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Bugtln : A lmanca 
Yarın : Fransızca 

Avrupa sulhu gene Alm(!.nganın tehdidinde I 

Almanya, ispanyaya karşı 
Almeriya bombardımanından daha şiddetli 

bir harekete g~çmeğe hazırlanıyoı~ 
Tuncelinde · ıemdin ve ıslah f aaliyeti Alman donanmasn. 

Kıtalarımız Kutuderesi Fasta toplandı 
Alman Hariciye Nazırının Lon-

v e Kızlldağda .~~~!.~lt'!~~~~~!.Y~!~!ç~~ 
taleplennı kabul etmeğe hazır görünüyor; fakat timdiki halde Alnianya 

Şa k•ı ıerı• n sıgv 1nd1 kla rı yerlere ka• böyle bir hadisenin vuku bulduğunu bile el'an ispat ec:lem~mittir. : 

... _ ~ Londrada bedbinlik ·, 
·,~Herleyip taramağa başladılar ve ,lnkisar;ı hayal ••• 
Şvekil Almanya 

ra yolunda Franıadakl llabine 
. buhranını 

22 (Huıuıi) - Tuncelınde 

ve uayiı tamamiyle teeuüı et - fırsat mı 
lbittir. Şimdi Tunceli h&diıeal birkaç 

ae:g~rdenin ferdi pkavetıeri haline ,eı buluyor ? 
lbiftır. 

lCıtaluımız Kutu deresi içine ft Xınt 
bğın tepesine kadar vasıl olmuı ve 
1-kip müfrezeleri taramalar yapmağa 

batlamııtırdır. Son çapulcu döküntü • 
ris'toplanmaktadır. 

ald ıergerde Seyyit Rızanın artık 

eyeceği günler parmakla sayı.. 
r ualmııtır. 

~ teslim olmıyan birkaç Se -
le ~inden bafka Denimde teı • . , 
l~ kimse kalmamııtır. 

• (Devamı 7 incide) Hozatta bfr sokak 

---·~----------------~----------------------~------------------

Berllfi, iilt (~., ..,. Hını ajaner • 
mn muhabiri bilcUrijor1 

Diplomatik mahfellerde dol8fan bir 
pyiaya göre Von Nöyratın Londra ae • 
yahatinin tehiri, belki lapanyaya karıı 
yapılacak olan Almerianın bombardı -
manmdan daha jiddetli aıkeri bir ha • 
reketin baılangıcıdır. 

Mart· 1935 de Hitlerin (sıhhi sebep. 
ler dolayısiyle) Simon ve Edenden 
Berlini ziyare.tlerini tehir etmelerini is
temiı olduğu hatırlardadır • 

Ecnebi mahfeller, Lcipzig hadiseıe • 
ainden sonra Hitlerin alelacele Berline 
dönmelerini hararetle tefsir etmektedir. 
ler. 

Bu ınahfeller, Almanya ricalinin · ıs -
panyaya karşı hiddetlerinin gittikçe art 
makta olduğunu İlave etmektedirler. 

(Devamı 6 ıncıdiı) 

§ııyaııı dikkat beyanatta bUlmwn 
aa.nni tnüd4hale kom:iteairukloi lngiliz 

murahhası Lord Plimut 

Hatay da 
bombalar 

aflhyor 
Şehrimize gelip Antakyaya Fransada yeni kah.ine 

A vusturyada Nazi 
suikastçıları 

heSap veriyorlar 
Hazırladıkları "kara listeler,, 

hükumetin eline geçti 
Avuıturyada baıvckili tayyare ile 

kaçırmaktan tutunuzda birçok A. 
vuaturya ricali baklanda da bu ç~it 
tasavvurlar bealemit olan Bitler taraf
tan tetklit mensuplarının muhakeme • 
ıine Viyanada batlınmıt ve harikuli • 
de hakikatler meydanı çıkmııtır. 

lercilerin Avuıturyada nasıl "kara lis • 
t~ler., "rehineler l:steleri,, tertip et _ 
tiklerini, hususi casu!l tefkilatları, mü
"ellih kuvvetler vücude getirdikleri 
meydana çıktığını yazıyor . 

dönen heyetin evi bombalandı 

Bedevi Araplar. hala kurulamadı 

Daily Herald gazetesinin Viyana 
muhabiri, bu muhakeme eanaunda Hit. 

