
~"rin yapılacak otel var, yapılamı· 
)\~ olanı var. Duvarlan peclav· 
~ aı"bi ince ve aksisadalar hasıl etın~ 
~ lnüaait bir bina, hem düğün yen, 
~otel olamaz, olmamalıdır. Be· 
~Yeler, otelleri bu cihetten de bir 
~trole tabi tutmalıdır. 
'- 9u sefer de, kirh olan düğüncü· 
..2__ l:;~µk sermayeli otellerin inhi· 
~\lfe\.'-"··· 

- Ne y...-lam>.. B&r müddet 
JrJ.a dü~ıün 1 • diyeceği geliyor insa· 
~I Zira, ötekiler zaten otel değil· 
~er: bu iıten vazgeçmeleri belki 
~ cbl-ıa muvafıktır. 
. Dünyanın birçok büyük tehirle· 
~e en büyük, en mükemmel umu· i' eğlence ve istirahat yerleri bele· 
}l'elerin malıdır. Bizde bu her ne· 
~ilse olamıyor. Belediyeler fertle· 
~ teşebbüslerine mağlup oluyor. 
~at bundan yılmamalıdır. Türkiye 

cft İYi oteli, iyi eğlence yerini, gene 
devletçilikle belccliyecilik, elele ve
l'relc yaratacaktır. 

Yoksa: 
- Bu yorganda sizden evvel an. 

~dört kiti yattı ... 
Yahut: 
Gece yarıaı aizi yatağınızdan ui· 

l'fltacaJc bir caz ... 
Yahut, sabahleyin ta.htakuru· 

•uaıdan ıikayetinize kartı verilen ıu 
tt\Pap: 

- Otel olur da tahtakurusu ol· 
l'tl~ mıL. Tuhafsın liay ... 

(VA·N1l) 
.....___---~~~~~~~~_..,,~--

llludağcİa kay
bolan çocuk 

ltesml tahkikat iddi
ayı haksı çıkardı 
İzmir, 19 {HU8USi) - Bundan 

t:nelerce evvel Uludajda çocuiunu 
Ybeden Buraah fabrikatör Meh· 

lkıedin çocuğu Şadinin Buc:ada bay· 
t.r Azizin oğlu Sadi olduiunu iddia 
~ii malUındur. Bu huauata bir ay. 
~beri tahkikat yapdmakblydı. Tah 
kı"kat neticesinde Saclinin Bucada 
b.Ytar Azizin oilu olcluju ve Ulu· 
~da kaybolan fabrikatör MehnıP· 

111 oğlu olmadığı katiyetle anla~· 
ltuttır. Vali F azb kendilerini çqu.. 
"'!' ve tahkikat neticesini teblii et· 
lltlftir. 

f-L-!L-•~ !-1~---..l-- ,. t;!::..! aun&a_ , ~ ~ 19Ç• 
-,ıni söylemi~ de bir avukat tut· 
~Uftur. Baytar Aziz aleyhine mah· 

Cfrleye müracaat etmesi muhte
bıeldir. 

Bugtlıı alr.e anlatmıya çalıp.cağım 
Mnlbekapı, çoğumuz için biç bilme. 
diğimiz bambqk& bir Alemdir. 

Buraya latanbu1 eeJıri içl:ıde bir 
köy, daha dofnısu seesiz bir Anadolu 
kaaabuı demek mUmkUndilr. 

Mevllnekapmm yansı ahfı!.p, yarı
m kerpiç evletiyle, bunların ~trafmda.. 
ki genle ana.ıan a.rUmda dolqmıya 
baoladıfımş aman, o kadar az ~a. 
ma rugelirliniz ki,· ailki buraları 
meak1in değilmlt llUUl'8D1J&. 

Mevllne kapı köhne btanbulu çepe· 
çevre kaphyan aurl&rm yedi kapıam. 
.a-, • · r'--&· ,,_ oıı,,.,, . ..,~ . ..._. ... .-- ... 
kıfDUI bir aemttlr. 
Topkapıdan dqan çıkıp, yeui asfalt 

yolu takip ederek Kevlbekapıya u. 
andığınız zaman, aafaltm bittiği yer· 
de karşınız& çıkan iç içe iki ıur 
kapısından geçiniz, artık Kevılnekapı 
ya glrmiı olurswıuz. Burada kal'fmıza 
ilk çıkan sağ taraf~i bir «.ı"C\llle ile, 
sol taraftaki harap tek katlı l'ıir ev o. 
lacaktır. 

Bu semtin bugllııldi bütün su ihti. 
yacını temin eden çeemenin bqında 
ihtiyar bir kundura boyacm su içiyor 
du: lkJ ktlçtlk çocuk da ellerindeki dea. 
tileri doldurmak için IU'& bekliyorlar. 
dı. 

·ihtiyar, ak l&ka1J, bem'.>eyu sa.çJa. 
n ve boynunda udi lutra kutuau ile 
entereaaıı bir Uptl. 

Bekledim, suyunu içti, geriye dön. 
dlı\tü zaman kon~: 

- Merhaba, baba Cledim. Sen kaç 
senedir boyacıam burada 7 .•• 

_ On senedir. e\'llt, cevabmı verdi. 

Ve lllve etti. Etkiden arabacıydım, 
fakat ihtiyarlaymc& bu iae dayana. 
mu oldum pçinı içlıı lwıtracııığa bq 
ladım. Yo1

1 

y0rll19lllediiim lçjn. öyle 
pek uzaklar& sideınem. Buralarda ·ge. 
çinip yqıyoru.s 1fte ! 

- Kaç yaemdallll Mn 7 
- Altmıt bef, yetmif kadar var! 
lhtı,yar prib bir ıive ile konquyor. 

du, tekrar llC)l"dum: 
- A.~en nere1Jaln? 
_ Romu)'alL Muhacir geldik bura· 

Yazan : Haberci 

Jtevldnek-apını~ bfr kahvesi ııde Haberci halkla konııp,yor 

Mevuhıeloapının ihtiyar a.ya~-J;ıal:ıı 
boyacmı 

allerimc çabuk cevab vermişt•. I .ıkat 
meseje mahalles nin dert:erine gelince 
bir müddet düşündU. Sonra ayni garip 
şiveyle anlattı: 

- Evveli karanlıktan şikavetçiyiz. 
Sonra sokaklarımız çok bozu:{, daha 
sonra da suyumuz Yf k .•• 

İhtiyar boyacı sbyliyecekel':"ıni üç 
kelimeyle hulisa etmişti. 

tstanbulun başka tarafları .acaktan 
boram boram terlerken, biz M!vllne. 
kapının hafif ve tatlı bir rüzgar esen 
boş sokaklarında ilerledik. 

Sağımızda kale boyunca uı:~an ve 
içinde sUrU ile koyunlar otlıyA.n geniş 
bir arsa vardı. 

YUrUdüğilmilz cadde, muntı'!am p·ar 
ke taşla,.ıyla döşenmişti. Böyel bir yo
lun, bu köhne muh:tte buıu11abilmetıi 
§aşılacak işti doğrusu. llk raı-geldi. 
ğim adama bunu sordum: 

- Çok basit, dedi. Bu yol &ultan 
ncşat zamanında yap~ld?. Ma:~m ya, 
bu sultan mevlevt idi ve birkaç kere 

l kale dışındaki me.sbur mevle"ihaneye 
ya... gelmişti. lBte o zamanlar, ı.uttanm 

-Maaemki buranın eskistsın, anlat rahat rahat geçmesi için yapılan bu 
bakalım bana buranın d!!rtl.:-rıni de- cadde şimdi semlımizin kel b:ııa şını. 
dim- şir tarağıdır. 
Konuımamız, buraya gelince kar. Biraz daha yürüdük. çarşıya gel. 

pdaki dil§Unmeye başları. öbür su. mi§tik. Köşebaşında küçük bir kahve
nin önünde birkaç kişi oturmuştu. O 

HABERCi 
(Devamı ~ iinc'iide) 

Dikkat l 
Maballelerinizde ı6rdütünüz 

bütün eksiklik\eri, bütün tik'yet · 
terinizi, yapdmuau istedijinis 
teJleri, camnm üan bidieeLtri 
her tut, ister mektupla, telefonla 
ve ıatenenia ma"-emmı aelerelc 
bize bildiriniz. 

Muburirimiz, fototnfçdan · 
nuz ayaimaa kadar gelip IÖJ· 
lec5klerinizi inceliyecek, fİkiyet -
lerinize veya temennilerinize P· 
zetemiz tercüman olacaktır. 

' 

KURUN' da: 

&al dat ••rahatı 
Tevfik Rüıtü Arasın Bağıhd seya.. 

bati Irak hariciye nazırı Naci El A· 
ail'in geçenlerde Ankaraya vs.kı olan 
seyahatine bir mukabeledir. Fakat bu · 
ziyaretten istüade edilerek iki memle. 
ket arasında halli icap eden iktısadi 

vaziyetler de tanzim edilecektir. Onun 
için Hariciye Vekili !le birlikte Eko. 
nomi Bakanı Celal Bayar da gitmiştir. 

Tevfik Rtl§tü Aruın Bağdt.d seya. 
hati tabit olarak eauen pek yakın 

dost olan iki komıu memleekt aramn· 
daki aa'llimiyeti bir kat daha artır:ı. 
caktır. 

Tevfık RUştU Aru, Bağdattan ııon. 
ra Tahrana g~k. oradan Mo11ko
vaya gidecektir. Gerek Tah:an, ge. 
rek Moskova ziyaretleri de gene Tilrk 
• İran, Türk . Sovyet dostluk müna
sebetlerinin tabii bir neticesidır. 

( A1111ı Ua) 

TAN' da 

Moskova hadlselerl 
Almanya ile İtalyanın birdenbire bu 

kadar anlqma meyilleri gö:Jtermele. 
rine batlıca sebep, Moskov:ı ~1adisele. 
rinln hariçte bıraktığı te3irlerden, 
kendi maksatları bakımından azami 
derecede istifade arzusudur. 1kJ mem- · 
leket, garp demokrasilerine yakJq. 
mak için bu f ınatı kaçmnamıya az. 
melmiş görünüyorlar. Alman \"e İtal. 
yan ga7.etelerinin neerlyatında, Rus. 
ya ile olan askerf ittüakm kıymets!z. 
!iğini Fransaya hatırlatmak noktası. 
na bilhassa dikkat edilmekt<?dir. Fran 
aanm sağ taraf gueteleri de -:ıu yolda 
yazılar yazıyorlar \'t Fransız • RUll 
paktına şiddetle hücum ediy<>ralr. 

( AJrnıet Euıin ral1n1Jn) 

CUMHURIYET'te: 

Balkanlar v J kUçUk f 11111 
Yugoslavyanın evvela İtalya ve son. 

radan Bulgaristanla esaslı surette an
lqması ve Almanya ile sıkı mUnase. 
batta bulunması zlhirde KUçUk ltillfı 
zifa uğratmıfbr. Bundan endi~e eden 
Çekoelovakya Başvekili ve bir derece 
kendiaile bir fikirde bulunan Roman. 
y& başvekili BükreştekJ göıil.,melerin 
sonunda vapurla Tuna üzerinden Yu. 
goıılavyanın Kladovo iskelesine g :dip 
Yugoıılavya B~vekiline mUlıl.ki olmue 
tur. Burada Dr. Stoyadinoviç Yugos
la vyanın İtalya, Bulgaristan ve Al. 
manya münuebatını iyileştirmi~ olm& 
sile K~çük ltillf ahidnamesini i:oz. 
muş olmadığına diğer iki baş,·cic:ll 
ikna etmiştir. 

Binaenaleyh üç devletin kentiUPr: ı1e 
taalluk eden beynelmilel meseleleri 
maslah'lla en uygun bir suret~ r..ıllP.t. 
ınekte serbe!t bulunmalan eaası ka. 
bul edilmiştir. 

Orta A \'nıpadaki bütün devle•ler.n 
iktısadt cihetten birlik yapm:ılan ve 
bu su.retle iktısadi bir kUl teşkil etme. 
leri hakkında Çekoslo\•akyantn dü~ün. 
düğü pliuı Uzerinde göril~Uln,Uşs" ae, 
bir kar~r verilmemiştir. Üç ba~,·eJo i· 
tin aruındaki görüşmeler sor: sıyHsl 
f aaliyeUerile bu zümrenin dağıln.adı. 
ğını ispat etmış oluyor. 

(Muharrem Fcy::i 1'oga ı/) 

AKŞAM'da: 

zôıurt1Uk teaeur aı 
lnsan:arda her şeye züğürt t<'sellisl 

aramak o kadar büyük bir ihtiyaç ha· 
line girmiş ki, çirkinliğe bHr. kulp bul. 
mU§uz: 

- Çirkin ama ııex appeli var .•. de. 
yip çıkıyoruz. 

GörUyol'8unuz ya! İnsanların hayatı 
baştan ba.t'a o beğenmedi~lmiz, alay 
ettiğimiz. komik bulduğumuz .züğürt 
teaellileri ile dolu •.. 

Bir _.;ın bunlardan mahnı'n olHk 
o zaman ihtiyarlığrmızı, çirkinliğ~m · zi, 

zUğilrtlllğUmUzU daha müthiş bır su. 
rette anlıya.cağız. ( H. F.) 

nfllAk eden yangın 
sUndOrme Aletl 
Galatada pef§embe pazarındaki 

tütün deposunda duran bir yangın 
söndürm~ Aleti infilak etmit ve aleti 
muayene eden depo idare memuru 
Ahmet oğlu Mehmet sol elinden ya 
ralanmrı, kirpikleri y&nmlftU'. 
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Hariciye VekA.letinde 

Dr. Arasın vekili Istanbul konuşu ot 

Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablaaı Had1yo•ye aıtur. Kanser kurbanı: 

-48-
Sadık kadın cc·::.p verdi: 
- Hiç kimse. Dikmene hiç kim· 

ıe ders vermemiştir. Y almz Emine 
ile bir de çiftlik adamlarına sizin 
emirlerinizi söyledim .. Bunun unu· 
tulmaması için birkaç defalar tekrar 
etmeğe mecbur oldum.. Bu kadar
cık bir çocuğun bunu anlayacağını 
:ve öğreneceğini ne bilirdim"? Buna 
_çok üzüldüm beyefendiciğim. Be
nim arzum şu idi: 

Sizin emirlerinize itaat etmek. 
Bu sözlere karşı Lemi söyleyecek 

§ey bulamadı: Kadm vazif~ini yap
mıştı. Belki biraz aceınicesine. Fakat 
§Üphesiz ki büyük bir sadakatle yap
mıştı. 

Kadına, ilk talimatından büsbü
tün başka birçok yeni talimat ver
melde iktifa etti. Ve bilhassa ikinci 
karşıla§mada çocuğun biraz daha 
az vahşi olması için icap eden sözleri 
~cuğa söylemesini tenbih etti. 

Bu ikinci karşılaşma ertesi günü 
oldu. 

Hacer anneden epeyce azar yiyen 
ve dersini alan çocuğu bu defa Ha
cer anne kendisi getirmişti. Babası· 
nın yanma kadar gidip alnını uzat
mağa razı olmuştu. 

Fakat yüzü çok asıktr. Birdenbi
re bulutlanan küçük çehredeki gü
zel bakı§ yok olmuştu. Şimdi orada 
yalnız çekingen ve korkak nazarlar 
vardı. 

Lemi müşfik sesle: 
- Sevgili küçüğüm diyordu. ha

na bak .. Gözlerini bana kaldır baka
yım .. Haydi! 

fakat küçük baı.mı büsbütün önü 
ne eğerek yavaıça mmldanıyorclu: 

- Korkuyorum. 
Baba ıztıraph bir sesle: 
- Oh niçin korkuyorsun Dik

men? Neden korkuyorsun} 
Çocuğun yüzü buru§tU. Dudak

ları büzüldü. Titrek bir sesle keke
ledi: 

- Ben çok uslu duruyorum .. Ya
mazlık yapmıyorum .. 

- Tabii uslu duruyorsun çocu
ğum .. Hem yaramazlık bile yapsan 
ne olur sanki? 

Hacer anne küçüğün cevap ver· 
rnesi için araya girmek istedi. Fakat 
Lemi hakim bir jestle susmasını 
İ§aret etti. Sonra tekrar sormasına 
devam etti: 

- Ha/ .. Söyle bakayım Dikmen
ciğim eğer yaramaz olsan ne olabi
lir? 

Çocuk üzerine eğilen Lcmiyc, kor 
kak gözlerini kaldırdı titrek ve şika
yetli bir sesle mırıldandı: 

- Ben yaramazlık yapmadım. 
Beni döğme. 

- Seni dövmek mi? Bunu kim 
söyledi sana? 

- Lemi beyefendi 1 
- Ben mi? 
- Evet sen söylemişsin. Bana 

Hacer anne 8Öyledi. 
Bu defa Lemi hiddetle dikildi .• 

Fakat çocuğa değil, ona böyle fena 
bir terbiye veren ihtiyar ve alık hiz
metçiye .. Bu hiddetli hareket çocu
ğun gözünden knçmadı. Kendisini 
büyüten ihtiyara karşı bunu bir teh
dit sandı. 

O zaman harikulade bir şey oldu. 
Bu çekingen ve korkak çocuk süt 
nineyi müdafaa etmek için birden
bire koşarak kadının önünde dikil
di. 

Küçük ellerini arkasına bağlamış
tr. Kadmm önünde gerilmiş bir va
ziyette idi. Kuvvetli ve sert adamın 
gözleri içerisine cüretle bakarak hiç 
kıpırdamaksızın ve tek bir kelime 
söylemeksizin meydan okur bir va
ziyette duruyordu. 

Ve Lemi bitkin, kalbi ncı bir su· 
retle burkuldu. Kendi kuv\'etine 
karşı meydan okuyan şu nermin, 
şu küçtik vücu~ .. ~u bakı~ .. Şu göz
ler .. 

Bu insanı çıldırtacak .. Aklını kay-

bettirecek bir şeydi 1.. Bu bir hayal
di 1 •• Bu Neclanm bakrşı idi .. Bu Nec
lanm vaziyeti idi .. Gittiğinden bir 
gün evvelki gece de aralarında ge
çen şiddetli sahnede işte kocasına 
tıpkı böyle meydan okuyan bir sii
kiınetle bakmıştı .. O narin ve ince 
vücudile bu kadar büyük bir enerji 
göstermişti. 

Büyük bir heyecanla ruhunun en 
derin noktalanna kadar sarsıldı. 
Hacer anneye çekilmesi için işaret 
etti. 

- Gidiniz.. Siz çekiliniz .. 
Çocukla yalnız kalınca mukave

metsiz bir arzuya kapıldı. Masum 
çocuiju daha fazla korkutacağını hiç 
düşünmiyerek onu omuzlarrndan 
yakalayarak pencereye, iyice aydın
lık bir yere getirdi. 

Ve orada çocuğun önünde diz çö
kerek bir Q1gm gibi yine o bakışı 
aradı. . Annenin bakışını.. Sevdiği 
ve iki senedenberi ayrı yaşadığı ve 
damarlannda ebedi bir aşk ra~esi 
dolaştıran kadının bakışlarını ara
dı. 

- Benim Neclam !.. Benim kü
çük Dikmen im! 

Çocuk nasıl da ona benziyordu 
yarabbim! Daha sanşm saçlar altın
daki bu biraz yuvarlak ayni çocuk 
alnı idi .. Ve gözler! Şu yaldızlı göz
ler .. Bu bakış: Göz yaşları arasında 
bile güler gibi görünen aynı ciddi ve 
tatlı, aynı müşfik gözler .. 

- Benim mini mini benim sevgi· 
li yavrucuğum 1.. Benim küçük Dik
menim ! Benim Neclacığım !.. 

Artık şimdi hangisinin ismini söy 
lediğini bilemiyordu. Şa myordu. 
iki ismi birbirine karıştırıyordu. Her 
ikisi dP. onun bir tek aşkı idi. Her 
ikisi de bütün hayatı idi. Her ikisi 
de yalnız ona ait olan iki varlıktı. 
v~ kendisi için :birbirinden ayırt 
edilemiyecekti. 