Bunların hepsi, ba§vekil Şuşingi oğ. 
Ju ile birlikte kaçırmak planında zimet
hal gizli (hücum kıtaatı) mensuplan. 
dır. (Devamı 6 uıcıda) 

Antakyaya sal- Blumun gazetesi diyor ki: 

dırtacaklarmış "Ayan meclisinin hareketi 
Antakya 22 (hususi) - Burada yeni ke d•s•ne pahalıya mal ol b•ı• 

ve evvelkilerden daha heyecanlı hadi- n 1 1 a 1 1 r" 
ıeler cereyan etmektedir. 

Suriyenin muhtelif yerlerinde partici 
lik yüzünden müsademeler vukubulmak 
tadır. Bu arada Der'ada maliye reisinin 
evi bomba]anmıştır. Bunun Uzerine Şam 
dan Der'aya inzıbat kuvvetleri gönderil 
miştir. 

Türkiyden Antakyaya dönen heyet
ten Dcrvisin evine sabaha kafJI bomba 
atıldı. SiJah ııkıldı ve elektrik tell~ri ke 
ıildi. Arap olan mahalle bekçisi, hadise 
yi duymadığını söylemekte ve adli taki· 

(Devamı 6 ıncıda) 

50 bin liraya sigortalı 

Bir fabrikada 
Bir ayda ikinci defa olarak 

Yangın Çıktı 
MOddelumumlllk 
tahkikat yapıyor 

(Y azıaı 6 ınetda) 
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Günün meselesi lobi Sina için 
iş Kanununurıı anla- dünkü merasim 
!z~c~~b~ş~~~~~z~ü~~~~~~~~criyct " 

ra çıkarılmış ve bir senelik hazırlık- mevkiine giren başlıca hükümleri r 
tan sonra tatbik mevkiinckonulmuş fış verenle işçi arasında ayn ayrı veya 
olan yeni iş kanununu işçi kadar iş işçi gruplarının mümessilleri grup 
veren de çölde au anyan adam teha·. namına mukavele yapılması, ücret· 
likiyle karşıladılar. lerin veriliş müdet ve tarzları ve iş· 

Vakıa Jüri iş vereni gibi Türf çinin işe devam hukukuna taalh'.'ık 
işçisi de cumh'uriyet kanunlarmm en eder. 
geni~ himayesine mazhar bulumcyor Şimdi en mühim noktaya temas 
ve her iki tarafın hukuku da koru- edeceğiz; iş kanununun çrkmasiyle 
nuyordu. Fakat ne de olsa iş veren· bu kanunun ne kadar lüzumlu ol
le iıçi kendi benliğinin kati müdafa. duğunu gösteren hadiselerin kendi
asmı bu kanunda görüyor ve, onu liğinden meydana çıkmıştır. Kanu· 
bekliyordu. ~ihayet kanun tatbik nun tatbik mevkiine girmesini mü· 
mevküne gireli aradan bir hMta geç· teakip bunun kendilerine bazı kiil
ti. Bu bir hafta zarfında göıi:lüklefr fetler tahmil ettiğini gören bazı iş 
miz ve işittiklerimiz bizi bu satırları sahipleri derhal bunlardan kurtulma.· 
~azmağa sevketti. ğı temin edecek çareleri aramağa ko-

Gerek iş dairesine yapılan heı yulmuşlar ve ilk baş vurulacak çare 
günkü müracaatlar, gerek gazete sü- olarak. eski 'işçilerini çıkarmağı bul
tunlanna kadar akseden şikayetler. muşlardır. Bu hali bazı iş yerlerin· 
den bariz olarak meydana çıkan bir de görüyor '\'e her gün karşılaşılan 
cihet var: Kanunun muhtevası ve J d 

şikayet er en anlıyoruz. Bu miies-
tatbik şekli el'an anlaşılmamıştır. scseler zannetmişlerdir ki bu işçileri 

Yapılan §ikayctler en ziyade 48 çıkarmakla onların kanunla kazan
saatlik i§ haftasının tatbik edilme· mış oldukları müktesep hakların da 
me!i, fena şerait içinde çalışılması, üzerine bir siinger çekebilecekeler. 
İtçilere yol veriJmesi noktalarında 

Halbuki iş böyle olmamış iş dairesi 
~plamyor. Bu da yukarıdaki yaz- - kanundan evvel ayaklannı denk 
arklanmm teyit ediyor. 

El' h l k I alamıyan - bu iş sahiplerinin birer . a~ meç u a an mesele i§ b" 
kanununun bir anda değil devre ırer yakasına yapı~mağa başlamış· 
devre tatbik edileceğidir. Bu arada tır. 
iJÇiyi en ziyade alakadar eden _ Bu vaziyetten Şöyle bir netict: 
48 tı ·ı: ı_ f 1 çıkarmak hiç de yanlıcı olmıyacak .. saa IK. na ta - ça ııma tarzı da 1 'JI 

kanunun DC§nndcn ancak Üç sene Ş kanununun anJa.ŞrJmamI§ olması 
sonra yani 940 8encsi l 5 haziranın- bir bakımdan şayanı teessüftiir. Çijn 
da tatbilC edilecektir. · kü bu yüzden hiç yoktan iş ihtilaf-

Gene, çok' §ikaycti mucip olan ları çıkmaktadır. Fakat diğer bir 
meselelerden ça1ııma yerlerinin gay- bakımdan kanunun tatbikinden ev. 
tj aıhhi oluıu hakk'mda ~ayni se· vel anla~rlamamış olması şayanı şük. 
bepleri göstereceğiz. Kanunun bu. randır. Çünkü işçiler ancak bu şe
na mütedair olan hükümleri de an- kilde son veltati bir haksızlıktan ya
ca~ bu husustaki nizamnamenin kalannr kurarabilmi_şlerdjr._ 
~a~mr ~üteakip ve kanunun Birinin :zararına acrnırken ötcki-
DCfrın ... en uç ay sonra tatbik edile- nin faydasına sevinmek lazım! 
tck~=ir_·~~~~~~~~_:_~~~~~~~F~.G=O.:.::.NE~R~l~ 

Tunceli ıslahatı ve 
Ingiliz gazeteleri 

Dersimdeki temdin hareketinin ba _ J Gazi M .. ·· M t f K 1 
t--· . 1 • uşur us a a ema ., 

.ıı .ı.ı~ılız gazete enne pek "anlı• -kil Bu ·mı A ·· k"' 
1 d ksetti-i ~ :ı :r - resı e, tatur un arasın.da on 
er e a. g veya ettirildiği görül • yıllık bir zaman vardır. On yıldanbc.-i ı 
mdkt$Pır. Faraza ı 7 Ha..: ta "hl" T"" k" . . -ran n ı ur ıye propagandasını ıdare edenler 
Daily Herald caz t • • k .. 

.. e csı ıl sayfasının dunya gazetelerine AtaKirkün bir rift 1 
bap.ıtunlarmda "Kilrd" - :ı 

.. • . • ıstan daglannda resmini de mi dağıtamamışlardır?. 
Kurt a§ırctleruun vergi yüzünden is _ . . . -
yan ettikten· · . ~, . Bız on beşıncı derece.den herhangi ru ve l§ırcucidcn 5000 ln - b' 1 . . 
•inin öld""ğü Ü bil .. k ,_ ır ngıltere vatandaı~ının daıma on 
:r u n ,. yu «ıarflerle neşret gU 1 k" • . . . 
mektedir • n cvve çe ılmış resımlerını .neşrede-

Bu yazının baıtan apğı n1ı old ~z. Koskoca İngiliz ıazetesinin arşi • 
ya § u - d At " k'" · 1 . . b l lunu tıöylemeğe tabii lüzum k. z· - vın e atur un resım erının u unma-

ra: ~ ı masr sadec~ bizim kabahatimizdir. Zi _ 

1 - Kilrdistan diye bir yer }"Oktur. 
2 - Kı:.irt dağlan diye de bir yer 

yoktur. 

ra ~bizim Avrupada yayılan mecmuala -
nmız yoktur. Binaenaleyh Jncmleket _ 
)erine ait resimleri sık sık yayrnryan 
devletlerin yaptıkları gibi zaman za -
man büyük Avrupa gazetelerine bü _ 
yüklerimizin resimlerini göndermeli -
yiz. 

lhtifalde söz ıöyliyenlerden (soldan 
Cemil, Profesör Gomolu, 

Büyük Türk alim, hekim ve feylezo(u 
1bni Sinanın 900 uncu yıldönümü mü. 
nascbetiyle Türk Tarih Tetkik ve Ara
ma Cemiyeti tarafından hazırlanan ihti 
fal dün Üniversite konferans salonun • 
da büyük nıerasimle yapılmıştır. 

Merasimde şehrimizdeki meb'uslar, 
üniversite profesör ve .doçentleri, lise 
ve ortamekteplerdeki muallimlerin m:i. 
him bıir kısmı ve Üniversite gençliği 
hazır bulunmuştur. 