Biitün varlığı, bütün aklı ve fikri 
karma karışık ne kaptığını kendisi 
de bilmeksizin çocuğu göğsüne çek
mişti. Onu büyük bir sevgi, büyük 
bir hasretle kalbi üzerinde sıkıştıra
rak mırıldanıyordu: 

- Benim mini mını yavrucu
ğum .. Benim güzel çocuğum! 

Fakat o o.nneyi düşüniiyordu .. 
KoHarmm arasında sıkmak istediği 
karısını düşünüyordu. 

Çılgın dudaklarr hayrete düşen 
küçük çehreyi bir deli gibi huselere 
garkediyordu. 

Hatta öyle bir dakika oldu ki göz 
)erini kapadr. Harnretle yanan alnını 
başının ağırlığı ile bükülen küçiicük 
omuzlara dayadr. 

Sanki o kendisi şimdi bir çocuk 
olmuştu!.. Sanki Ncclanın omuzuna 
abanmı tı. Bu şefkat buhranının 
uzun bir hasretten ve senelerdenbe
ri çektiği elemlerden doğduğunu hiç 
di.işünmeksizin ince, nermin kollar 
arasında hıskıra hıçkıra ağlnmağa 
başladı .. Bu ince küçük kollar ki te~ 
selli etmek çaresini araştıran bütün 
küçi.ikler gibi yavaı; yavnş, çekine 
çekine boynuna dolanmağa başla
mıştı. 

Lem'i heyecanlarını ve iizüntÜ· 
lerini açıkt.."ln acığa gösterecek tabi· 
atte bir adam değildi. Bilhassa şu 
son zamanlarda seyahatten döndiiğü 
sıralardaki olan biitün ıstırnb ve ge· 
derlerinden hiç kimseye bir ŞP.Y belli 
etmemişti. En samimi arkad lan 
bile onun içerisini yiyip kemiren ıs· 
trrap ve kederi tahmin edememi ti. 

Hele oğlu ile son lmrşılaşması en 
acı hatıralarını uyandırmış, en bü· 
yük yeisleri ca~landmnışt. Evvela 
oğlunu göreceği fikrine günlerce ta· 
hammül edememişti. Bu çocuk göz· 
leri kaybettiği kadının ne canlı bir 
hatırasıydı :rarahbim !.. O gözler ki 
onun kalbini iğneliyecek, ona işken· 
ce verecek.. Belki de onu itham ede· 
cektit 

(Davamı oor) 

Numan Menemeocl 
oğlu oldu 

Ankara, 19 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Dr. Rüştü Arasın Bağdet, 
Tahran ve Moskova seyahati dola· 
yısiyle Ankaradan gaybubeti esna· 
smda hariciye vekaleti vekilliğinin 
siyasi müsteşar Numan Menemenci
oğlu tarafından idare edilmesi Reisi· 
cumhıırun tasdikına iktiran etmİ§tir. 
Vekiller Adanadan geçerken 

Adana, 19 (Hususi) - harici· 
ye ve iktısat vekilleri bugünkü eks· 
presle şehrimizden geçtiler. istasyon 
da vali, belec;liye reisi, kumandan, 
hudut komisyonu Fransız heyeti re· 
isi ve Fransız konsolosu tarafından 
karşılanıp n~rlandılar. 

lran transit yolu 
Oiln Erzurumda Y.B· 
pılan merasimle 

açıldı 

(Bal} tarafı 3 ünoüde) 
gUn bizimle beraber oraya gezmeye 
daha doğrusu bizlere buralar! göster. 
miye gelen kıymetli muhaITir Osman 
Cemal, foto Ali ve ben de kahvcyP gır. 
dik. 

Selam sabahtan sonra, orada. otu. 
ranlarla konu.smıya bqladım. 

Bana ilk cevap veren, Defteı-hane 

mütekaitlerinden, beyaz saçir, beyaz 
sakallı bir zat oldu. Keııdlsbin ç:ok 
tatlı bir konuşması vardı. 

- Dertlerimiz mallım, dedi. susuz
luk, karJnhk ve yolsuzluk. 

Biraz sustu ve tekrar söyledi: 
- Susuzluğa bir aralık çare bulu. 

nuyot' diye sevinmiştik. Terkos. ma_ 
hallemize kadar boru döşedi. O zaman 
lar fakL· fıkaraya bedava su verilece. 

ği, bütün evlerin artık su'3uzluktan 
kurtulacağı söyleniyordu. F:ıkat iş 

bambaşka çıktı. Şimdi terko3 burnu
muzun <libinden geçiyor da, birimiz e. 
vimizc alamıyoruz. Bütün nıahallede 
terkostan istifade eden ancak tek bir 

evdir. S.t almak için öyle kan§1k, öy. 

le külfetli muamelelere ihtiyclç göste
riliyor ki; hiçbirimiz bu i~ yanoşamı. 
yoruz bile ..• 

Mütekait zat, söyliyeceklernıi bıtir. 

Kızıldize - Trabzon transit yo· 
lu dün Erzurumda yapılan merasim· 
le açılmıştır. Bu yol üzerinde Dev
let Demiryollan tarafından işletile· 
cek olari kamyon ve otobüs diinden 
itibaren muntazam seferlere haşla· 
~ı~lardır •. Tü~.kiye ile Iran arasında- Bay r 8 ğa dair 
k~. ı~tısa?ı m~n~sebatın inkişafında ıBaşvekaletin tamimi 
buyuk hır degerı olan bu yolun açıl- , • . . • 
ması hanın dış pazarlarla olan mÜ· Başvekalet, yem bayrak nızam-
nasebatını daha tabii ve en kolay bir name&ini hazırhyarak şu tamimi yap 
şekilde temin edecektir. mıştır: 

Tilrkiyeye dair 
haberler ve Alman 

ajansı 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 

1 ürk matbuatının bazr neşriya· 
tından münfail olarak D. N. B. ajan. 
sının Türkiyeye dair gelen haberle· 
ri nes~etmçdiaLhakkında 18 h;\7.İran 
tarihli bir lstanhul gazetesinin iddi-
ası hiı- bir esasa müstenit değildir. 

Esasen mezkur gazete bu hususu a· 
lakadar makamlardan da kolayca 
tahkik edebilirdi. 

Anadolu ajansının notu: D. N. 
B. ajan&ınm Anadolu ajansı tarafın· 
dan çekilen telgrafları neşretmediği 
hakkındaki iddia muhtacı tashihtir. 
Mezkur ajansın elimizde bulunan 
son biiltenlerinden de anlaşıldığına 
göre, müttefik ajanslık sıfatının icn. 
batı'1dan olan hu n~riyat hiç bir in
kıtaa uğramamr~tır. 

1ÇER1DE: 
OV. Sultan:ı.bmct medreselerinin tamiri lıılne 

b~lanmı§tır. Bu medreseler yeni arılv da'
l'eal ı+tıhaz edilecektir. Tamir işi medrescle 
rtn hail aslisi bozulmamak lc;ln mUzenlr. 

nezareti nltmda yapılmaktadır. 

V.. Cihl\llglr halkı 'belediyeye mUracaatıs 

gtindengUne kalabalıklaıµtn ve bUyUycn CI• 

hangirde bir park vUcuda getirilmesini iste 
mlşlerdlr. Cihanırf rlller bu parkın yapılabil 
rncsi içln belediyeye bllyilk bir yer dahi 
ı;östcrmlş lerdl r. 

:ı~ Telefon lld:ı.rcsf devlete /,ieçtıkten 1K>nra 
tc!rfon rehberleri esl:I şirket tarafından yr
pıldığ"ı vekilde kalmıştı. Halbuki telefon teıl 
si ve milklUeme OcreUerfndc yapılan teru:I• 
JAt ~ayeffindıı telefon alanlar geçen bir 11ene 
ye yakın mllddct içinde şirketin Uç senede 
kayd"dcm"ıl{ğl kadar çoğ&lmUJtır. Hunun : 
lc;fn tele.ton rehberinin devlet idaresi namına 
"c ycnlrlen bııınlmıusı tnkarrtlr etmiştir . 

'f. Bundan iki yıl evvel ölen CelAI Sahir 
Erozanın dUn Bakrrki.ly mP.7.arlığmdakl kab 
rt onıı unutmayanlar larafmdan ziyaret edil 
mlş ve hatıraları anılmt§tır. 
~ 6 Temmuzda I'arlstc toplanacak be)nPI 

milel llfalye kongrCBlnc hUkOmetlmlz de 

davet cditmlGtlr. 
'lo Yeni balıkhıınenln hal binaıımm yanında 

yapılması takarrür ctmlşUr. 
'f. Şehre yeniden ltonacal: 2000 elektrik 

llmbasmın yerleri teablt edilml§tlr. Gelecek 
harta lrnnulmalarma bn,şlanacaktır. 

lf. Qrtamckt.ep muallim mue.\•lnliğf lmUha 
nı d Un bitmiştir. İmtihana 145 muallim gir 
ml1]Ur. 'Tahriri fmtihıında muvaffak olanlar 
;ılCahl imtihana girecektir. 

.lf. Türk - - :Mı.-ur muııhedclcrlnln B!ly!lk 
Mlll"t Meclisince tasdiki mUnıısebcU'e Dr. 
Aras ile Mısır H&rlclye Nazırı Butr01ı paşa 
arasında samımı tclgro.flar teati olunmuştur. 

"Bayrak, vatan ve milletin istik
lalinin şerefli bir timsali olmak iti· 
bariyle bütün vatandaşların bu kıy
metli vediaya layık olduğu heyecan 
ve hassasiyetle saygı göstermesi mil
li ve vatani bir bcrçtur. Bu itibarla 
bilumum mekteplerde ve Halkevle· 
rinde buna daha fazla ehemmiyet 
verilerek esaslı dersler ve konferans· 
lar tertibi şehir ve köylerde de hal-
1 •••• 'I.. llf,l V \.. UJ lS•1oı UU J 1,.th.., ..... 1, .......... ._..l>. 

tedbirler alınması lüzumlu ve fayda· 
lıdır. Bayrağın çekilişinde ve indiri· 
!işinde ona gösterilecek milli sevgi 
tebarüz ettirilmelidir • ., 

Vefat 
Merhum Giridli eczacı Ali Hayıların 

kardeşi Ahmet Mithat vefat ~Lti. Ce
nazesi 21 haziran 937 pazartc31 günü 
saat 10.45 de Şehremini Valide has. 
tanesinden kaldırılarak öğle vı:ıkti sa 
at 12 de Maçka Tcşvikiyc camisinde 
cenaı.e namazı kılınarak Feriköy aile 
kabristanına defnedilecektir. 

:/. Sovyetlerlc altdetuğlmlz yeni Uceret 
nnlaımuı mUzakercler:I httnıl§tlr. Hu:ırlanan 
nnla§!X!a önUmUzdeld hafta içinde lmr.a ela 
nacaktır. 

~ Danimarka ile ilk ticaret anl~mw akdi 
!çın hUkQmetlmizle Danimarka. mUmcııalllerl 
arasında :rakm<la Ankarada mllukcrelere 
ba,şlanacal<tır. 

:t. tzmirdc Cuma ova.ııı nahlye.<ıiinde 16 bin 
liraya yolc;.a tayyare bange.n 10§8 edilecektir 
Hangarın plAnı Nafia vekAletl~ce tasdik edl 
!erek gönderilmiştir . 

,r. Bu sene §flbrln dışında llkmcktep talebe 
l~rlnc mahsus olarak 660 talebeyi alacak 
beş kamp aı;ııacakt.ır. Kamplar temmuz. a · 
custos 8)0larında kunııacaktır. 

:r. Yarm Zonguldağm yabancılardan kurtul 
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GUncıln Seretan burcuna girmesi 

Va kıl 

2,2.5 12,15 16,16 1M5 21.~T 2,08 

OEc.;ır,s ı;;tı;~"E nnous NJ!! OLDTI '! 

FnrU te§kllAtmda.kl değl~lkllk dolayıslle 

valller, Ankarada toplanacaklar. 

mişti. Bu scf er genç bir mektepli s 
bqladı. ,.,, 

- Bir de, bizim Mevliınekapıyı ., 
reminine en kısa bir surette \lağ1~1 
(Uzun yol) dediğimiz sokağın h 
yazın. Burası öyle karanlık. ilyle_.,, 

zuk bir yoldur ki, geceleri hiçbiriJll 
geçemeyiz. Eskiden kaç kere cintJ)e 
ler oldu da, yine bu yola bir Hıtıl 
koymadılar ... 

Etrafımız.da oturan yaşlı mi.lŞttr 
lerden biri, gencin sözünü tamanılaıll 
sını beklemeden söze karı§tı: 

- Bir de, dedi. Bizim mahal!rde 
na lağım yoktur. Evlerimizde bu ilı 
yacı çukurlar açarak karşılamakta~ d 
Buraya su ve ı§ıkla beraber, lağılll 
yapılmalıdır .. 

Bir taraftan dinliyor, bir taraftı 
da etrafıma bakınıyordum. B:ınıı. ~· 

' na yakıla anlatılan dertler haksız 
yersiz değildi. Değildi ama, MevlAlle 
kapıda oturanlar da benim gıbi ts 
bulun daha nekadar feci şe"'Rit a.ttıtl 
da yaşıyan birçok semtlerini göJ111~ 
olsalardı, eminim ki, bu kadar ş!J\ 
yet etmek şöyle dursun, bir alJ<y dr 

lerine rağmen, hallerine bin kere, 0 

bin kere şükrederlerdi ... 

ÇUnki! Mevliınekapı bütÜ!ı baJ\llll 
sızhğına rağmen. Sinemköy, Feri1~ö1 
Cankurtaran gibi semtlerin yanınd 
adet.it bir cennet kadar güzel ~örUnO· 
yordu ... 

HABERCİ 

Yarma: Mevlanekapıda oturall 
talebeler, kış günler mektebe gitme~ 
için çift ayakkabı kullanıyorlar! 

Şehı im ize gelecek 

lngiliz misafirler 
iki köşk tahsis edfldl 

Başvekilimiz lsmet lnönü Lond· 
rayı ziyaret ettiği sırada İngiliz hafl' 

ciyesinde mühim mevkiler isp-' ;. 
.ı __ L--· __ • • ı ._ .. outda S 
çirmeğe davet etmiştir. Bu - vat 
daveti memnuniyetle kabul etmişlerı 
fakat yaz tatili siyasi hadiselere bağ· 
h olduğundan ziyaretleri için zamatl 
tayin edememişlerdir. 

O sıralarda Londrada bulunatl 
İzmir saylavı Osman zade Hamdi c:le 
misafirlere Suadiyedeki köşkürıU 
tahsis etmek arzusunu göstermişti!· 
Buna ilaveten arada Büyükada~ 
Nizam caddesnide Can pa§8nın kö~· 
kü de misafirlere tahsis edilmek ii• 
zere viliiyet tarafından kiralanmıf 
tır. 

duğu tarihi günün yıldönUmUdUr. Bu 16 tnel 
yılılönUmU bUyUk mernslmle kuUulanacaP 
lır. 

)1. D!ln adliyede yalan yere fahadct cdeO 
1'"ro11e adlı btr kadın te\•klf cdilml§tlr • 

.y. Adllyed yaz tatili 20 temmuu:la ba~ı• 
yacaktır. 

DIŞARIDA: 
• 60 bin İtalyan kadınına bugtln Romacl• 

bir n!lmn)~ yaptırılacaktt1". Musollnl bir ıııJ 
luk 1;öyllyccektir. 

:.~ 'Jo7anaanm bU aenenJn Ukbe§ ayı zıır!ı:ll 
dakl ticaret miktan 26 milyar 613 milyondu!· 
Dunun 16576 milyonu ldhal!t Ye 0.83 mil>'° 
nu ihracattır. 

~ Tuna Uzerlndc•seyrlsclcrln )1l:ıUncU 111 
dönQmU mOnasebetne dUn Llnzde mcrasltıı 
yı;pılmı.§trr. Avuııturya cumhur bll§kanı il' 
Ucam! nazırı l.BUC'hcr birer nutuk ı;öyternlf 
ıcr~ir. 

:t- Ş:ırkt LchUıtanda gizli komQnlst teşkil~ 
tı kuran blr komUnlet kadın dlln tevkil ed 
mil}tir. Bunun evinde Lchlstandakl bQtlU' 
komUnlst erkA.runm bir listesi bulunmuştur• 
Bunun UT.erine bir çok tcvkltat yapıJmı~tır· 

~ Lübnan dahlliye nazın Mi§cl Zakur d011 

kalb durmıt6lnı1nn ölmlll}tilr. Kab!ncde bl1' 
kaç gllndenbtrl bcltlenen ve dahiliye nllf:ıfl'" 
nm ölmcsllP. 11.cele mahiyet ıtlan tadilat hiJetl 
Parıste bulunan cumhur başlto.nmın a,·detl

0 

d n !!IOtlra yapılacaktır • . 

:;. Baltık memlP.keUerl hariciye nazırtat1 
1 temmuzda toplıınacnl<lar ve 8 ternınutl' 
kadar gl:ir!l ceklerdir • 

rW 'ıA İkinci dQnva petrol kongrcs1 dUn Ftı 
. tl~ 

te 3S memlekete alt 1680 mUrahhamn I~ t' 
kile son ce1 .sini akdct.rni§tlr. Kongre. ıçt 
mıı c!c\•rclerl arasında çalrşmak üzere bir d• 
imi konsey ihdası hakkında ittifakla bir l(G 

rar sureti kabul etm!§tlr • 
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... 

1'.irkadaşımın 
karısı ... 

B. 'm, feliketini ilkönce bana ha
ber verdi. Karısı bir tüccarla kaçmış. 
:Bahri benim arkadaşımdı ve karısile 
~~elce seviştiğimden de haberdar de. 
eildi. Üzülmemin §iddetini, kendisine 
1aYik olan muhabbetime atfetti. 

- Şimdi ne yapacaksın? .. dıye sor. 
dıun. 

- Ne ya.payım? - dedi. 
- Bu öküz herifin karınla. rahat ra-

hat yaşamasına göz yumacak değilsin 
)'a. .. 

- Musallat olmamdan ne ~;.kacak? 
Attık o beni sevmiyor ki ... 
Gözya§ını sildi. TekrarJadı: 
- Sevmiyor ki: 
- KansıyJa benim aramda böyle 

bir hadise olsaydı, eski dost•.l.!nUn yi. 
ne böyle ağliyacağını düşünmüyor. 
dt.un. Benim de İffet üzerinde ayni de. 
recede hakkını olduğu kanaatindey· 
diın. Hatta bir gün,. kadına: 

- Kocanı terket. Benimle kaçı de· 
!nİ§tim. O, bu teklüi kabul etmemişti. 

- Deli misin! Ben kocarnda•ı mem. 
nunuın ... 

Sonra, garib bir tebessümle ilave 
etmişti: 

- Muharrir mi? ... Bıktım... Birin. 
den "'yrılıp ötekine varmak i~Uı mi? 
~in'! kocamı tercih ederim... Hiç ol. 
lna~a senin kadar müstebid değiJ. 

Bahri, keder içinde söyleniyordu: 
- Çok acı şey, dostum. Ona o ka

dar itimat ederdim ki... Beni se\·diğine 
emindim. Sana izahat veremem. Fa -
kat bazı ufaktefek hareketler vardır 
ki, insanı aldatmaz. Evet, beni sevi. 
~Ordu. 
İçimde isyan uyandı. 

'" -o._."" bağırmak istedi: 
-\JAlitnaK lıeuı. 1\lCiU~lllil l)t:ıu o::ıt:. 

"~r,L(Jyleyse ne demeye seni benim. 
le aldatıyordu? 

Herhalde 0 1 ZC\'kini seven bir kadın
~- Olağan işlerdir bunlar. Erkekler, 
dalına böyle hislere aldanırlar. 
Terkedilmiş koca yine inliy.:>rdu: 
- Ne feci §ey ... Birlikte az sıkıntı 

Çekmemiştik. Evlendiğimiz ilk günler, 
Sok parasızdık. Günlerce a~ kaldık. 
Şimdi tam işlerim düzelmek ü:ı:ereydi; 
l'aJıat etmiye başlamıştık; işte bu fe1:1 
kete uğradık. 

- O tüccarı nereden tanıyo::-? 
- Matbuat balosundan. Arkadaşlar 

Prezant~ ettiler. Çok oakacı bir adam
dı. Hepimizi davet etti. Sabaha kadar 
gezdirdi. Herhalde cebi epey dolu. 
Dünya kadar para sarf etti. Hem de 
gijezt adam. Nereden bilirdim? Zaten 
bilseydim de elden bir şey gelmez ki ... 
Arkadaşınım mütevekkil hali beni 

büsbütün sinirlendirmişti. Ertesi gün 
İ!fetin annesinin evine gittim. Kadın 
kızmm sıkmtı çekmekten, bir kuruşu 
hesaplamaktan bıktığını, rahat etmek 
İstediğini söyledi. Ka~larını kaldıra 
kaldıra: 

- Damadım fena adam 1eğildir. 
Fakat doğnısu kızıma layık değil. 
Yavrucak ne ıstırap çekmiş olaı:ak ki, 
böyle bir maceraya atıldı. O~ıu seven 

genç ve zengin adama raslayınca, eh, 
bu kadar sıkıntıdan sonra biraz rahat 
etmek onun hakkı .•. 

Hınzır kocakarıyı pata.khmak ar. 
zusu içimde uyandı. 

- Senin kızın orospunun biri! Be. 
nimle de fingirfişi vardı! - diye bağır 
mak d11imin ucuna geldi! Kendimi zor 
tuttum. 

Bahrinin beni tff eti bu im.ık için 
yolladığını söyledim. "Bir iş var.,, de
yip adresini istedim. :Kadın, lakayt bir 
tavırla: 

_ Çok uğra.şırsın oğlum onları bul
mak için.b Onlar Mısıra gittUer ... 

Tabii oralara kadar kovahyama.z.. 
dım ya. .. Günler, aylar geçti. Kendi 
kendime kudurdum. Kendimi }'edim. 

Bahri, mahkemeye mür::ıca'.l1.: etme. 
mişti. Birkaç zaman sonra ~ıfoya ya. 

kalanarak öldü. o sıralarda İffet tek
rar İstanbulda göründü. Kocasmın ve 
fatınr gazetelerde okumuş. Bir gün e
vime geldi. 

_ zavallı Bahriciğimin ölümü hak. 
kında sizden havadis istiyornm ! . de. 
di. 

Benimle gayet resmi konuşuyordu. 
Kalbim atmıya, kanım kaynamıya baş 
ladı. Öfkeyle: 
. _ Amma yüzsüz kaltakmışsm ha. .. 

Bu mar;fetleri yaptıktan sonra, üste. 
lik utanmadan gelip havadis istiyor. 
sun. 

Gitmek üzere geriledi. Elinden ya
kaladım. 

- Kocan nasıl ölmüş, sana ne? ... 
Sağken pek alakadar mıydın sanki? .•. 
Niçin adamcağızı terkcttin ? ... O ka
dar sevseydin bırakıp kaçmavim. lkı. 
miz de üzüntüden geberseydik, tekrar 
dönecek değild ın. 

- Rica ederim! • dedi. • Kcr.diniz.e 
onun yanında tasnif etmeyin.. 

- Vay! Demek ben hiçe sayllmm 
ha? ... 

Lakayt gözleriyle yüzüme bakarak: 
- Evet! • dedi. 
Ve sonra ilave etti: 
- Hem de işin esasını anlamak is.. 

terseniz işte doğrusu: asıl s:z•n yüzü. 

nüzden kaçtım. Siz olmasaydmız ı.a
Vallı Bahriciğime bu acıyı h·~settir. 
mezdim. Belki ayrıhrdım. FaHat ya. 

vaş yavaş, tatlılıkla, onu alışttrarak ... 
Siz varken bunu yapamazdım. Çünkü 

işin farkına varınca. her şeyi kocama 
söylemeniz ihtimal dahilindeydi. 

- Peki ama, benden qikayetiniz 
neydi? 

- Sizi artık sevmjyordum. Zaten 
sizi hiçbir z:ıınan seYmemişti:n. İlk 

n•ünasebetinıizden itibaren hissiyatım 
da aldanmı~ olduğumu anlamıştım. 

Sonra gözleri yaşla dolarak nave 
et.ti: 

- işte sızın yüzünüzden zavallı 
Bahriciğim ne acılar çekti... ı 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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K ibar hırsız - Siyah 

21 Genç ndam yaptığı işi bir defa daha 
g"österdl: · 
'- Çok baı;it, ctedi. 
Cenı: adam, kl'ndislne karşı böyle şiddetli 

hareket ed"n birine inciyi nasıl çaldığını an• 
latnıal•tan l•aşka cam olmadığını görilyordu: 
Sonra. l:ıu, tıcltl'ilcrin "'oZtu.:nllndc, açıktan n
çı~n yapılmr~ bir ~eydi. 

koydug"u elektrik bataryasına baJ'tlı 
bir <;"Jik telle büyük sll.lonun şöminesinin 
baca!lından l<üçUk bir bomba sarkıtmıştı. 

"BUtün bunları yaptıktan sonra tahribat 
yapm:ıdıı.n yalnız gürültü çıkaracak olan 
bombn!-'l patlntmı.!ltı .. 
23 "Sonra ~a kapıyı çalmıı., Stafford 

gelip ııçmış, patlayan bomba yl\zll "ııyu hür 
mPtlnf' lnclyt aşırmıştı. 

Telefon tr>..linln ôbilr ucundan tcsııır edllmlj 
gibi hissolunan canlı bir ses: 

- Çok ustaca. çok mahirane, dedi \'C lifi ve 
etti: 

- Bu, bana sizden bir maharet .:!aha glSa 
termeniz! islemeye resarct veriyor ... 

- Ne yapınalı.ı-·rm? 
24 Gene bu gece.' inciyi ald·l~ımı: Lordun 

kıt:ıa:mm bırakmak .• 
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Fransa - ita lya ve 
Prusya anlaşfllar 

Müfrit bir suıtıün propagandasını yapan 
Fransa bir hafta içinde harp ilan et m~.sll 

Prusya ile Fransanm arası son 
derece gergindi. Bunun sebebini bir 
harp tarihi mukaddemesinde şöyle 
anlatılıyor: . 

"Biribirlcrine son derece husu· 
meti olan iki millet arasındaki itti· 
fak, barutla ateşin birleşmesi gibi 
küçiik Prusya ile başlıyabilir. Her iki 
taraf muharebeden kaçınarak sulh 
içinde geçinmek istiyorsa da Fransa 
Prusyanm iistünlüğünü çekemiyor, 
Her hareketinden bir muharebe kor· 
kusu çıkarıyordu. Sulh, küçük bir 
vukuatla mahvolabilir bir halde idi.,, 

Bu husustaki deliller arasında. 
mühendis Moni'nin planı göstermek 
tedir. ihtiyar mühendis Golard demir 
yolu hakkında heyeti vekileye bunu 
sualle ı>ormak üzere hükumetten 
müsaade istemişti. 

lsviçre devletinin şimal &ahrasın· 
dan doğrudan doğruya İtalya d:_vle
tinin salırasiy]e birleşen Alp daglan 
aralarından İtalya sahralarına bü
yük bir demiryolu açmak 1 vsiçre hü. 
kfımeti tarafından da düsünülmüş
tü. Fakat bunu temin edebilmek 
hadsiz, hesapsız paraya mütevakkıf· 
tı. Sonra yolun hangi taraftan açı· 
lacağı hakkında ehli vukuf arasında 
ihtilaf çıkmış, münakaşalar almış, 
yürümi..iştü. Birçok mühendisler da
ğın delinmesini, bazıları bunun im
kansızlığını ileri sürüyorlardı. 

Çok uzun 111ünak:aşalardan son· 
ra Alp dağlarını üç dört taraftan del
mektense Sen Gotar dağının delin
mesine muvafık görülmüş ve bu !Jl.ı· 
retle karar verilmişti. Fakat bu da 
çok masrafla olacak bir işti. İsviçre 
hükumeti yalnız başına bu işi başa· 
ramryacağmr biliyordu. Bir şirket 
teşkili de olamazdr., Yapılacak bir 
iş vardı. Prusva - Fransa ve İtal
ya arasında anİaşmak. 
1 8 7 O yılı 20 haziran günü 6 7 sene 
evvel bngün üç devlet Yaren mua· 
hedesini imzalCtdrlar. 

:(. ~ :,. 

Muahede umumi bir memnuni
yet uyandırmıştı. Sezilen harp ko· 
kusunun bu suretle yok edildiği u· 
mulnyordu. Fransa başvekili Oli
ver, rakiplerine galebe ederek sulh 
taraftarlığını yaymış ve hayli adam 
toplamıştı. Fakat gizliden gizliye 
Prusya aleyhtarı F ransrzlar hareket
teydiler. Bu en büyük diişrnanı 
mahvetmenin lüzumunu telkin için 
hiç bir ~eyden geri durmuyorlardı. 
Fakat Fransa, harp edemiyecek hal· 
deydi. Asker mevcudunu azaltıyor ve 
bu mecliste kabul ediliyordu. Başve
kil Oliver bu hususu meclisin tasdik 
etmesini müteakip sulh fikirlerini 
yapmakla kalmadr. Han etti. 

centiınıen 

- Nasıl, nlny mı ediyorsunuz? 
Söylccliklerinl tek~ip etmeyen tatlı bir ses· 
- Alay de~ı. dedi. Bir emir. Diyelim ki 

üç saat zarfında lnci yerine konmadığı tak~ 
dlrde ScoUand Yard muharrir Velbert Va!. 
linglc siyah centilmenin ayni adam olduğunu 
öğreneceltlir. Geceniz hayrolsun ! 

~lyah t; ntlın,..n. lrnltu{'.;'1ına rın .. er ı:;i"I 
olunl•ı. 

Sulhçü B<L§vcldl Olivcr 

- Fransa sulhçudur. Beşeriye· 
tin sulh ve sükun içinde yaşaması 
için sarfettiği mesai ortadadır. 

Deniyordu. 
Bununla beraber komşu ve 

F ransaya düşman devletler vaziye· 
tin mahiyetine nüfuz edemiyorlar· 
dı. 

Bu misale tarihte nadir rastlanır. 
Çünkü Fransa müfrit bir sulhçuluk 
propagandası yaparken tam bir haf· 
ta içinde harp ilan edilmişti. 

Buna kimse inanamıyordu. 
- Fransa ilanı harp etmiş .. 
Sözü adeta bir latife telakki celi· 

liyordu. 
Harbe sebe;J İspanya meselesiy

di. İspanya kralice Ye Burbon hane-
danından yedinci F crdinandonun 
kızı lzabella, tahtından indirilmişti. 
İşte bu işe müdahale eden Fransa, 
İspanya tahtına PTusya hanedanın
dan ve Hohenzellern'den prens 
F redrik'in getirilmek istenmesi har· 
he yol açmıştı. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı latanbul 214 

Telgraf acıresı: ıstanbuı HABER 
Yazı ışıerı teıoronu uııa 
idare ve ittin · 2~31U 

ABONE ŞARTLARI 

Seneıık 
8 aylık 

3 aylık 

• •v••k 

Turlflu 
1400 Kr 
730 •• 
400 .. 
1~0 .. 

Eoı~lıı 
2700 Kr, 
t4~0 

800 .. 
300 .. 

Sahıbi ve Neşı-ıyat Müclürii: 

Hasan Rasim Us 
Bastldızı ver (ll AKIT) matbaası 

ğişlirmc~i rlll. ünrlU. Sonrn bir hll,.ve 
başvurmayı tasarladı: Kolyeyi isıın bildirme 
ccn iadP etmek. Bu hal şel;l! onıı dUrüııt bir 
yol görUnmcdi. 

AtPşlo oynamaya devıun etme)i terc.ih et 
ti. Mticndele yolunu eeçU. Kendisinı> bir ka 

dm mPy<fan okuyordu. Pek:\IA. 

Esrarengiz çaltş.mal:ırında lrnlland ğı alet 
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Beşiktaş yangını Layipzi~ kr'!vazörii-
(BQ,§ tarafı 1 inci.do) Koca inMll vUcudu 25 88.lltimlik bir iye hadiseden s.aat ikiyi kırk dokuz geçe o e tor pıl m 1 atı 1 m) Q 

ev tamamen, 211 ev kısmen yanmıı ve kütük parçası haline gelmiş. haber alabilmitir. O derece ki Beyoğlu ~ 
bir kadm paraya tamaan yanarak kömür Burası 26 numaralı evin bahçesi. grupunun ilk arabası yetiştiği anda yan 
olmu§tur. Yanan evin hemen arka.sına. gelen ev. gın çıkan ev ve yanındaki dört ev tama 

Beı - altı yüz kişi a~ıkta kalmı§hr. Bu evde Uç aile oturuyormuş. En alt mile kül olmuı ve mahallede altıncı bir 
itfaiyenin haberi katta oturan Halid eaşkınlığın<ian ko evin (yani 14 numaralı ev) saçaklan 

itfaiye bu sabah &aat 6 lda matbaamı- lunun altına yegane kurtarabildiği Uç tutuşmu§ bulunuyordu. 
za telefonla aynen §U haberi verdi: şişeyi ınkıştırmış, §Öyle &nlatıyor: Demek ki; 

"Bu gece saat 2,49 da ihbar edilen "- Tam işte şuracıkta, ş•ı kösede 1 - Yangın çıkan evdekiler yangını 
Beşiktaş TUrk Ali mahallesinden ..-ıkan haber vermedikleri için mutlaka mesul-

:1 yatıyordum ben. Bu kadıncağız da ü-
ya.ngına Beyoğlu itfaiye grupu saat 2,50 zerimdeki odadaydı. dilrler. 
de hareket etmiştir • 2 - Yangın saat birde çıktığına 

itfaiye vaka mahalline geldiği esnada Ben saat 23 de işten geldım. Yemek (böyle iddia ediliyor) ve ikiyi kırk do-
dört hanenin alevli ve geni§ bir şekilde yedim ve şöyle uzandım. Tam 0 sırB- kuz geçeye kadar devam ettiğine göre 
yadığmı görmUştür. Yangını ilk gören- da. bir feryatla uyandım. D~:ı.rt çık- bu müddet zarfında bu mahalleden ne 
Ie~dcn tlyas uyandığı zaman iki evin ma.k istedim. Fakat baktım ale\'ler kB- bir bekçi ne de bir polis geçmediği an-
yanmış olduğunu, kendi evinin de pen- pıdan hücum ediyor. laşılıyor. Acaba polis bu karanlık sokak 
cerelerinin tutuştuğunu gördüğü, o Evin içinde bir curcuna hükUm sil. larda hiç devriye gezmez mi? Acaba 
vakit sokakta kimselerin bulunmadığını rüyordu. İşte bu esna.da. Ustilmdeki o. bekçiler ne yaparlar? Geceleri hava ka
ve neden sonra bekçinin sillh atarak dada bu kadın gözüme iliett Bu ka- ranp el etek çeki~3ikten sonra bir kö-
yangmdan cüınleyl haberdar ettiğini dıncağız yetmiş y~mı geçkindi. §eye sinip uyurlar mı? 
söylemiştir. itfaiye yedi dakikalda va- Zengin olduğu anlaşılıyordu. İsmi Yangın yeri epey dik bir yokuşun 
ka mahalline yetişmi§ ve uzak yerlerle Bahriye idi. Bugün Ankaraya kızının başındadır ve aşağıda dörtyol ağzında 
denizden au tedariki mecburiyetinde ka yanrtıa gidecekti. polis nokta kulübesi vardır. Bu kulübe 
Iarak ve bUyük bir gayretle yangını sön 11

- Çlkm dışarı, diye bağırdım. Fa- de oturan polisin bu yangmdan iki saa-
ÖürmUştür. kat o: • te yakın bir müddet haberdar olmaması 

Yangmın sebebi zuhuru tetkik ve - Param, paralarım, diye feryad e. nasıl mümkün olabilmiştir? 
Halebli Eminenin §ehit Asım caddesi diyordu. Yukarı fıraldı. 3 - itfaiye yangından haberdar olun 
Türk Ali Asmalı sokakta 26 numaralı Tekrar bağırdık. Fakat ;>aralarını ca yedi dakika sonra yetişmiştir. İtfai-
evinden çıkmıı olduğu anlaşılmıttır. bulamamış olacak ki, gelmek io\temedi. yeyi yangından haberdar o'den Beyazıt 
Yangında 30 ev tamamen ikisi kısmen Biz dış:ırı fırladık, 0 kaldı. Onu çı-. yangın kulesidir. Bereket versin yangın 

Yanmlıııhr kulesine... O olmasaydı demek yangın 
:su .,, karken elinde bir çantayla götdUk.,. 

Yangın yerinde - haberi itfaiyeye verilmiy~ekti. 
Af.acın dibine dognı gidiyoruz. Bi. 

Yangın uerino derhal muharrirleri. d b" 4 - ''İtfaiye yetişince yangına ~aldır 
~- çare ihtiyarın yaıım a. ır çantanın 

nıiz ve fotO muhabirimiz gittikleri mamıştır. Zira. su bulamamiştır. 11 denili 
yanmış sapı bir makas ve bir banka yor. Acaba itfaiyenin su tankları ldolu 

zaman müthiş bir kalabalık ve bunun deft · ........ cı yaprakl ·· 
-I;;? erının yan ya ........... !ıl arı go. deg-il miydi? Tahkikattan dönerken oto 

arkasında müthiş bir facianın cere- zUkti 

Yan ettig-ini gos" teren el'an üzerinde yor. mobilimiz köprü üstünde son süratle 
"- Parasına kurban gitti zavallı., 

alevler ve dumanlar yükselen yangın gelen bir "kızıl tank., tarafından az kal 
diyorlar. sın hurdeha• edilecekti. Çan ralarak ve 

yeriyle kaI'§ılaşmışlardır. ıkt ? :s :1 

Muharrirlerimiz gördüklerini şöyle Yangın nereden Ç 1 yolundan sağını takip edeceğine solun-
anla.tıyorlar: Yangını kim çıkardı? dan saldıran bu tank, içindekiler bize 

Halk bu bUyUk afetin heyecanın. Bu sualin cevabını kimse veremi- küfrederlerke!l yanımızdan yıldırım gi-
dan el'an kendini kurtaramamıştı. yor. Herkes ba§ka türlü söylüyor. O bi geçti. Eğer itfaiye yangın yerine de 
Şura.da bir kadın bayılmış, öbür ta- sırada kulağımıza çalındı. bu kadar süratle su tanklarını sevket-
rafta bir ihtiyar saçlannı yoluyor, be ''- Semiharun evinden çıkınıJ, di- miş olsaydı dört metre mikabı bir tah-
ri tarafta başka biri şaşkınlıktan en- yorlar. Onu o bilir.,, ta yzğınından ibaret "Beşiktaş ev.,lerini 

Semiharun B-ikta• merkezinde ol- sanırız ki kurtarabilirdi. kaz arasında - kendinin bilmediği bir ~ :s 
d .. ..+~... duğunu öğrenince do2ru orava ııidivo. DUn gcccki.ır2ngmJıtkc.i teskilitırun 

§eylçrl - gözyaşları ara.sın a ar-ao.u. ·- gayet arkı bir kontrol altında tutulması 
rd ruz. 

yo u. Kalem odasında genç bir kadın otu lbımgeldiğini bir daha isbat etmİJtir. 
Yangın nasıl başladı . 1 lck-..!I ld - Dün geceki yangın, her mahallede ruyor. Bunun bu ış e a el ililar o ugu 

Yangın Uzuncaova caddesile As:ma.. yangın ihbar eden otomatik vasıtaların 
1 k Türk 1. As--' k 11 anlaşılıyor .... 
ı ahve ve a ı uw.ıı so a < arı. mih biran evvel yapılması lüzumunu isbat - Evet diyor. Ben ak~ Se anın 

nm çerçevelediği adayı tamamen yak- b . . d" etmi""tir. evinde çocuğumla bera er mısafır ım. :s 
mı..+ır. Bu adadaki evlerden yalnız h mab 11 d 

S" Ben onunla beraber Amerikan tütün Dün geceki yangın, er a e e 
As~alı kahve sokağının başındaki 1 d B ·· h1 k mutlaka bir umumi telefon bulundurul-
numaralı evin kısmen enkazı bu badi. dep05un a çalışırım. ugun mev t 0 u 

nacaktı. Bunun için beni davet etmiş
renin ycga.ne §ahidi halinde ayakta ti. O rada bir de çolak ve sarsak bir ka-
duruyor. Diğer evlerin yeri bir h:ı.ra- dm vardı. Fakat ne ismini biliyorum, 
be halinde bir numaralı evin enkazını 

ne de kendini tanıyorum. 
gösteriyor ki, buradaki evler pek der. 

"Yangın var,, sesini i~itince hemen 
me çatmadır. 

2 numaralı ev yataktan fırladım. Ve çocuğunu aldı 
ğım gibi kapıda çıktım. 

Bunwı karşısında 2 numarılı ev. Bu. 
evin sahibi Mustafa yangını 'llk gö
renlerden birisidir. Şöyle anlatıyor: 
"- Bilmem nasıl oldu. Birden.. 

bire uyandım. Etraf kıpkızıldı. Mahal
le bekçisi düdük çalarak yokuş aşağı 
koşuyor ve yangını haber vermek isti 
yordu. Ben çocukları toplıyarak soka.. 
ğa fırladım. 

Saatime baktım, kaçtı, şimdi tah
min edemiyorum. Fakat ne gariptir 
ki, itfaiye geldiği zaman kendi kendi. 
me "hak 29 dakika sonra. gelmiş,. de
öim. 

Göze görününr yalnız bir arözöz var. 
aı. Halbuki su da yoktu. Her tar;ıJ'tan: 

- Su •.• Su ... 
Feryatları yükseliyordu. 
Rüzgar çoktu. Evler ah§ap, alevler 

her taraftan yUkseliyordu., 

Bu kadın niçin yandı ? 
O esnada bir kızcağız eu haberi ver -

Öi : 
"- Bıliyor musunuz, şurada bir ka 

dın yanmış?., 

Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yan.. 
gm sahasının ta Ust başında - son. 
radan dut ağacı olduğunu öğrendiği -
miz - yarı yanmış bir ağacın dibine 

dört beş zabıta memuru top1anmışl:lr 
zabıt tutuyorlar. Yanlarına yaklaştık, 
meydanda cesede benzer bir ~ey yok
tu: 

"- Hani yanan kadın, diyP. Foruyo_ 
rum.. İşte, diye ağacın clibindeik bir 
kütüğü gösteriyorlar. Bunun bir ir.sa_ 
ınn bakayası olablleceğl.ni insanın dt_ 
mağı almaz. Fakat kavrulmu-, ciğerle 
rin ve kısmen barsakların göriinüşü, 
faciayı bütün dehşetiyle gösteriyor. 
Et namına. hiçbir şey kalmamı§, ke. 
mikler bir ağaç kUtilğil halini almıo. 

Senihayı araştırıyoruz. O nezaret
hanede 'bir fırsatını bulup ya.runa yakla-
~ıyorum: 

- Nasıl oldu diyoruz. 
Senihanm arkaaın.da yalnız bir göm

lek üstüne giyilmiı bir yerdirme var, 

ayaklan çıplak ..... 
"- Bilemiyorum kardetlın diyor. 

Bilemiyorum nasıl oldu'! İşte böylece 
dşarı fırladım.,, 

- Poki çolak kadm kimdi? 
"- Onu ben de bilmiyorum t,, 
- Evde mangal falan \·ar mıydı ? 

- Ev mangalsız olur mu ? 
Bu esnada bir polis gelerek konuı 

mamıza mani oluyor. 

Bu çolak kadın kim ? 
Kimsenin bilmediği ve tanımadığı 

halde evin için.de bulunan ve sonra 
yangın çıkınca ortalıktan kaybolan bu 
sarsak ve çolak kadın kim'! Zabıta şimdi 

'bu kadını aramaktadır. Bu evde dün ak
şam da.ha bazı kimselerin de bulunduğu, 
fakat Semihanın da Hayriyenin de bu-

nu söylemek istemedikleri anlatılıyor. 
Zabıta Semihayı nezaret altına alını§ 

trr. Tahkikata devam edilmektodir. 
Yangının mesuller i kimlerdir? 

32 evin ve bir zavallı yetmişlik büyük 
ananın yanması ve beş altı yüz İstanbul 
lunun çml çıplak sokak ortasında kal
ması basit ve tesadüfi bir kaza eseri mi
dir? Yoksa geceyarrsmdan sonra Be 
Jikta§ta cereyan eıden büyük faciadan 
mesul tutulmaları icap edecek şahıslar 
ve makamlar var mıdır? 

Bu sabah, yangın mahallinde saat se
kizden on ikiye kadar (yani tam dört 
saat) devam eden hususi tahkikatımız 
bizi •u neticeye ulaştırmı~tır: 
Yanıın aaat binif cıktliı halde itfa-

masını ve hele polis noktalarında resmi 
telefondan başka. bir de şehir telefonu 
bulundurulmasını bir lüzum halinde gö 
ze vurmaktadır. 

Zira mahalleli tarafından iki saat son 
. ra. haber alınmış olan yangmı itfaiyeye 

bildirmek için on dakikalık bir yolu 
koJa kop. katetmek ve ta Beşikta kara-

koluna gitmek lizrmgelmiştir. 
Görülüyor ki Beşiktaş yangınında 

birçok hatalar, birçok kayztsızlıklar ve 

hiyanete pek benziyen büyük ve garip 
bir sır vardır. Bir sır ki ancak yangın 

çıkan evdeki çolak ve sarkak ele geçme
den anlaşılamıya.caktır. 

Bu evde bulunan iki genç kadın şim
di polistedir. Fakat ne gariptir ki bun· 
lar yangından sonra karakayıp olan ço-

lak ve sarsak kadının kim olduğunu bil 
mediklerini iddia etmektedirler. 

Acaba Beşiktaşta Halepli bayan Emi
nenin kiracısı olan bu çolak ve sarsak 
kadın koskoca bir mahalleyi kasden mi 

tutuşturmuştur? Yoksa bir delinin veya 
bir budalanın cürmü karşısında mıyız? 
Zabıtanın bu ciheti pek yakında tenvir 
edeceğine emniyetimiz var. 

HABER 

Tank fabrikası 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Öz· 

alp Büyük Millet Meclisi kürsüsün-
den söylediği son nutkunda yakın 
bir zamanda memleketimizde en mü 
tekamil harp eslahasının yapılabile· 
ceğini müjdelemişti. 

Öğrendiğimize göre hükumet 
memleketimizde tank imalatı için 
hazırlıklarını ikmal etmek üzeredir. 
Bu İ§ için lazım gelen tesisatın ku
rulmasına ait tahsisat ayrılmıştır. 

Ayrıca en mütekamil cephane 
imalatı için muazzam tesi~at vücu-
da getirilecektir. Bunun için de Mil
li Müdafaa emrine 2.150.000 lira· 
lık tahsisat verilmi§tir. 

Bertin 19 (A.A.) - Resmidir. !erin) taarruzu devam etmektedir. 

"15 haziranda bazı yabancı mahfil· • Kahraman mUdafiler dört 
lerde Alman kruvazörü Laypzigin tor
pillendiği ve battığı hakkında şayialar 
dönmüştü. Filhakika Laypzigin kuman
danı 15 haziranda saat 9,25, 9,26 ve 
9,58 de oranın §imalinde gemiye üç 
torpil atıldığını bildirmişti. Torpillerin 
mahreki hususi aletler vasıtasile takip 
edilmiş, fakat gemiye isabet vaki olma
mıştır. O zaman bu şayialar hakknrda 
tahkikat yapılmadan ldemarşe tevessül 
edilmesi muvafık görülmemişti. Bu şa
yiaların kumandanm raporu ile olan mü 
tabakatı, şimdi 18 haziranda vuku bu
lan yeni bir hadise ile teeyyüt etmekte
dir. 

Laypzig kruvazörüne bir denizaltı 
gemisi tarafmdan 18/ 6 da saat 15.37 •de 
dördüncü bir torpil atılmış ve mesele 
artık dört devletin tetkik sahasına gİ· 
ren bir İ§ olmuştur. 

Londradaki büyük elçi Ribcntrop bu 
sabah diğer üç devletin mümessillerine 
haıdise hakkında tebligatta bulunmuş

tur. 
Hitler de Ren üzerindeki Godesberg

den geceyarısı tayyare ile Berline dön-
müştür.,, 

Valansiyamn Haberi yok 
Londra: 19 (A.A.) - Alman Layp

zig kruvazörüne torpiller atıldığı hak
kındaki haberleri akşam gazeteler he· 
yecanla mevzuubahs etmektedirler. 

Evening Stendard gazetesi Valans 
hükC'ımetinin bundan ademi malumat 
beyan ettiğini ve haberi inkar eyledi
ğini y?.zmaktadn. 

Almanyanin iddiası Londrada 
tetkik ediliyor 

Londra: 19 (A.A.) -Laypzig kruva
zörü hadisesini tetkik etmek üzere bu
gün dört kontrol ıdevleti mümessilleri 
arasında yapılan toplantıdan sonra neş
redilen tebliğde Alman hükumetinin 
""'itr~ ,. ... -..._ -·--- -:.•-..ı :1.,;ı;\,+a"' an.nr.a 
mezkur devlet mümessillerinin bu hu-
susta hükumetlerinden talimat alarak 
12 haziran anla§ması mucibince pazar
tesi günü tekrar toplanmayı taahhüt 
eyledikleri bitdiritmektedir . 

Bilbaonun kara günU 
Bilbao, 19 (A.A.) - Havas - tlk 

nasyonali5t (asi) kıtaat şehre saat 15, 
30 da girmişlerdir.Nasyonalistlerin (ai-

Moshuvadall 
San Fransishoga •• 

Sovyet 
tayyaresi 
muvaffak 

olamıyacak mı? 
Bir sovyet tayyaresinin San F ran 

siskoya gitmek üzere Moskovadan 
hareket ettiğini dün yazmış, bu hu-
susta saat on dörde kadar gelen tel
grafları neşretmiştik. Bu mühim tay 
yare seferine dair sonradan gelen 
telgraflar şunlardır: 

San Fransisko, 19 (A.A. )
Alınan bir habere göre Moskova -
San F ransisko hava seferine çıkan 
Sovyet tayyaresi bu sabah saat 5, 1 O 
da "Greenwich saati,. şimal kutbu· 
nun üzerinden uçmuştur. 

San Fransisko, 20 (A.A.) -
Bir Kanada IJlenbaından bıldirildiği
ne göre, Sovyet tayyarecileri San 
F ransiskoya takriben 1 800 kilomet
relik bir mesafede kraliçe Charlotte 
adasında yere inmeğe mecbur olmuş 
lardır. T ayyarecilere bir şey olma· 
mıştır. 

Oakland, 20 (A.A.) - Sovyet 
konsolosu Havas ajansının muhabi
rine beyanatta bulunarak Sovyet 
tayyarecilerinin yere inmek mecbu
riyetinde kaldıkları hakkında bir 
Kanada mebaından verilen haberin 
doğru olmadığını söylemiştir. Bu 
yanlış Sovyet şifresinin doğru olarak 
açılamamasından ileri Relmiştir. 

Amerikan tayyare bürosiyle 
Üiikland tayyare meydanı temaı!a 
gecmişlerdir. Tayyare vaziyetini bil· 
dirmemi§ ise de havada uçmakta idi. 

gündür susuzdu 
Bilbao, 19 (A.A.) - Havasdan: Bil• 

bao dört günıdenberi susuz ve iki gurı· 
denberi de elektriksiz bulur.uyordu. 

Dün akşamdanberi Bilbao tamaınUe 
çevrilmiş bir halde idi. Şehre hakirn te
pelerde artık hiçbir Bas kuvveti kalma· 

1. •C: 
mıştı . Bu sırtların asiler de tah ı) 
edilmişti. 

Bask reisi ölmüş dekildir 
Bayonne, 19 (A.A.) - Bask hüki'ııtıt 

tinin resmi heyeti murahhasası, hük(ı·: 
met reisi Aguirronun öldüğU haberirı1 

tekzip etmektedir. Aguirro, Biarritıde 
oturan zevcesine ve ailesi efradına sıh· 
bati hakkında haber göndermiştir. 

Madrit cephesinde 
Madrit, 20 (A.A.) - Havasa· 

jansmın muhabiri bildiriyor: 
Şimalde Vf'! Madrit cephesinde 

tekrar faaliyet ba§larnı~tır. Caraban· 
chel cephesinde hükumet kıtaları ~· 
siler için birer tarassut merkezi vazı· 
fesini gören bazı binaları tahrip ede· 
rek 400 kadar asiyi öldürmüş ve ya· 
ralamışlardır. 

Cumhuriyetçiler ileri hareketle· 
rine devam ederek asilerin civarda 
tesis ettikleri mevzilere taarruz et• 
mişlerdir. 

Sovyet Rusya 
istikraz 

aktediyor . 
Moskova, 20 (A.A.) - T ass a• 

jansı bildiriyor: 
Sovyet Halk komiserleri meclisi 

maliye komiserliği, hükumetçe tas· 
dik edilmek üzere Sovyetler Birliği 
müdafaasının sağlamlaştırılma&ı ic;in 

bir istikraz kanunu layihası hazırla· 
mıv~;lllt'JTIU.r "'tJY\İ.ııtİr. R.., • 

MAöı=.K -· .::>ovyl'!t uııynnın 

hususi vaziyetine göre bu ist~k'tazın 
dahilden aktedilmiyeceği tabiidir. 
Harici istikrazın da F ransadan alın• 
ması muhtemeldir. Amerikadan ya• 
pılması mevzuu bahsolabilir. 

Bir aile faciası 
Dü'n gece T arlabaşında bir aile 

kavgası müthiş bir facia ile netice· 
lenmiştir. 

T arlabaşında Altmbakkal soka· 
ğmda beş numaralı hanede Saimle 
karısı Nermin oturmaktadır. Saim 
gece yarısına doğru saat 23 suların· 
da her nedense karısiyle kavga et• 
miş ve kavga gittikçe büyiimüştür. 
Bir arnlık Saim bıçağını çekerek karı 
sının üzerine saldırmış ve Nermin 
kaçmağa ha lamıştır. Üçüncü katta 
olan bu kavgada Nermin bir aralık 
pencerenin önüne sığınmış, fakat 
birdenbire kırılan camdan ani ola· 
rak düşmüştür. 

Başı iizerine sokağa düşen Ner• 
min beyni patlıyarak derhal ölmüş• 
tür. 

Saim yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Yugoslavya 
Krah 

sınıfını geçti 
Kendisi merasimle 

tebrik edildi 
BelR'rat, 20 (A.A.) - Kral ikin 

ci Pierre'in ders senetıinin sonu ol· 
mak münasebetiyle Dedinje sara· 
ymda merasim yapılmıştır. Bu mera· 
simde kraldan başka, valide kraliçe 
Merie, naibi hükumet Prens Paul, 
diğer naibler ve sair zevat hazır bu· 
lunmuştur. Mürebbisi, majestenin 
bütün derslerden ve hattı hareketten 
pek iyi derece almış olduğunu ve 
binaenaleyh şifahi imtihana tabi tu· 
tulmıyacağını beyan etmiştir. Kralın 
mürebbisi, müteakiben kısa bir hita· 
be irat ederek muallimleri namına 
kralı tebrik etmiş ve bundan sonra· 
ki tahsilinde sarf etm~si lazım gelen 
mesa:yi kaydeylemiştir. 

Müteakiben Valide kraliçe Ma
rie, naibi hükumet prens Paul ve sa· 
ir zevat kralı tebrik etmi§lerdir. 
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Snriyede yttzler ee 
kişilik çeteler 
Bir köy daha baslldı 

itJll 19 (A.A.) - Sekü: yüz şakiden ni ımnsubu gençler de ittirak etmiıtir. 
llUteJekkil bir sete Suriyenin bumu· Toplantıda, "anlatmaya kartı alınması 
~U baamııtır. Çetenin takibi için icap eden teldbirler,, görütillmüıtUr. 
~etli bir ajndarma müfrezeıi gön- Cephe alıyorlar 
derilrnittir. Zaten Şam hüku~ti Cenevre antaı-

Tabrikler gene alevlendi masına karşı alenen cephe almıt bulun-

Ccnevre anlaşmasına rağmen Sanca- maktadır. ''İskenderun günü adı verilen 
lıJ1 istiklalini bir türlü sekemiyen Su- 3 temmuzda toplanacak ianeler., müna
tiye hükumeti, garezkar hareketlerine sebetile hükumet bir beyannan.te neşrct
hlla devam etmektedir. Bir aralık sakin 
ltırniş gibi görünen Sancaktaki teşvik 
•e kundaksılık harekatı da tıon günler
de gene alevlenmeğe başlamıştır. 

Mevsukan haber ahndığrna göre Su
riyeli memurlar yeniden hadiseler çıkar 
rıtak üzere hazırlık yapmaktadırlar. Bun 
lar köyleri yeryer dolaprak halkı "San 
Clk müstakil olduktan sonra size hakkı 
bayat kalmıyacaktır, gözünüzü açın, 
)oksa uçuruma yuvarlanacaksınız!,. ıdi
)e an.la§mağa kaJ'§t isyana ve hadise 
Çıkarmağa teşvik etmektedirler. 

Yapılan içtımalar 
kuseyr Arapları, müfrit milliyetçi 

Suriye memurlarının tertibile Fincoir 
lt<syUnde mütemadiyen içtimalar ve mü
la.kereler yapmaktadırlar. Dün yapılan 
bir toplantıda 30 köyün mümessi1i bır 
lraya getirilmi§, Antakyadan bazr Vata 

miştir .'Beyannamede; istiklat kararına 
"S şiddetle hücum edildikten sonra anca 

ğın ilelebet Arap kalacağı!,. bildirilmek 
te ve bunun tahakkuku için halkın yar
dıma koşması istenmektedir. 

Bütün bu hareketler Hatayda gene 
emniyetsizlik havası yaratmaktadır. 
Halk, memleketin asayiJ ve emniyeti 
mesuliyetini omuzlarında taşıyanlardan 
samimi ve kat'i faaliyet bekliyor. 

Şoförler asayişsizlikten 
grev yaptılar . 

Ge~enlerde Risrisugurda yolcularıle 
birlikte uğradıkları tecavüz dolayısile 

t: • , ....u· 
Antakya şoförleri grev ilcın etmış.eı_uır. 
Şoförler: "Asayişsizlil< deva~. ett:kçe 
hükumet kat'i tedbirlerle hızı emnıyet 
altına almadıkça çalışmamıza imkan yok 

tur. demektedirler · 
........ 

Dersimde islô.hat harek~ 

Şaki Seyit Rıza keçi 
sekmez dağlarında 
~lazizde seyahatine devaın eden Başvekilin 
'lyın 2S tinde Ankaraya dönmesi beklen~y~r 

Elaziz 20 (Hususi) - Dün sa· J lik çember içine düşe~ Tuncelı şakı
ball bura;a gelen Ba§vekil ismet leri feci bir vaziyettedırler. K~tu de
lnönü Elazizlilerin coşkun tezahü· resin sığmah çapulculann yıy~ek 
tatiyle·karşılanmıştır. lsmet İnönü darh~ çekmeğe ~~~adı~v~e ugul
burada hiç kalmadan yanında s~hhi: :ulu fır~ıı:ıaların suru~ledı~ı kar !ı
}'e vekili Refik Saydam ve maıyetı 1 gınları ıçınde çok fecı vazıyete duş-
~kanı olduğu halde Tunceline hare- tükleri haber alınmıştır. . 
tet etmiştir. Umumi müfettiı ge- Yiyecek bulamıy~n şakıler, kar-
l'leral Abdullah da beraberdir. lar altından fışkırmaga ~şiryan ya-

t ı .. .. T l' hd't h . bani pancarları yemektedırler. Ter· 
smet nonu unce ı ta ı a . . k t l' d -k . . .. .. .. .. .. k dan tet~ kettiklerı ekmler, ıtaa rmızm e ın e 

•oe etının yuruyuıunu ya ın d' Se d 1 d n biri müsademede 
1-'k d k · ır. rger e er e 
ıu e ece tır. l ··1" ünü kacırmak için 

B b k 
.. .. .. d k' ar vuru muş ve o us . 

aş a anımız onumuz e 1 ç - sa f d'l ayretler ağır makineli tü-
h .. .. A k d" .. la r e ı en g 

tam a gunu n araya onmuş 0 
- fek ateşimizle karşıl~şmıştır. Ümit-

taktır. siz bir halde can çekışen şekavetin 
Vekiller heyeti a)'lli gün ismet son demlerine geldiği anlaşılıyor. 

lnönünün başkanlığında toplana- Kıtaatımız her tarafta vaziyete ha
caktır. kim olup gündüzleri pek gözükmi
• Başbakan l~met lnön.ü.n~n bu yen çapulcu gruplariy~e temasa gel
tçtimaı müteakıp yaz tatılını yap- mittir. Muntazam keşıf uçuşları de
rnak üzere lstanbula hareket edece- vam etmektedir. 
iinden de bahsediliyor. Şakilerin başı Seyit Rıza T unce-

Can çekişen şakavet linin en sarp dağlarından olan Keçi 
Elaziz, 

1
20 (Hususi) - Bir çe- sekmez dağlarına iltica etmiştir. 

Cenubi Af rikada 
ihtilalden korkuluyor 

lnglltere ile Cenubt Afrika dUmlnyonu 
arasında mUhlm bir lbt llAf çık tı 

Londra, 19 (A.A.) - Pretoria 1 Cenup Afrikası ittihadının ma· 
ile Londra arasında, B~~h?vana, Ba.

1 

halli işleri n~~rı Georges Avrupaya 
ıutos ve Smaaze arazısının cenubi hareket etmıştır. 
Afrika ittihadına de~~ üz~~~n~ ~~- 1 Morning Post gazetesi, impara
him ıhtilaflar tahaddus ettıgı bıldin- torluk konferansının ınesut netice
liyor. sinden sonra bu noktainazar ihtilaf-

Cenubi Afrika ittihadı başvekili lannm teessüre §ayan olduğunu ve 
general Hertzog, dominyonlar nazı- fakat lngiliz hükumetinin noktai na· 
rı ile bu hususta görüşürken büyük zarını değittirmiyeceğini bildiriyor. 
inkisara uğradığını söylemiş ve de-
ıniıtir ki: 

"- Londra hattı hareketini de· 
ği!tirmediği takdirde, büyük ihti
lallerden korkulabilir. Bu mesele ce
nubi Afrika ittihadını ~k ziyade i§
gal etmektedir.,, 

Babasını yaralıyan 
evU\t ! 

Babasını yaralıyan bir evlat za
!>ıtaccı yakalanmıştır. 

Bu evlat Fatihte Haydar semtin· 
de oturan lbrahimdir. İbrahim bir 
keserle babası Halili batından ağır 
•urette yaralamıttır. İbrahim hakkın 
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Milli lıiime maçlarının dünkü nıüsabakasında 

Gençler Birliği - Gtt n eş 
Cçer savı il e b erabere . kald ı lar 
Dün rüzgarlı bir havada Ankara 

Gençlerbirliği takımı ilk maçını 

T.ıksim stadında Güneı klübile yaptı. 
Hakem İzmirli Mustafa idi. Takımlar 

saat beşi biraz geçerek sahaya çıktılar 
ufak bir merasim ve bayrak teatisinden 
sonra oyuna rüzgar aleyhine dizilmit 
olan Güneş takımı ba,ladı. Ve Ankara 
kalesine kadar uzanan bu akın kaleci
nin müdahalesile kenldi muavin ve ora
dan da muhacimlerine geçerek mukabil 
bir Ankara hücumu halini almıt oldu. 

Gençlerbirliğinin hücumları - riiz
g~nn yardımiyle - tevali etmekteydi. 
Daha yedinci dakikada Gençler mühim 
bir fırsat yakaladılar: Farukun iska 
sn\ldan topu kapan Selim ortaladı ve Ni-

yazi de yetişerek sıkı bir vuruş yaptıysa ,..;~~~;;;.~,,..jler~~~d!·.,..~--~ 
da kale önünde biriken oyunculara çar- lll•iııi••ll•••llllıiiıiil!MIİİlltill9!~~!İJMll 
parak geri döndü. -

Güneşlilerin ara sıra yaptıkları akın
lar da Ankara müdafilerinin SaJiMd
dini ofsayde ldüşürme tabiyesile netice

Gençlerbirliği _ Güneş 11:Qfı)ıda Necdetid attığı penaltt 

siz kalmaktaydı. 

Bu vaziyette Güneşliler sağ açık Me
lih tarafından hücum etmek istediler. 
Melih sürati sayesinde bir iki tehlikeli 

init de yaptı, fakat topu ortalayacağı 
yerde şüt atmak hevesine kapılması ve 
bu vuruıları da talili bir gününde olan 
Ankara kalecisinin kurtarıılarile seme

resiz kalmıı o1du. 

28 inci daki~ada Gençler ıol açığın 

Dünl.;ü maçtan bir enat:ınfane 

sürüp ortaladığı topu sağ iç Mehmed 
dernarke olan Rasime geçirdi. O da 

yerden bir şiltle günün ilk sayısını kay
dettiyse de hakem bunu ofsayld addetti. 

Birinci haftayım sıfır sıfırı nihayette 
neceği ümit edilirken 42 inci dakikada 

Güneş aleyhine üstiiste iki korner ~ldu, 

bunlardan ikincisinde sağdan gelen topa 
Cihat erken bir çıkış yaparak iska geç-

ti. Rasim de bu fırsattan istifalde ederek 

kafa ile topu Güneı kalesine ıoktu iki., 
üç dakika sonra birinci devre 1-0 
Gençlerbirliği lehine bitti. 

İkinci kısım çok süratli baıladı, bu 
devrede rüzg~n arkalarına almıJ olan 
Güneılilerin mağlubiyetten kurtulmak 
için ııkı hücumlara geçtikleri görülüyor 
du. 

Altıncı dakikada Salahadldin geriden 
aldığı pasla ve bir vücut çalımiyle rakip 
müdafileri geçerek takımının beraberlik 
sayısını kaydetti. Oyun mütevazin hü
cumlarla geçmekte iken on beşinci daki 
kada AnkaralılaT aleyhine bir penaltı 

verildi; bu cezayı Necdet gole tahvil, 
etti. Akabinde Niyaziyi yere yatarak 
durdurmak istiyen Faruku da hakem 
penaltı ile tecziye etti. 

Niyazi de bu suretle ikinci golü çı
kararak takınılan~· müsavi vaziyete 
sokmut oldu. 

İki dakika içinde olan bu penaltılar 
ve goller maçın heyecanlı bir şekilde ce 
reyan etmesine vesile oldu. 25 inci da
kikada Selimin şandellediği topu Niya

zi, daha yere düşmeden fevkalade bir 
vole ile Cihadın plonjonına rağmen Gü 
neş kalesinin üst zaviyesinden içeri attı. 

Avrupaıda bile ender görülen bu gol 
uzun uzun alkışlandı. 

Bu sıralarda Güneşliler takımlarında 
değişiklik yaptılar.Melih ortaya Necdet 
saçaçığa geçirildi. Kadrinin karşısında 

hiç muvaffak olamıyan Rebii de sol açı 
ğa ikame edildi. Maçın neticesine pek 
az kala top Gençlerbirliği sahasından 

bir türlü uzaklaşamıyordu. Bu sıralar-

da Güneşliler Melihe uzun bir ara pası 
verdiler. Gençlerbirliği kalecisi çıkıt 

yaptı ve 18 çizgisi üstünde yakaladığı 

topu elinden kaçıdı ve Necdet yetişti 
müdafilerir. üstünde kaleye gönderdi. 

Bu suretle gene berabere olan takım
lar son beş dakikada galibiyeti temin e· 
debilmek için didin-:lilerse de neticeyi 
bozmağa muvaffak olamadılar. Müsaba 
ka da üçer golle tarafların beraberliği 
ile nihayetlenmiş oldu. . 

Maça Gençle..-birliği: Rahim - Halat 
lhıan - Kadri, Hasan, Salahaddin -
Selim, Mustafa, Rasim, Niyazi, Ihsan. 

suvari lerimlz in yeni b ir muvaffakıyeti 

Cevat Kula 
Londra müsabakasında 

birnci oldu 
Her zaman bize büyük zafer he

diye eden süvarilerimiz dün Londra-
da yeni ve evvelkilerden daha büyük 
bir zafer kazanmıılardır. Dünyanın 
en iyi ve en büyük süvari ekipleri • 
nin iştirak ettiği Londra atlı müsaba. 
kalan diin başlamıştır. Bu müsaba
kalara Amerika, lngilterc, Almanya 
ve Fransa da dahil olmak üzere yal
nız sekiz memleket girmek kudreti
ni kendinde bulm!.lştur. Türk ekipi 
de bu meyandadır. 

Dünyanın en kunretli süvarileri 
dün ılaı( ilk müaabaka-

da yüzbaşı Cevat Kula Parkoru hiç 

hatasız ikmal ederek berabere ile bi
rinci olmuıtur. Müsabakaları takip 

eden dünyanın dört tarafından gei

mİ§ on binlerce kişi Türk süvarisini 
alkışlamıştır. 

Güneş de: Cihat - Fanık, Reıat -
Yuıuf, Rıza, hmail - Melih, Necdet, 
Salihaddin, Rebii, !&rahim kadrolarile 
çılmuılardı. 

Her iki takımda muvaffak olamıyan
lar: Ankaradan - Salahaddin; Güneı
ten - Yusuftu. 

En ziyade göze çarpanlar: Ankaralı
lardan - İhsan, Kadri, Raaim, Niyazi, 
Güneşten - Reşat ve Salahaddindi. 
Diğerleri vasat bir oyun çıkardılar. 

O.M.K. 

J oe Louis 
Bradok ve Simeling 
ile birer maç yaptık

tan sonra boksu 
bırakacağını söglüyoı 

Coe Lıtı: 

Nevyork gazeteleri bir müddcttenbe
ri Zenci boktör Joe Louis'nin aıtık işe 

yaramaz bir hale geldigini, korkulacnk 
bir rakip telakki edilemiyeceğ =ni y:ız

maktaydılar. Bir Fransız gazetecisi zen
ci boksörün şimali Amerika:la Mi~igan
da Kenoşadaki ikametgahına gitm"ş ve 
kendisile b=r mülakat yapmıştır. Fran
sız muharrir Joe Louise mene~e:inin 

dondurma vermcmek~e olduğunu bok
sörün günde 14 saat uyuduğunu ve id
manlarına muntazan surette c!cvam et
tiğini yazarak -diyor ki: 

"Boksör idman yapa-aktn-ı bc-ks'a 
uğraşmaktan ve bö;:le sıkı bir kontrol 
altında yaşamaktan bık:ıgını söyll':ii ve 
ili ve etti: 

"- Bradok ve Şmelingle tekrar bi
rer maç yapacıığım ve sonra bu j~i t~r
kedeceğim. 

Bununla beraber burada herkes joe 
Louis'nin eski halinde olmadıi!ını. hat
ta eski kuvvetinin yarıs·na Hle r::alik 
bulunmadığını söylcmckted•r. Bnna 
kalırsa Joe kuvvetini kaybet:nemiştir. 
Yalnız batilesmiş ve kcr.:li kendisine i
timadı kalmamı~tır; bir günde 1 S libre 
zayıflamışt:r. Eğer Bradok, Joe'nin id
man yaparken gördüğüm muazzam yum 
ruklarından bir kroşe yerse sanırım ki 
müstakbel mac ,abuk bitmeğe namzet
tir. 

• 
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8 HABER - J\K~am postu! 

farihi macera ve aşli romam -100-

Osman kendine ısa süsü vererek: " Ben sizi 
Cennete göndereceğim ! ,, diye cellatla 

ihtiyar rahibeyi kandırdı 
Geçenkısmılann hülasa& butu mUhUrlcyip mezarC!la.ra teslim { YüzüğilJl bir taşı vardı. Bunu söktü. 

Papas Osman, 7cadm1ar ~ıastın. etmek benim vazifemdir. Tabutu de. A§ağıdak.ile~ attı: . . . 
'"" her verini gezi.p görmek 114kkı.. likdeşik içinde ha.zırlnmn. !çinde bu - EmırJeriml yerme getirdıkten 
nı 1ıai.zdir. BirW\."te gizli koridorda kadının nefes alaca~ §el:.ilde mezarı sonra., bu taşı ikiye böler, Suda. eri. 
bulunuyoruz. Buradan, işkence oda hıızırlatınm... Sonra, bu kadm da o. tirsinlz. Bir kısmını ~ ıçersin, öteki 
eına btıkıyomz. Bir mahk-ılmtın de. radan çıkar ... Kurtulur... kısmını da ihtiyar rahibe ... O zama~ 
Tisi yil.._""Ülecck gözleri oyulacaktır. _ Pek aıa. .. Yarın akşam& doğnt cennetlik olacaksınız.. .. 
MahkUm "nereden 'kabahatli oldu. biltün bu işler tamam olsun... 4şağıda.kiler 11ecdeye kapandılar. 
ğum:u anladınız 1 ,, diye 80ro'IJO'I'.. Osman: 

1(. Fi- ~· - Bu hizmetimden eolayı beni _ Kapatmız bu penceresi! • emrini 
cennetlik edecek mfsm ey 1.sa. thtiyar rahı"be: verdi. 

_ Sen artık ölmek üzere bulunu. - İkiniz de cennetlik olacaksınız... Pencere kapand~. 
yorsun. Bu esrarı öğrenmende bir Lakin bir §artla: Evvela, bu hAdise.. f>iz, koridorda yine serbest kaldık. 
mahzur kalmadı! dedi .• kızım! Bu öen kimseye bahsetmiyeceksiniz. Ve Osmana sordum: 
rahibeler manasın:mın · gizli gözetle. sonra... - Nedir bu yaptığın? 
me yerleri vardır. Orada., biz ihtiyar Parmağından yilzüğünil çıkardı. ( Deuamı var) 
rahibeler saklanır, sizlerin ne yaptığı. 
ruza. bakarız. lşte sen de soyunup ay. 
nada kendini temaşa ettiğin ve gözle. 
rinle derin hesabına. o büyUk günahı 
işlediğin zaman.1 başrahibem.iz senl 
gÖ1.etlemi§. GOrmU§ ... 

- Fakat benim odamda. öyle bir 
yer yoktu. 

- Vardı. 
- Ben odamın her yerini blliyo. 

nım. 

- Bilemiyorsun, kızım... Bu ma. 
nastmn her odasında öyle bir yer 
vardır. · 

- Burada da mı? 
- Burada da ... 
- Hani? ..• 

Mahkt'ım, etrafına }:)alimi!ı. 
- Dört taraf duvar. 
İhtiyar rahibe, blzlm bulundugu. 

m u? t ıı.rııf~ iııa:rot etti: 
- !şte orada ... 
Ben, beni görliyorlar vehmine kapı. 

Iarak, koridorun o noktasından ayrıl. 
dmı. L!kin Osman olduğu yerden la. 
pll'dan.madı. 

MahkQm: 

- Son arzum ~ gö?.etlemenin na. 
eıl olabileceğini anla.ma.ktır. 

- Dur, sana göstereyim! • deyip 
llıtiyar rahibe, duvarın bazı noktala. 
rına dokundu. 

O zaman, Osmanın önUnde bulun. 
duğu penceremsi yer, bir kapak gibi 
aaağıya ka.ydr. Çocuk, blitün vllcudu 
ile ortaya çıktr. 

l§kence odasından bir çığhktır kop. 
tu .•. 
-A ... 
- O da kim? 
- Erkek çocuk ... 
İhtiyar rahibenin heyecanı, celUid. 

fa mahkumunkiıdcn daha bUyiiktü. 
- !sa! • dedi. 
Osmanın sesini i§ittim. 
- Evet benim ... 
lhtiynr rahibe, heyecanla: 

- Nasıl tanıdım ... efendim! Seni 
nasıl tanıdım... Bizim ihtiyar manas. 
tırmda senin tasvirin vardır. Demek 
buraya geldin?.. Bizi gö?.etliyordun. 

Osman: 

- Evet .... dedi • • lsanın ruhu, be. 
nim vUcuduma geçmiştir. Onun Ira. 
desile sire emrediyorum. Burada be~ 
ni gördilğünüzü . söyleıniycceksiniz. 
Fakat bu kadmt öldürmiyeocksiniz. 
kurtaracaksınız. •• Kurtarmanın usulQ 
nedir? 

- Sen onu. bizden daha iyi bilirsin, 
efendim... Sen ne emredc-nıin de ol. 
maz ... 

lhtıyar rahibe diz üstU gelmir;ıti. 
Osman, bulunduğu yerden, il!ht bir 

taVJrla: 

- Onu, kurtarmanızı ben emredi. 
yorum. Fa.kat nasıl kurtaracağınızı 
tayin etmek size ait bir {ey ... Karı~. 
marn ... 

Bu manzaradan, cellad da heyeca. 
na dilşınü§tü: 

- Müsaade edersenfa bu vaz!f eyl 
ben üzerime alayım! • dedi. 

- Peki ... Nasıl yapacaksın baka.. 
lun? 

- ölen adamları tabuta. koyup ta.. 

Haber, okuyucul&n •raıınıda bir 
fıkra mtısabakuı açmıotır. G~nderf. 
leeck fıkralarm ma ve hiç olmuaa 
az l§IUimfe olmuı l&mndır. 

Fıkralar, ~ı:ıderenlerln imzaları 

yahut ınUııtear adlarile ne~edUecek 
n her ay o ay lçfııde çıkacakların 

u iyilerinden beıılne muhtelit n kıy. 

meUI hediyeler verilecektir • 

Bize bildiğiniz güzel fıkralar1 
gönderiniz. 

Dört kişi bir 
yatağa sığar mı ? 

Nureddin Hocanın kansı öldükten 
sonra ilônci defa evlenir ve bir dul ka
dın alır, kansı her zaman eski kocasın-

dan bahsetmeğe ba§lar. Bir ıece bal
konda yatarlarken yine kadın eski ko • 
casını söylerken, hoca bir tekme vurur 
kadını atağıya atar, gürültüye gelenler 
hoca ne yaptın diye sorunQ: 

- Onun rahmetli, benim rahmetli, o, 
ben dört ki,i bir yatağa sığabilir miyiz 
hiç 1 Sığamadık, düştü, cevabını verir. 

Muazzez Y e§ilalp 

Ayrı ayrı 

Bir Ramazan günü Beyazıt camisi 
kürsüsünde hocanrn biri cemaate vaz -
ederken demi~ ki: 

- Ey ahali biliniz ki Ramazanda ya -
pılan günahların her biri ahrette birer 
kandil olup günaha giren uzuv üze • 
rine asılacak, böylece ehli mah~er, gü • 
nahtı ve günahsızı ayırt edecek. 

Vazı dinleyenler arasında bulunan 
bir bektaşi sormuş: 

- Hocafendi, her günah ıçın ayn 
b1r kandil mi yoksa topuna birden tek 
kan.dil mi. 

Hoca, tabii derhal kendi aklına 

mütıiyim gelen en kısa cevabı vennit: 
- Her günah için ayn bir kandil.. 
Bektaşi babası o zaman eyvah diye 

bağırmış, desene hocam biz ahrette 
mahya kurup öylee gezeceğiz. 

Yüksel 
Böylesine böyle 

dua edilir 
E&ki zamanda zenginin biri bir gün 

konağının penceresinde otururken kapı
ya bir dilencinin geldiğini gönnüı, hid. 
detlenmiş ve hemen el çırpıp odaya gi. 
ren kalfaya: 

- Bana bak kalfa, git söyle harema
ğasına, haremağaıır soylesin kAhyaya, 
xfillya söylesin uşağa, u~ söylesin se
yise o da gitsin §U kapıdaki dilenciye 
"Allah versin., desin. 

Bu silsileli emirleri kapıdan işiden 

dilenci ellerini kaldmp bir ah etmiı: 

- Hey bUyük Tann, 'emret Mikaile. 
o söylesin Cebraile, Cebrail söylesin 
l(mıfile, lsrafiİ söylesin Azraile de şu 
herifin canını alsın. 

Beyoğlu: Aliye 

hizmet:çi 
Mehmet Bey gayet titiz ve meraklı 

bir adamdı, hizmetçi kahve getirdiği za
man kahvenin fincan tabağına bir dam
la dökUlmesine tahammül odemezdi. 
Tuttuğu hizmetçilC'l"e dalına bunu 

tenbih ederdi, fakat insan hali bu ..• Bir 
gün eli tltrcyecefi tutar, yahut bir yeri 
ka1mrr .. Mehmet Bey bu hususta ma • 
zeret kabul etmezdi. Bu yüzdMı bir çok 
hizmetçilere yol vermişti. Nihayet köş
l:e Hasan isminde bir hizmetçi geldi. 

Hasan üç aydanberi hizmette bulun
duğu halde • Şeytan kulağına kurıun
daha bir kere kahveyi fincan tabağına 
damlatmamıştı.. Bu hale ıt0n derece 
memnun olan Mehmet Bey hizmetçiye 
sordu: 

- Hasan buraya bu kadar uıak gel
di, içlerinden hiçbiri kahveyi dökmeden 
getiremezdi. Sen bu işin kolayını nasıl 
buldun?. 

Hasan sırıttı: 
- Merdivenden çıkarken kahveyi ağ 

zıma alıyorum. Kapının önüne gelince 
tekrar :fincana boşaltıyorum. Bundan 
kolay ne var bayım!.. 

Beyoğlu: Giray Kunter 

tJlü kulaQina ne 
söylerler! 

Bir adanu şahadet için mahkemeye 
~ötürm:işler, kadı eormuş: 

- Sen Kur'anıkerim okumasını bilir . . ., 
mısın . • 

·-Bilirim. 
- Ölü yıkamasmı bilir misin'! 
- Bilirim. 

- Peki ölü yıkanıp tabuta konulduk-
tan sonra kulağına bir şey ıöylerler bi. 
lir misin? 

- Bilirim. 
- Ne aöylerain bakayım? 
- Ne devletli ba~ın varmıı ki öldün 

de beldemizin kadısı huzÜruna şaha • 
dete gelmeden kurtuldun, derim. 

Mahmud 

Neler çekiyorum_ 
Hoca Nasreddin bir gün pazara, mer 

keplerinden birini götürür. Hocayı gö
renler merkebi satıyor zanniyle biri 
merkebin yaşını anlamak için dişlerine 
bakacak olur. Merkep adamcağızın elL 
ni unnr. 

Diğer müşteri sakathk olmasın diye 
hayvanın ayağını muayene edecek ?lur 
bu defa hayvan çifte atar. Müşteriler 
hocaya: 

- Hocam bu ne huysuz hayvandır, 
sen bu huysuz hayvanı kimselere sata. , 
mazsın, bunu kimseler almaz, derler. • 

- Zaten maksadım merkebi satmak 
değlldir. Doatlar, ben bu eıekten neler 
çektiğimi anlasın diye getirdim, der. 

Aıuman Nedim Akkuzu 

---- --- ---- -- . 
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Milthi} bir tiksinme duydu, bir oto • 
mobil çağırdı, bindi, ıitti. 

1LKANIN lNKlSARI 
Bir hafta sonra, Cimin ortaklann • 

dan Drlskol, telefon etti, İlkadan ran -
devu iatedi. Ciınin itleriyle o meşgul 
olmuştu, dul kansını, f~al.iyeti netice • , 
sinden haberdar etmek ııtıyordu. 

llka da bu i§lerin bir an evvel bitmiş 
olmasını arzu ediyordu. İstediği ,.;ın -
devuyu derhal verdi. 

Driıkol ile beraber Misis Şart.ot Hop 
ta gelmi}ti. 

lika onları, husu!Iİ tuvalet odasında 
kabul etti. Üzerinde Ru5 modası "hı. 
mel "bir tuvalet vardı, bir kanapeye u. 
zannuı idi. Driskot'un kendisini yerlere 
kadar efilerek .elamlayııına, ıun·i ve 
gösteri~li bir eda ile cevap verdi, fakat 
Mi~s Şarlot Hop mevcudiyetinden ha. 
berdar değil cibi görün&li. Driskl'!, va
ziyete uygun bir sesle baıladı: 

- Merhum zevcinizin servetinin ta· 
savvur ettiğimden çok az olduğunu 
hayretle gördüm. ·Yaptığım bütUn tet • 
kiklere rağmen, tahmin ettiğim miktar. 
la mevcudat arasında . büyiik bir fark 
var. Hakikati isterseniz, Cim bir ıey 
bırakmamı§. Binaenaleyh, bıraktığı 

servet, oturduğunuz ev ile, Cimin ev -
velce sizin namınıza kaydettirmiı ol • 
duğu gayrimenkullerden ibaret. 

Bu sözler üzerine, fla almı~ olduğu 
yapmacık tavırlan bırakarak, içindeki 
ihtirası olduğu gibi meydana vurdu ve 
haykırarak: 

- İnanmam. dt!di. onun en az be~ 
milyon doları oldujunu biliyorum. Ne 
demek bu?. 

Driıkol hiç istifini bozmadan cevap 
verdi: 

- Doğrusu ben de anlamıyorum. 
Bu hususta. Mister Şapiro ile benden 
daha ziyade Mister Bleykin phsi i'le -
rini bilen Miss Şarlot Hop'a müracaat 
ettik. O da hayretler için<le kaldı. E _ 
sasen kendisine, benimle beraber gel -
mesini rica etmiştim. Eğer isterseniz, 
yaptığı araştırmalar hakkında size mu. 
fassal mallımat verebilir. Kendisi mer
hum zevcinizin itimadını htiz.di. Onun 
hususI iılerine vakıftı . 

lika kendini zaptedemedif aktriıli'=İ
ni unuttu ve patladı: 

- Bu kadının ne söyliyeceğini bil • 
mek, sözlerini duymak dinlemek iste • 
miyorum. Eğer haki~ati bilse bile emi. 
nim ki ben<ten saklar. yalancı ve iki 
yüz}:.i kadının biridir ... 

Gözleri hadakel.erind~n uğramııtı de
vam etti: 

- İnanınız bana Mister DrislcriJ, 
bu kadın, kocamın paralarım nerede 
sakladığını biliyor. 

Döndü. tehdifkar. bir tavırla Şarlota 
hitap etti: 

- Paralar ne~cde, derhal bana s($y • 
liyecekıiııiz; anlıyor musunuz? Hem 
sizin için claha iyi olur. Cim, hayatta 
iken belki sizi sevmiştir. "fakat artık öl· 
dü, sizi sevemez onun için .... 

Şarlot kıpkırmızı olmu~tu. Kalktı; 11. 
kanın gözlerinin içine bakarak: 

- Tehditlerinizden dedi, zerre ka • 
dar• kork~uyorum.' Zevcinizin serv~ti 
hakkında malümatım yolt. Mister Dris.. 
kol ile birlikte bu ervet!n ne olduğu • 
nu anlamak için çabıtık. Bir neticeye 
varamadık. L§kin, öyle tahmin edivo • 
rum ki. siz, bu hususta herkesten faz -
la malümat sahibisiniz. Mist~r Bleyk 
esrarengiz bir şekilde. Ntıvyorktan u • 
zak bir yerde öldü. Gazeteler vakia 
bilmiyorlar amma; Mister Bleyk bir 
hayli zamandır nrtadan kaybolmuştu. 

Sizin de uzun müddet Nevyorkta cılma· 
dığınızı biliyorum. Hem cesedin bu • 
lunduğu sabah buraya dönmüş olduğu· 
nuzu da haber aldım. 

likanın yüzü sapsarı kesilmişti. Eli 
\le kapıyı gösterdi: 

- Derhal dedi, evimden dışarı çıkı • 
' nız. 

Şarlot aükünetini muhafata ederek 1 

geri döndü tek kelime aöylemcden çıl 
tı. Mister Driskol ise likanın kartıaıll 
da eğildi: 

- Ben de gidiyorum, dodi, eğer b 

~ey için lazım olursa bana telefon edet 
siniz. • 

Ve dudaklarında bir tiksinti ile od• 
dan çıktı. Kapı kapanır kapanmaz. ı• 
ka kendini kanapeye attı. Öyle, saatler 
ce kaldı. 

Eri Marp.l odaya girdiği zaman 11 ' 
kayı o vaziyette buldu. Sordu: '-1 

- Nen var cici? Haata mısın?. 1 
- Hayır canrm, hasta deiilim. Fa 

kat korkuyorum. Bu hınzır bdın oıl 
şeyler söyledi ki .. Hem Mister Driskol 
neler haber verdi biliyor. musun? .. Ci~ 
santim bırakmamış. Nesı var neıı yo1'ı 
benim namıma kaydettirdiklerindc.11 
ibaretmiı. Yani iki milyon dolar. 

- İki milyon dolar az mı cicim? Y~ 
ter de artar bile 1 

Bir dakika sustular. Bu sefer ciddL 
Marşal sordu: 

- Bu Miss Hop ne iıtiyor7 
- Ne bileyim ben? Cim esrarengij 

şerait içinde ölmJ imi§. Ben ,servetini 
nerede sakladığın ıbiliyor imişim. 

Mar_;al kaılarmı çatt: 
- Fena havadis. Hatta kötü. Nerede 

kaldı ki, Cim öldüğü ı-ece ve daha ev • 
velki günler Nevyorkta değildik. 

- Bunu da söyledi zaten . 
lika tekrar hiddetlenmitti. Kalktl·• 

Odada, bir aıağı, bir yukarı dolaıma • 
ğa başladı. 

- Beş milyonluk miras ortadan kay• 
bolduğu yetiıomiyormuı g"ibi bir de ba • 
na hakaret ediyorlar. Bu kadın her hal. 
de bir ıeylcr biliyor. 

Birdenbire durdu. Aklına, telefon 
gelmişti. Sakın, bir gece, ona telefon 
eden kadın Şarlot olmasın? Bundan 
sevgilisine bahıetmerniıti. İlka yine 
bahsetmemeğe karar verdi • 

Yalnız: 

- Erl .dedi, bu kadın bizun baıımızı 
bir beta açmad harekete geçelim. O
rada, tu let masamın gö~nde, taban
cam var. Evvela bunu o~an kaldı • 
ralım .Bir JÜphe uyandJrabilir. Sen al 
onu, otomobile bin, ı;•t, nehre at. Bir 
daha.-.gözüm görmesin. Ortadan kaybol .. 
madıuı rahat etmiyeceğim. 
Marıal sevgilisine tuhaf tuhaf bak • 

tı: 

- İlka, adeta vicdanen muaznp gö. 
rünüyorsun. 

Ve gitti, tuvalet masasının gözünden 
tabancayı alıp muayene etti: 

- Maamafih. dodi, hakkın var. Ne 
diye· böyle yanında .tabanca bulundu • 
ruyocsun diye bir sual karıısında kala • 
bilirsin. 

Tabancayı cebine koydu, kM>ı•·P. do~· 
ru /Ürüdü. Çıkarken durdu:, 

- Ne dersin? Kocanın bir .ırn 

bile miras bırakmadı~ını polise haber 
versek iyi etm·~ olmaz mısın? Bu hu• 
susta müracaat etmemek §

0 

heyi u • 
yandırmaz mı? 

lika düıündü: 
- Hakkın var, dedi, poliıc ı!tTI 1 racaat 

etmeli. 
lika o gün polise müracaat etti. Ko. 

easının mirasının aranması husuıunda 

yardım istedi. Müddeiumumi Bleyk'in 
eski ortaklarını ça,ğırttı. Onlarla cörü • 
tü. Şap!ro ile Drı .. ,icol da araıtrrma ya • 
pılmasını tasv"p ettiler, kendilerinin de 
yar<lımlarını vadettiler. 

Derhal tahkikata ba~landı .Bu tah • 
kikat gayet gizli tutuluyordu. Lakin 
bankerlerle, borsa acentatanndan bir 
malumat almak kabil ol:nuyordu. Zira. 
bu n<. insanlann mü~tcrileriyle mil • 
nasebet • .:d tamamiyle hususi ve mah • 
rem cereyan ederdi. Kimseye bir şey 
söylemezlerdi. Müddeiumumi onla. 
ra m\i;acaat edince bazıları bir ıey bil
nf..;oıklerini ,bazıları da, mesleki mahre
miyeti ileri sürerek bir ıey söylemiye • 
teklerini bllklrdiler. 

- (Devamı oor J 
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Korlrtı"r. bir çarpııma o~du. Cehenne 

mi kılı~ ayni yıldırım ıüratile milteına. 
tdiyen dönüyor, orada ıılık öttürüyor, 
giriyor çıkıyor, sağa ıola aniyordu. 

Uç kiii daha dilttü. Bunların arasında • Sen JUlyen de vard• 
Jan, hiddetinden köpüren ve saçım 

başını yolan Konçiniye bağtrdı: · 
- Katillerini seçmeğe bile kabiliye-

tin yok! .. Al bir daha! Sıra kimde? .. 
Başka var mı? 

H1kikatcn öyleydi. Bu emsalsiz hadi 
ıe vukububulmuştu hem de en kısa bir 
zaman içinde! ötmüş veya ağır yaralan 
'111f sekiz vücut beyaz yolun üzerine U· 

mtf kalmıttı • 
Geriye kalan dört kiti hayret ve deh 

tet içinde ıdurdular. Eğer bu dört kişi, 
ıilihşör olmayıp da, adi birer haydut 
ol .. 'ardı. Muhakkak ki, derhal tabanla
n ; ağlayıp kaçacaklardı. Roktay Ey
rıoı ve Lonval arasında kalan bir tek 
• ydut tabii kaçmadı. 

Jan müstehzi bir kahkaha atarak ge
ne bağtrdı: 

_Çok fena dürtüyor. Yaklaşın baka 
tım ıüt kuzuları! Hayır mı? .. Şu halde 
ben size yaklap.yım .. 

Jan filhakika onlara hücum etti. 
Tam bu anda arkasında birçok sesler 

duyuldu: 
_Hücum! Hücum! 
Konçini de vahıi bir sevinçle bağırdı: 
_ Kotun! Sann §U kuduz köpeğin 

etrafını! Hücum! 
v c ayni .zamanda kc .ııi de adamla· 

rile beraber hücum ederek onlan bils-
1'Utün coşturdu. . 

Jan ,tam taarruz edeceğj esnada, du
rakladı. Ve başını, seslerin • ddiği tara 
fa doğru çevirdi. On kişilik bir hayıdut 1 
grupu, Adeta uluyarak ona doğru koıu· ( 
yorlardı. Biraz sonra, onun üzerine sal-

dıracaklardı. iki ıteı ıra11nda kal.mııtr. 
Yü.zUnde milthiı bir ifade beliı1di ve 

içinden söylendi: · 
_Hayır! .. Onu kurtarmadan evvel 

ölemem! 
Arkasına baktıktan ıonra, etrafına 

bir nazar atfetti. ~iında geniı araıi 
vardı. Oradan kaçmak dUtUnceai aklına 
bile gelmedi. Solunda yüksek sağlam bir 
duvar .. Bir hendek .. bir kapı Sclimet 
belki de buradaydı. Hiç olmazsa böyle
likle rakiblerile kartı karııya kalacak, 
arkadan taarruza uğranuyacaktı. 

Fakat, uluyan haydutlar UzeriM sal-
dırmadan evvel oraya varması lbı~l:iı

Şayanı hayret bir frrlayı1 yaptı. 
Bir acı sevinçle bağırdı: 

_Vuruldu! Vuruldu! 
Filhakika. Jan ,arkasına ve etrafına 

balttığı çok kısa biran esnasında omuzu 
na bir darbe yemiıti. Bunun hiç de far
kında deği)di. 

Hendeğe varmıttı. Bir saniye durdu. 
Bir 11niye çok kısa bir zamandır. Fa

kat bıı kısa fasıla içinde bir çok şeyler 
yaptı. Nefes aldı .. Bulunduğu yeri gör-

dil. Arkasında bir basamak vardı : Bunu 
çıktı ve sol eliyle kapıyı danedi. Heyhat 

kapalıydı t İndi .. ltakiplerini aa'.ydı: On . 
bet kişi vardılar •. DüşUndU: 

- Birkaç kitiyi daha haklarım ... Fa
kat sonra!. 

Hiddetle ayağını yere vurdtı ve: 
- Burada atemem. Buna imkan yok· 

tur! .. Bunu istemiyorum 1 

lıte bir saniye içindf: yapm1ş olduğu 
ıeyler ... 

Şimdi bir araya gelmiş olan iki grup 
onun önüne gelmitti. Başta Lonval, 
Roktay, Eynos bulunuyorlardı. Büyük 
bir şiddetle hUcum ettiler. Ve Konçinl, 
artık onu yakalıyacağından emin bir va 
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delikanlıyı görüyorlardı. Bu onlara ka
fiydi. 

Jan, masanın üzerine on kuruş ata
rak garsona: 

- Bu kadarlık yiyecek ve içecek ge
tirin! 

Dedi ve Ravayaka dönerek büyük 
bir tatlılıkla ilave etti: 

- iki on kuruşum 'daha var. Bunla
rı kardeş g~bi paylaşalım. 

Ravayak bir defa daha ürperdi ve 
parayı eline sıkıştıran delikanlıya. için
de kardeşçe bir şefkat, şükran ve ümit
sizlik ifadesi okunan bir nazar atfetti. 

İlk anlar derin bir sükunet içinde 
geçti. İkisi ide açtı. Jan yalan söylemc
mi§tİ: Filhakika öğle yemeğini unut-

mu§tU. Ravayaka gelince, zavallı sefil, 
zaten ekseriya aç dola,ırdı. Karınları 
biraz doyunca Ravayak söze başladı: 

- Kendinizi öldürmek istiyccek ka
dar ile:-i \'ardrğınrza bakılırsa, son dere 
cc bt-db3ht olduğunuz anlaşılır. Sizin 
gibi bir adam öyle kolay kolay iimitsiz
liğe düşmez. 

Jan, içini boşaltmak. dertlerini dök
mek ihtiyacrmn hissedildiği ibr haleti 

ruhiye içinde bulunuyordu. Buna rağ

men kendisini zorlaı:lr. Niçin? Çünkü o, 
clcrtlcrini büyiik bir kıskançlıkla içlcrin
d~ tutan insanlardandı. 

Buna rağmen dayanamadı. Söyledi. 
Esrarengiz bir kuvvet, ancak iyilik et
tiği için tanıdığı bu bedbahta ~:lcrdini 

anlatmağ:t, kendisini icbar etti. Maama 
fih, Ravayakın gizli aşkını keşfettiği i-

çin, ona ıstıup verebilecek birçok hu
suslardan bahsetmemek alicenabhğım 

ve inceliğini gösterdi. 
Fakat ismini 7İkretmcdcn, Konçıni· 

nin genç kızı nasıl kaçırdığını, onu na
:;rl kurtardığını ve şayanı itimat bir eve 

nası götürdüğünü ve genç kızın esrar
engiz bir ıekildc ortaldan kaybolduğu
nu, bütün ara§tırmalara rağmen onu 
bulamadığını, tafsilatla anlattı. 

Ravayak hiç ses çıkanmdan onu cid 
diyetle dinledi ve ara sıra başını salla
yarak tasdik etti. Delikanlıya malumat 
vermek hususundaki kararı, zihninde 

tamamilc kat'iyet kcsbctmişti. Buna 
rağmen henüz .söyletriiyoı4du. Sanki Ja· 
nı'! hak;katen son derece ümitsiz bir 

vaziyette olduğundan ve yapacağı feda
karlığın hakikaten onun hayatını kur
taracağından emin olmak istiyordu. 
Kimbilir, belki de sadece, hiç farkında 
olmadan, lienüz rstırabı istihkar edecek 
kadar cesareti kendisinde bulamadığın
dan. mcşum anı geciktirmek istiyordu. 

Herne olursa olsun, sesini alçalta .. 
rak şöyle dedi: · 

- Kralın, evinin etrafında fazla !do· 
· )aştığını gördü ve kendisini tehlikenin 
erişcmiyeceği bir yere gizledi. iyi yaptı. 
Bu hJk.katen cesur ve namuslu bir kız:• 
dır. 

Jan ürperdi. Ravayak bir. ihtimalden 
bahsetmiyordu. Emin bir iddialda bulu· 
nuyordu. 

Onun gözleri içine baktı ve: 
- Yanılıyorsunuz, dedi. Kraldan 

korkmuyordu. Ondan korkmasında hiç 
bir sebep yoktu, anlıyor, musunuz. Hiç 
b1r sebep yoktu. 

Ravayak tdehşet içinde ona baktı. ,Sap 
sarı kesilmişti. Titriyordu. Gözlerinde 
bir ölüm endişesi okunuyordu. Kekeli• 
ycrek sordu: 

- Bundan cm.in misiniz? 

- Kat'iyycn eminim! Kralın bu işte 
parmağı yoktu. Onun bir çok düşman
ları var, alçakça kurulmu, bir tuzağa 

düıtilğü muhakkaktı. 
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Ravayak onun yanılmasına imkan ol-
madığrm biliyordu. Buna inanrdı ve 
dehşet içinde şöyle dil§ündü: 

- Fakat tU halde, o tehlikededir? 
Bu aydanberi bu meseleyi bildiğim hal- 1 
de hiçbir şey söylemedim. Ya başına 
bir felaket gelirse? Ya ölmüşse? Onu 
öldürmüş olacağtm ! .. Ben 1.. Buna im
kan var mı? Felaketi. 

Birdenbire, artık tereddüt etmeden 
korkudan titriyen bir sesle: 

- Dinleyin dddi Şimdiye kadar hiç
bir ~ey söylemedim, çünkü, onun ken
disini ku:-tarmak için kaçtığını .zannedi
yordum. Görüyorum ki yanılrruşım, size 
her şeyi anlatacağım.. İnşallah henüz 
geç değildir!. 

Ravayak, genç kızr, köylii bir kadının 
refakatinde nasıl gördüğünü, onları na
sıl takip ettiğini ve Monmartr manastı· 
rına gir:liklerini anlattı. 

Jan fazla dinlememiş ve bir kasırga 
gibi meyhaneden fırlamıştı. Uzağa git
medi. Ayni vaziyette tekrar çardağın 

altına döndil, Ravayakın ellerini yakala 
dı. Ezercesine sıktı ve gözlerini onun 
gözleri içine dikerek alçak sesle 

- İyiliğe, iyilik, dedi. B ni ümitsiz
likten kurtar:lın, ben de seni ve ayni 
umanda onu kurtaracağım... Kimden 
bahsetmek istediğimi biliyorsun. 

Onu kendisine doğru çekerek daha 
yavaş bir sesle: 

- Dinle Ravayak, dedi. Kralı öldür· 
mek istiyorsun, çünkü onu onun evi et
rafında ldolaşbğını gördün ve kı&kanı
yonun. 1nMr etme. Söylediğim şeyi bi· 
liyorum. Hayır Ravayak, bu cinayeti 
, .~pmana müsaade edemem. Kral onun 
bJb.,:·1ır ! Anlıyor musun? Babası! .. 
Şi -.c c~sarct ediyorsan git onu vurl 

Ja • o~u bıraktı. 
R a"iayak boğuk bir inilti çıkardı ve 

dehf:et içinde olduğu yerde kaldı ve bir 
türlü göremiyen korkunç gözlerle, bu 
defa büsbütün uzaklaşan Jana baktı. 

VI 
Jan koşarak dışarıya çıkmı§tı. Sevin

cinden çıldırıyordu ve ne yaptığını pek 
de bilmiyordu. Kafasnda bir tek \iü§Ün· 
ce vardı: 

- Sağdır ve nerede olduğunu biliyo
rum! .. Manastırın taşlannı birer birer 
yerlerinden sökmek icap etse bile onu 
gene de kurtaracağım. 

Bu ka:l:ır acele ettiğine göre, kırlar
dan kestirme olarak geçmesi lazımdı. 
Böylelikle yolu bir hayli kısalmış olur· 
du. İlk hareketi, onu Sentonore istika
metine atmıştı: düşünmeden ileriye doğ 
ru koşmakta devam etti. 

Geçerken, Konçininin adamlarına id 
dctle çarptı ve aldırmadı. Af dilemedi. 
Kaybedecek vakti yoktu. itirazları. a ğır 
küfür ve tehditleri duydu cevap verme
di, arkasına bakmadı. 

Çarptığı asilzadeler. küstahın cezas ı
nı vermek için arkasından koşmak iste· 
diler. Fakat onlara iltihak c:lden efendi
leri onları durdurdu. 

Janın l:o~tuğu istikameti gozor.une 
ı:ılcın Kon~ini. onun Mormartrn r,ittiğ i· 
ni tahmin etti ve sevincinden çılgın bir 
vazivctte dişlerini gıcırdatarak mırıl
clandı 

- Bu defa onu yakaladım! 

Adamlarından birisine vermiş o1dıı

ğu emir icra t"dilrnişti . On iki kişi daha 
onlara iltihak etmişti. l'oncini. adamla
rilc birl'l:te, kestirme yoldan Janın kar
şısına doğru koştu . 

Jan Kaprüscn manastırını geçtikten 
sonra sağa dö:-dü ve o zaman kendi 
kendine şöyle dedi: 

- Böyle ne diye koşuyorum' .. Ma-
demki, onun nerede olduğunu biliyo-
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rum. Kurtaracağıma kat'iyyen şüphe 
yoktur. Maamafih, bu itin gayet kolay 
lıkla halledileceğini zannetmek safdiJ. 
liğinlde bulunmamalı. Çok ciddi olmalı, 
büyük bir dikk:ıtle hareket etmeli. Bil
hassa nazırı 1dikkati celbctmemem la
zım. Bunun için yavaş yavaş yürümem 
daha doğru olur. Gidip hele şu manas
tırı yaktndan bir tetkik edeyim de, son 
ra karanmı v~r!rim. 

Jan. dediği gibi yaptı. Aldımlannı 
yavaşlattı ve gezmeğe çıkrrut bir adam 
tavrını takındı. Böylece Arkan köprü-

süne geldi. Köprüyü geçti ve sağa dön
dii. Her iki tarafında geniş kırlar, sayır 
lar bulunan bu yoldan yürüyordu. 

Artık Bcrtiyi nerede bulacağını bil
diği ve onu kurtaracağına emin olduğu 
için, çılgın bir sevinç içindeydi. ilmit 
dolu bir vazi'yette yürüyor, neşeli bir 
§arkı mırıldanıyordu. 

Poşeron satosunu büyük yoldaki kL'-" 
lübc ve kö; evlerini geçmişti. Hiçbir 
c, J::Örmemişti. Hiçbir şeyin farknıda 

değild;, Esasen sakınmıyordu. Birden· 
bire arkasında koşuşma duydu. Ayni 
z""-..1nda tehditkar bir çok &cı;ler bağır
dı: 

- Hücum! Hücum! .. 
B 'r hamlede döndü, kılıcını çekti ve 

kü-iık yokuşu tırmanmakta olan on iki 
r.ıütcarrıza k:uşı vaziyet aldı. Ayni za· 

m::ın fa. attamlarının arkas•nda duran 
Kcnçininin. şöyle b:ığırdığını duydu: 

- Öldürrncvin !.. diri ola:-ak yakala· 

yrn l O bıına diri olarak lazımdır. 
Jrın alay etti: 

- A ! .. Bu meşhur sinyor Konçiniy
r.ıiş de ha.berimiz yok. Elim senin sefil 
çehrene indiği günclenberi muhakkak . 
bidsir.in veya bir şeyin arkasına saklan ı' 
mnn lazım. 

'\ 

Haydutlar onun ıcsini: "Hücum 1 Hü 
cum!,, ııeslerile boğdular • 

AsiJz:ade silahşörlerden biri de şöyle 
bağırdı: 

- Gözilnüzü açın, herkesi iterek ve 
dürterek yürüyen küstah mösyö! 

Jan kükredi: 
- O kadar acele etmeyin bakalım. 

şimdi de sizi şununla itip ldUrteceğim !,4 

Ve size haber vereyim ki bu dürtü~ hiç 
de hoş olmryacaktır. 

Janın kılıcı her zamanki gibi havada 
yıldrrım süratile küçük daireler çizerek 
parlamağa başladı. 

Eynos, Lonval, Roktay ve Sen Jülyen 
cepheden hücum ettiJer. Sekiz haydut 
ise, sağıdan soldan hücum ederek, onu 
sarmağa ve yakalamağa çalıştılar. 

Bu aralık Konçini de mütemadiyen 
bağırıyordu: 

- Unutmayın! .. Diri olarak yakala· 
yın t 
Boğuk bir ses ... Acı bir inilti .. Can· 

hıra§ bir feryat. Bir çığlık. Bu, parla
yan ve yıldırım süratilc dönen müthi 
kılıcın iskartaya çıkardığı dört kişiydi. 

Haydutlar hayret, dehşet ve tcrdd· 
clüt içinde durdular. 

Jan bağırdı: 
- Sıra kimde? Bunun çok fena dürt· 

tüğUnü size haber vermiştim. 
Bu beklenilmedik mukavemet kar§ı· 

sında, dehşet içinde kalan caniler bütün 
kuvvetleri le bağıı:'dılar: 

- Vur! Öldür! 
Kudurmuşa dönen Konçini de kiık· 

rcdi: 

- Hücum! Vurun! 
Geriye kalan sekiz kİ§İ tekrar taar

ruza geçtiler. Fakat artık onu diri ola· 
rak ele geçirmeyi dü§ünmüyorlarc!ı. 

Konçini bile bunu onlara hatırl:tmayı 
unutuyordu. 

, ... 



~O HAZfRRAN - 1937 

~DYO 
18?.\~uı.: 
~.~o: plAkla dala musikisi, 19,80 konte
lııı : Ordu aaylavı Selim Sırrı Tarcan tara 
lt.rı dazı, (l'oltUSr) 20 lııfUzeyyen Te arkadq 
lnı laratından Ttlrk muslklsl ve halk §8.~ 

111 
arı 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
Ylev, 20,45 Muzaffer ve arlu\d&flan tara• 

flndazı Tllrk musikisi ve halk '§ariaları. (.sa 
lt ayan). 21,15 orkestra 22,15 ajans ve bor 
lll a.hberlert, Te ertesi günUn programı, 22,30 
)llkla aololar, opera ve operet parçalan, 
23, •on. 
\'tyA..'iAt 

ıs,o:ı kanıık ,yayın, 20,40 operet yaymı. 
221~ gramofon, 23,15 muhtelif ha~rler, 23. 
a:ı dana musikisi, 

aıatLtN: 
20,0!5 gramofon, 20,2!5 musiki, 21,0!5 BUyUk 

Grlteatra koneert, 23,05 hava, haberler, spor, 
23,35 dam havalan, 

'Cıtn.Eş: . 
11,03 mektup kutusu, 19,17 orkestra kon 

lert, 20,1'5 konferans, 20,35 koro kouert. 
21,13 piyes, 22,05 orkestra konseri, istirahat 
lerde haberler, hava, spor veaalre. 

81!:LGRAD: 
18,o:ı konser, 19,0'5 dana mualklat, 20,315 

haberler, 2lUO koııaer. 
)O!ııCAı 

18,20 spor, 18,35 konser, 20,35 spor, k&n· 
•ık Yaym, 21,05 Jaaa n.hııeler, ha~rler, kon 
terana, 21,4!5 kanıık musiki, 22,05 ıuıkeı1 
~do. 23,20 ptyaıio konseri,, sonra dans mu 
llkiaf, 

Nöbetçi Eczaneler 
~ akşam ııehrln mtıhtıellt aemtlerlncle n!So

lıttçi otan eczaneler §Ulllardlr: 
ltnıin«ınUnde '(llenaaııon), Beyuıtta (Aaa 

dor), KQçQkpaza.rda (Necatı Ahmet). Eyüp 
te (Mustafa Arm, Şehremininde (Hamdi), 
lctragUmrUkte (.Arlf). Samatyada (Teofl• 
lOI), Şehzadebqmda (Hamdi), Akaarayda 
<~ret), Fenerde (Emllyadi), Alemdl\rda 
<8ırn Rufm), Bakırköyde (Merkeı). 

Beycttu clheUndekller: 

lattkı&ı caddulnde (Kıınzuk), Altmeıdiı.Jrc 
~ (Güneş), Galatada Topçularda Sjorldla). 
:t.k&ındc (NizametUn), .'l'arJabqmda (N!e 
\lt), Şt§lide '(Halk), Kas§mpa~da (MUcy
,_t), Ha.ıı'köyde (Nesim Aseo), Be3lkta.şta 
(>Jl Rıza), Sanyerde (Osman), 

OakUd&r, Kadık6y n AdalardakUer: 
'Oaktldarda lskelede (Merkez), Kadıköylln 

de Modada (Moda), BüyUkadada (Şlnasl Rı 
at.), Heybelide (lialk), 

SiNEMALAR 

SAKARYA 
\'ILDIZ 
stlMER 

ALKAZAB 
TAN 

ŞIK 

~ 
ASllJ 

BEYOCLU 
ı PJooırammı MJdlJ'memlıttr 
ı Saadet. Palyaço 
ı Blldlrmemf.IUr. 
J öldllreD sehh' Lorel Hu-

d! çocuk ıumZıan · 
ı BUdlrmemJştfr • 
ı şanghay. Samaon 
ı Tara.ııbuI• KmruZl dert> 

uıer çete.il 
ı Yeı:ı.1 Hatay. Setlller. 
ı Bltmtyen ıstırap. Aık Ye 

tsıum 

1 BUdlrmelotmtr. 

1 BUdlrmelftmlr. 

ı AJtm arayan kızlar. mu 
astan kahramanlan. 

SA~CA.K ı 

(Eskt A"torya) 
ZAFER 

tbtırU flrtmalar.. Yıldı 

rım bölük. Kukarac;a. 
ctnayet cezası, Golem 
Oell kt'al, 

ISTANBUL 
ı Roma ateıııer tı;lnde. Lor.ı 

Hardl dertsis arkadaııar 

1 Blldtrnıemlttlr • 
AZAR 1 yqll domino. Ölüm Ye 

sat er 
BlLAL ı TaUı belt.. Hafiyeler kralı 

ALEMDAR ı Küc;Uk prenses. Aıık kur 
banı. 

BALK ı Klllt aıtmda. Antakya •b 

lEakl Kemalbey) kenderun. Earareııegtz 

Narlıkapı 
ŞAP AK 

RALll 

tayyare 
1 _ Tangollta 

2 
_ Lorel Hardi 

KADIKOY 
ı pepo 

OSKUDAR· 
1• Mavi valıter 

BAKIRKOY 
MJL11'F .u>J 1 BUd1mıeml1Ur · 

Almanca dersleri 
HABER'in llsan derslernii ter~.:ı 

eden heyetten bir muallim husust al. 
manca ersleri vermektedir. Bilha!!S8 
ikmal imtihanlarına pek kısa zaman. 

da yetiştirir. Şerait ehvendir. Hab!:f 
de "Almanca hocası'' rümuruna mele· 
tupla müracaat. 

Oeni2 Levazım Satınalma 
K o m i s y o n u .;_. i ı a n ı a r ı 

Cbuıi Miktar ve ölçUsü Beher kilosunun tahmini bedeli 
Kuruı s. 

~bunya fasulye 8500 'kilo 4 50 

tlıe&n 10000 6 00 
" ~ 3000 2 00 
" Sakıznbağı 10000 2 50 
" .f\~kadm ta.Sulye 10500 8 00 
" Çalı fasulye 9000 4 50 
" ~domates 10000 2 50 
" lsı>anaıt 3000 8 25 
" ~atates 10500 5 00 
" kuru soğan 16000 5 00 
it • 

tlııana 2000 3 00 
" ~a 4000 3 25 
" ~ya 8000 8 00 
" bonıates salçaın 500 \8 00 
" -

lekftn 105000 
l - Yukarda cins ve miktfrları ile tahmini fiatları yazılı olan ''14" ka. 

lenı yaş sebze 21 Haziran 937 tarihine rashyan Pazartesi gUnU saat 1~ de 
hpaıı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulınuştur. 

2 - tebu H kalem sebzenin muvakkat teminatı "385" lira "50" kuru~ olup 
krt.namesi komisyondan her gün paras ız verilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
:tapalı teklif mektubl:ı.rını en geç ~lli gün ve saatten bir 8aat evveline kadar 
kasnnpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermele-

!i. "3228" 

Beher kilonun Muvakkat 'temtnatı 

~i Miktar ve ölçüsü Tahmini bedeli 
Kuruş Sn. Llr:ı Kuruş 

Süt 20000 Kılo 10 00) 
) 20ô ::!5 

~Ohrt 5000 Kilo 15 00} 

l - Yukarda. cins ve miktarları ı.ıe tahmini bedelleri ,.e muvakkat tcmi
batıarı yazılı olan iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tarihine ral!lıyan Pazar· 
lesi günU saat 14 de açık eksiltme usulile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonc.a her gün parasız alınabilir. 
3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve lst:ın. 

buı defterdarlığı muhasebe mUdUrlüğüne yatıracakları muvakkat teminat mu. 
ltabilinde alacakları makbuz veya banka teminatı ile ve belli gün ve saatte 
~lln.Pap.da bulunan komisyona müracaatları. (3226) 

Rf\"BER - 'Ak§Bm postası. 1 r 
=-~=-="=--------==--.:..--==~======:=..--.=ım-.-=~·=====~~-::======~=-=======-===~==========~ 

nwmtıl: 

Su 
ıiiiil\ Bugünkü Italyan 

donanması 
Faydası ve 
zararları 

Sıcaklar birdenbire bastırdı. Şim· 
di serin bir banyo ve buzlu bir bar· 
dak su kadar ferah verici ne olabi· 
lir? 

Su can kaynağıdır. Cana can ka· 
tar ama, hazan da insanların e~ bü. 
yük dü§manı olabilir. Canlı hücre· 
leri ba§lıca unsurlanndan biri oldu
ğu gibi, öldürücii zehirlerden bir çok 
!arını da taşıyabilir. Tifo, kolera, di
zanteri mikroplarını su taşır, diğer 
birçok parazitlerin tohumları da su 
da bulunur. 

içtiğimiz su böyle zararlı olabi1e
ceği gibi banyo edeceğiniz sulara 
karşı da tedbirli bulunmak icap eder. 
Gerçi yazın lstanbulda denizden 
ba,ka banyo için su aramağa hiç de 
lüzum olmamakla beraber. Anado· 
luda halkımız irmak sularile 3öller· 
de banyo yapmaktadırlar. Durgun 
sularda banyo yapanlann göz iltihabı 
vesaire gibi hastalıklara uğradıkları 
görülmektedir. Böyle sularda banyo 
yapanlar çıktıktan sonra vücutları· 
nı kolonya ile adamakıllı oğmalı ve 
bir bardak sıcak suya damlatacakla
n birkaç damla oksijenle ağızlarını 
çalkalamlı ve grgara yapmalıdır. De 
niz banyolarından çıktıktan sonra 
da giyinmeden evvel vücudu tatlı 
su ile yıkamağı hiç ihmal etmemeli
dir. Tuzlu su ile ıslanmıt mayonun 
sırtta kurumasına müsaade etmek 
hiç de akıllı bir iş değildir. 

Yazın olur olmaz yerlerde öyle 
rastge?e su içmek kadar kötü bir i§ 
yoktur. Hic olmazsa bilmediğiniz 

bir suyu içmeden evvel bardağın içi· 
ne biraz limon sıktırın. Evlerde ise 
bilha9sa yazın içme suyunu küpe 
koymadan evvel iyice kaynatmak 
çok ihtiyatlı bir iştir. 

Bardak içine buz koymak, ağıza 
buz parçaları atmak tehlikelidir; 
bundan aakmmız. Gerçi lstanbul 
belediyesinin yaptığı buzlar temiz 
su ile imal edilrnektedir; bunlarda 
mikrop korkusu yoktur ama, harare 
ti kesmek ve serinlemek için ağıza 
buz koymakla dişler ve dit etleri 
üşütülebilir. Doktor 

!stanbul Deniz yollama mUdllrlU. 
ğü deposunda. bulunan 176 adet ben
zin ve yağ tenekesi 23 Haziran 937 
Çarşamb! gUnU saat 14,30 da Topha. 
nede Satınalma Komisyonunda pazar. 
tıkla. satılacaktır. Tahmin bedeli 21 
lira 22 kunıştur. Teminatı üç buçu\ 
liradır. Tenekeler Yollama Müdürlü.. 
ğU deposunda görülebilir. t~teklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(11) (3452) 

1400 ton kadar buğdayın kırdırıl· 
ması 22 Haziran 93i Salı gUnü SMt 

15 de Tophanede Satma1ma Komisyo. 
nund& kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu~tur. Hepsinin tutarı 9843 lir:ı H 

• kuru§tur. İlk teminab 788 lira 24 ku. 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda gö. 
rülebilir. Trakya için ayrı lstanbul i. 
çin ayrı fiat verilmesi meşruttur. İs. 
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yaıılı belgelerle be· 
raber teklif mektuplarını ihale saa. 
tinden bir saat evvel komisyona ver· 
mcJeri. (2) (3210) 

tdareleri 1atanbul levazım amiriiği
ne bağlı müessesat içni alınarak olan 
yüz bin kilo yoğurda talip <:ıkmadı.. 

ğından 22 Haziran 93i Salı giir.ü saat 
14,30 da 1stanbulda· Tophane~" Satı
nalma Komisyonunda pazarhkla ek. 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
15 bin liradır. İlk teminatı 1125 lira. 
dır. Şartnamesi komisyonda ~örülebi. 
lir. lstcklilerin kanuni vcs'kala~ilf' be. 
raber belli saatte komisyona gelmele-
r~ (12) (3453) 

Yazan: Ahmet Cemaıetun Saracoiilu 
Deniz efradı silah altına alınırken ı caddede İtalyanın tek ba~rna harbe gi

şimali İtalya halkı ve bilhassa Cenova- receği de muhakkak değildir. Zira bu • 
gibi abaanced denizci olan efrat tercih gün İt:\l: a i1nlamıştır ki elin.de ne kadar 
ediliyor . !azla ku..ır:tli bir deniz kuvveti bulu -

İtalyan deniz zabitlc:ri Vencdikli ve nacak olursa kendisinin ittifakı hcrhan 
Ccnovalaı küçük zabitlerin ve efradın gi bir deniz devleti tarafından o kadar 
donanmanın belkemiğini teşkil etmek • büyük bir tehalük ile arıu edilecektir • 
te oldukları hakikatini gizlemiyorlar. 1:1te İtalyanın son zamanlarda bahri.. 
Yalnız bu mmtakalarm donanmanın ih yesini ihya iç:n göze alclırdığl fedakar
tiyacı niabetinde efrat yetiştirememe • lıkların sebebini anlamak için bu m:ita-
sinden §ikayct ediyorlar. leaları r.aıoırı dikkate almak icap eder. 

İtalyan bahriyesine alına nacemi efrat İtalyanın bugünkü usul dairesinde 
ilk deniz talimlerini sahillerdeki deniz bahriye nezareti, icrai l:uvvet ve salahi
müesacselerinde görüyorlar ki bu mü • yetlerinden bir çoğunu amiral Ca"·ag • 
esscseler.den en yenisi Tirycstcde tesis nariye bırakmış olmakla beraber, biz .. 
edilmiJ olan deniz mektebidir. zat Sinyor Musolini tarafından idare e. 

Bu geniı ve asri techiıatlı miicsseae- dilmektedir . 
de acemi drat denizciliğin ilk kaide - İtalyan bahriye nezareti Tiber nehri
lerini, vardabandıralığın, topçuluğun nin sahilin.de muhteşem bir binaya yer 
mukaddematım öğrenmekle beraber ye leşmiş olup istihbarat, harekat, tesli _ 
ni mesleklerinin disiplinine de alışmal:. hat, makine, inşaiye ve plan şubelerile 
tadır. teşkilat bakımından İngiliz bahriye ne-

Efradın bilhassa bedeni terbiyelerine zaretinin hemen hemen aynidir. Bu ne. 
hususi bir ehemmiyet verilmekte ve zaretin erkanı ve ümera kadrosu nisbc
çok fenni prensipler dahilinde sağlam. ten geniı. faal ve mütcl:ait müteaddit 
gürbüz ve çevik efrat yetiştirilmekte -
dir. 

D:.iyük devletler arasında yalnız İ
talyanın Okyanosla doğrudan do&ruya 
teması olnuyan bir devlet olduiunu ge
rek İtalyan devlet adamlarının, cerek
ıe yazıcılannm sık sık tekrar ettikleri 
ve buncan teessürle ba.hsolunan bir 
mevzudur. 

Filhakika İtalyan remileri Atlas Ok
yanoıuna ve Amerikayı gitmek için 
(Cebelüttank) boğazından ve büyük 
Okyanosla Uzak Şarka yollanmak için 
de Süvey§ kanalından ceçmek mecbu • 
riyetindedirler. Bu itibula İtalya "ken
di öz denizi!,. saydıiı Ak.denizde hlkimi 
mutlak olmak arzu ve emeli peıinde -
dir. 

Fakat diler devletlerin de Akdeniz • 
deki hayat menfaatleri nazın dikkate 
alınınca İtalyanın Akdenizde hakimi 
mutlak olabileceği pek çok şüphelidir. 
ihtimalleri de kuvvetli hava kuvvetle -
rinin mJzaheret ve mcssibirliğine maz· 
har kudretli bir deniz kuvvetinin bah • 
1ettiği çok ehemmiyetli vaziyetinden a· 
.ıami derecede istifade edeceğine de 
tilphe edilmemelidir. 

Akde:>i:in ortasından geçen ve Ce • 
b~üttarık ile Silveyş arasın.da a:ldip ge. 
len her ceminin takip tttiğl yol Sicilya 
ile Afrika sahilindeki Bon burunu ara -
ıunda nisbeten dar bir geçit halini alır. 
1ıte bu cesitte İtalyanın ıevkülceyt bir 
hakimiyet tesisine muvaffak olabilme . 
si ve herhangi bir devletin Akdeniz 
aevkiyatını kontrol edebilmesi ve ica • 
hında bu deniz yolunda gidip gelm::yi 
durdurabilmesi ihtima!i vardır. Kağıt 

üzet-in<le, kı,ıvvctli bir deniz ve hav'l 
kuvvetine malik bir devlet iç;n bıı hi 
kimiyetin tesisi kolay ıörünüyorsa dA 
hakikatte hiç de böyle dcğild:r. 

1914 - 18 Cihan sava§Jnda ın,mz 
bahriyesiıtin ''Dcver., boğazını müessir 
bir surette tarassut altında bulundur • 
mak hususunda karş•laştığı tr.i.iskülat 
kendisi i~in pek acr b:r tecrübe olmuş • 
tur. Halbuki "Dover,. boğazı Sicilya ile 
Afrika arasındaki boğazın dörtte biri 
nisbetindedir. 

Bütün bu mııadelclerin İtalyanın de
niz siyasetinnden mes·u1 zevat tarafın _ 
dan nazarı dikkate alınmış olduğuru:ia 

~üphe yoktur. Hem de müstakbel bir mü 

amiralleri ihtiva eylemektedir. Nczare. 
tin yüksek makamları tercihan mümtaz 
sivil idarecilerç tevdi edilmektedir ki 

bunların arasında fahri liva amiral pa • 
yesini haiz mcıhur kl~if Mukoni de bu. 
lunmaktadır. 

Muhafazakar bir ıiyaset ve tavır ta
kip eden pek çok devletler bahriye ne • 
zaretleri hilafına İtalyan denizcihk ma • 
kamatı kendis'ne arzedilen ve ameli bir 
kıymeti haiz bulunan her mütalea ve ih. 
tiraı ciddiyet ve tehalükle mevkii tat • 

bika koyuyor. Mesela yeni kruvazör • 
\erin top taretlerinin hepsinde parala -
maya karşı bir takım tahaffuz tertibatı 

vücuda cetirilmiıtir ki bu ancak İtalyan 
barp gemilerine mahsus bir yenU:k. 
tir. İtalyan deniz makamatının terakki 
ve tecedd:.ltpcrverane ruhunun diğer 

ıezahüril de elde mevcut eslehanın mil-
kemmelen istimali ve onları en müea. 
ıir ıurette kullanmak tarzını teabit için 
tıaima tecrübeler ve manevralar petinde 
koıulması<iır. 

Bu ıurctle 1936 yılının ilk aylarında 
İtalyan bahriyesi havadan paraıiltler
le torpito atmaktan ib:ıret yeni bir hü. 

c:Um sistemi tecrübe etmi§ti. Büt"Jn 
bunları kaydettikten t0nra bir müıel
lih kuvvetin harp l{ud~tini te9rih e • 

c! rken naıarı dikkate almacak ıon bir 
\mil kalıyor ki o da mılumeden baıka 
onu kullanacak personelin Jahıt liyaka
ti ve zihniyetidir. 

Bu hususu görmekle anla1ılamıyacak: 
ince noktayı bizzat harp bütün vuzu • 
h:yle meydana çıkaracaktır. Maahaıa 

bu böyle olmakla beraber yeni 1ta1Ya • 
nın denizcilerinin iCjinde hizmet görmek 
te oldukları güzel ve asri cemilere li. 
yık olmalarından şüphe etmek isin orta· 
da bir sebep yoktur. 

M"' • •• ··- ,., ' bu~ünkü İtalyan 
'1a!ıriyesi her hangi b!r bahriye ile mu 
ka~re ı. b!<lcdir ve 'herhan 
gi d;' · .; iç·n, yeni İtal • 
.,n donanmas:nın her gemisinde göze 

sarpan h J .. cllıgl, i:lce ve y•jksek it
çiFği, görmcmezlige gelmeğe imkln 
•·c':tur. 

İtalyan donanmasrrun be~libaşlı ge_ 
'lil~rinin evsafını hula'ia ederek bu has-
bi~-:aJc niha\·ct veriyorum: 

isim l\taımalıre{ Siirat Silah Yaş 
K. I-\a\"Ur, J. Ccııarc 2~.000 27 
V. Ycncto, Llttoris 3:5.000 30 
Tnıto, Trlc:rtc 
Bolzano, Pola 

10000 
10000 

315 
s: 
SON 

On tane (32)lfü 
9 tane (38) U:t 
8 tane ( 20) Uk 
8 taJıfl (20) ll!t 

l9HI 
19ZO 
1929 
1933 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 em muz 937 dedi,. 
Büvük ikramiye: 45.000 l~iradır. 
Bundan baş'~ a: 15.000. ] 2 000, 10.000, liralık 
ikramiyelcıle ( 20.000 ve 10 COO) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
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Be!edlye 

Bahçesinde 

Bestekar tanburi Salahattin u:: Sazendeler Mupmıiyeler .. :. 
m~ Keman Nubar Mahmure Şenaes 
füi Kemençe Aleko 1haan Leyli 
t::: p· y Afita :::: ıyano orgo P 
t~i Cümbü§ Cemal Ayda :::: 

Muganniler 
Ağyazar 

CelaI 
Udi Abdi 

E!i! 
ı::: 
:::: .... .... 
:::: .... 
ı::: .... Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 
:::: 
•·•• Süzan Yaşar Necati Tokvay Keman !!IC I 
.... Şefik Piyano ;::: m: Klernet Şeref 

efü Darbuka Hasan Taliam ~ YRICA: Mulitelif Anadolu oyun tiavaları ve zeybekler. 
~u - d 

m: · Nermin İbrahim Hasan Kanun .... H p mi asan anço 
m: 1 • Müessesemizde bulunan sanatkarların hiçbir yer e icrayı sanat 
!fü • etmedikleri de ilan olunur. 

~m Melahat Yahya Şükrü · Klarnet 
;M Nihat Ney .... 
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• K T ·• D A R T anburi Fahri tarafından halk türküleri ... 
~-· L Gündüzleri konsumasyon 9, büyük duble bira 18 kuruştur. i 
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·- Tabletlerl • Her eczanede arayınız. ~ ~oata kuluau 1285 Hormobln J 

Çah,maktan 
mUtevelllt 

Dimağ 
ve 

Beden 
Yorgunluklarını 

!ğnlannı 
ilşllmekten 

mütevellit 
kırıklıkları 

derhal geçirir. 

Eczahaneler
den 1 lik ,.e 
12 lik ambalaj· 
lannı arayınız. 

Telefon : 43703 

Memleketimizin hakikaten en yuksek ve en kıymetli ianatkin 

ur din 
ve arkada,ıarı Kemani SADi, Tanburl REFiK 

Sesi pek çok HAM iVET 
cevllen Bayan 

Saz heyeti: Keman: Cevdet, Kemnçe: Sotiri, Piyano: feyzi, Udi: 
Mısrrlı İbrahim, Kanun: Ahmet, Klarnet: Ramazan, Ney: Emin 

Artistler: Radife, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye 
Muazzez, 

Okuyucular: Hamit, Artaki, Soliıt Mustafa 
Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu fedakarbğa rağmen 

fiyatlarda hiç bir değişiklik yoktur. Tel. 41065 

ala a Mefru at P zan 
Fuzuli Berkmen ·ve 

Y. Kllitis 
Mu&amba ve laciverd storların en iyi cinsleri son 
mo"da perdelik renkli markizet, etamin ve filele

rin her çe§idi, otomatik zam komi§ taknnla
mnız gelmittir. 

Mefruıata aid mallan mağazamızda 
görüp tetkik ediniz. 

~'·_.ı~·/yatta kolaylık gösterilir 
~alata, Tünel cad. No. 24 Tle.: 43957 -

Büyük reklama ne hacet 
bir kutu · 

ZiL 
Çil ila~ı 
ıeni çok güzelleştınr 

İmal yeri: Edime, kimyager 
Fazıl Sosyal liboratuan ---------· 

·· lstanbul. Komutanlığı 
ısati'nalma ·;Komisyonu ilanları 
, .. .... 

- Birinci sınıf Operatör ~ 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
cP.rrahisi mütehassısı 

1 
33 üncü Tümen 16 ıncı al~y için 3000 ı 

kilo sakız kabağı ile 4500 kılo çalı fa
sulyesine ihale günü talibi çıkmadığından - 1 ihalesi on gün uzatılarak tekrar açık 

.. ip ... 11"11~-.-IJl!!!!~~IWI~"' ... eksiltme ile 21 Haziran 937 pazartesi 

Paris T rp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

Senelik mtihammen kirası 24 lira olan Rumelikavağında Rumelikavağı cacideain 
de 4 No. lı dükkan 938 veya 939 ve 940 aeneleri mayıs sonuna kadar kiraya veril 
mek üzere açık arttrrmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö! 
rülebilir. İstekli olanlar 1 lira 80 kuruşluk teminat mektup veya makbuzu ile 
21-6-937 pazartesi günü ııaat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Miktan 
1700 Kilo 

Cinsi 
Menba su kaplarında 

kullarulacak tel 

Bir kilosunun 
Muha.numn bedeli İlk teminatı 

50 Kuruı 63 ira 7 5 kuruı 

Yukanda cinsi miktarı ve muhammen bedeli yazdı olan tel açxk eksiltmeye 
konulmuştur. Nümune ve şartnamesi levazım müdürlüğünde göI":.ilebilir. İstek • 
liler 2490 numaralı kanuı~a yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat mak 
buz veya mektubile beraber 21-6-937 pazartesi günü ıaat 14 te Daimi Encü-
mende bulunmalıdular. (B.) (3217) 

lstanbul 'iıçüncü icra menı.urluğun. 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa.. 
raya çevrilmesi mukatter ev eşyası 
açık arttırma. suretile 22.6.937 tarihi 
ne mUsadü salı günil saat on yedide 
Yedikulede İmrahorda tramvay cad. 
desinde 86 No. hane önUnde satılar.a. 
ğmdan talih olanların maha11 •'11c t-a 
zır buluna~k memuruna müracsatla. 
rz ilan olunur, 

02oiTOR 
Kemal özs an 

Oroloğ • Operatör 

Bevllye mütehassısı 
Karakay - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l <!l: 41235 

Şirin ve güzel bahçesinde 

euetapeŞte 
BüJbülü 

ve sevimli tenor 

!Bay VlUJnlJ<aı 
en güzel ~arkılarını okuyorlar. 
Her öğleden 14,30 a kaidar me"· 

hur NOVOTNt orkestrası en seçkin 
parçaları çalıyor. Tenzilatlı fiyatlar: 

Tabldot 4 tabak 7 5 kuruş 
Daire - Tepebaşı 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

gün:i saat 16 da münakasası yapılacak • 
tır. Fasülyenin 947 lira 50 kuruş ve ka 
bağın 7 5 lira ki tutarlarının mecmuu 
322 lira 50 kuruştur. Şart:ıamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 24 Jiralık ilk teminat mak
buz veya mektuplarile beraber ihale gü 
nü vakti muayyeninde Fındıklıda komu 
tanlık satınalma komisyonuna gelmele
ri. (3545) 

mütehassısı i 

Muay.e.ne: Sabahları M e rr !I nen 
8 den 10 a kadar bb U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -________ .......... __. ...... --.. ............ :: il .... ..._...-................... --············i! 
i~ Hüseyin Rlfat f: 
tt u ---------- =: 1üıkçe nı.anzum r: 

KİRALIK EV i= ev n il 
Kadıköy Moda caddesi Tellllzarte il Sf 

sokak 32 numarada 5 odt>lr, ba ı. çeli v~ H r İ 1 f İ ~ 
yağlı boyalı bir ev kiralıktır. 1 ;ı.lip o. I :S 

lanların ayni adrese müraca ,_t etme.. Bugün çıktı- lkbal Kütüphanesi n 
leri. (8850) latanbul i: 

.. •••• _. ................................................. !sJ 
__,,.,.,"""!'!'fl'r!'~~------- ...................................................... ~ 

·doktoru 
Necaettln Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

Dr. Ihsan Sami -~ 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratif o hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'i, mu· 
afiyeti pek emin ta?..e aşıdır. Her 
eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadarı•---
muayene parasıı:dır. ; · 

kuru§tur. _, _ _._ 