Bu münasebetle Türk Tarih Cemi -
yetinin, yaptırmış olduğu, büyük 5Ji • 
me ait bir tablo konferans kürsüsünün 
arkasına, gene alime ait bir tablo, kon
ferans k>:irsüsünün ön tarafına konul • 
muştu. 

Merasime saat 14 de Tarih Cemiyeti 
Reisi Hasan Cemilin açılış nutkiyle 
haılanmv.;ıtır • 

Açılış söylevini, İbni Sina ihtifali 
.fnünasebetiyle, Berlin, Düsseldorf, Li -
on, Daltimor üniversitelerinden ve A
merikan Tıp tarihi cemiyeti ile, İbni 
Sina hakkında tetkikat yapmış bir çok 
yabancı profesörlerden gelen kutlama 
telyazılarırun okunması takip etti. 

Bu sırada, üniversite rektörü Cemil 
Bilscl: "Bugünkü manalı toplanış hak 
kında, bir teklifte bulunacağım,, .diye -
rek kürsı:iye geldi ve Türk lnkılabırun 
yaratıcısı ı\tatürke, İsmet İnönüne, 
Millet Meclisi Reisliğine, Mareşala ve 
Kültür Bakanlığına toplantıya iştirak e. 
denler namına saygı sunmalarını iste -
<li. 

Bundan sont'.a profesör Şemseddin 
Günaltay İbni Sinarun yaşadığı devir 
ve hususiyetleri, Neşet Ömer, Sina'run 
tıbbi doktrinlerini anlattı. 

Neşet Ömerden sonra profesör Akil 
Muhtar, (İbni Sina'nın tıbbına bir ba. 
kış) ismi altındaki nutkunu söyledi. 

Akıl Muhtardan sonra söz söyliyen 
Louvain Üniversitesi profesörü doktor 
Tricot Roycr de İbni Sina'nın Avrııpa 
tıp ·tedrisat;na tcsiratı hakkındaki tezi. 
ni okumuş ve 1935 senesinde Madridde 
aktedilen tıp kongresinde bu tesirlerin 
;ıümun:.i bir surette tebarüz ettirildi -
ğini beyan etmiştir. 

Doktor V. Gomaiudan sonra ordi -

3 - V eI"gi yüzünden isyan iddiası ise 
sadece gülünçtür. Zira bu halk dün • 
yanın en ağır vergilerini vermektedir _ 
lcr amma bu vergiler Türkiye hüku. 
mcti tarafından değil, baılanndaki ser
gerdeler tarafından alınmaktadır. Tür • 
kiye bunlan bu kurunu vüstar halden 
kurtarmaktadır. 

4 - Aleyhlerine ıhareket edilenler 
Kürt değildir. En su katılmamı§ Türk -
lcrdir. 

5 - 5000 kişinin 91.düğü de yalan -
drr. Bu, Kutü deresine ay:ın 6 smda ilti
ca edenlerin sayrsrdır ki şimdi bir çok. 
lan de-halet ettikleri için 1500 'C inmiş
tir. 

Harbiyede bir 
otomobil kazası oldu 

Bir kişi ağır yarah 

Bu vesileyle a11kadar neııriyat ma • 
kamlanrun dikkat nazannr şu iki esas 
üzerine çekmek :isteriz: 

Dün gece saat 22 sularında Harbiye j 
caddesinde, Sürpagop mezarlığı önünde 
bir otomobil kazası olmuştur. • 

Müteahhit Suphinin idare etmekte ol
duğu 1170 numaralı hususi otomobil, 
içinlde iki kadın ve Memduh isminde 

Kazada iyi bir tesadüf neticesi olarak 

camlar k!rıl~amıştır, yalnız arabanın 
sağ tarafı ve tamponlan hurdehaş ol
muştur. 

Bu kazadan biraz evvel ayni çukurda 

devrilmişse de 

sağa) Tarih Kurumu Başkanı Hasan 
Profesör Akil Muhtar 

naryüs profesör İsmail Hakkı İzmirli, 
İbni Sina felsefesi hakkındaki nutkunu 
söylem•ş ve bu büyük filozofun meta _ 
fiziğini tahlil eyliyerek Aristodan mü
teessir olduğuna işaret etmiştir • 

İsmail Hakkıdan sonra da doktor Pe
rihan Çambel, İbni Sina'yı kadın ve ço. 
cuk hastalıkları ve sureti tedavisi; Ra
sa.dhane MüdüP:i Profesör Fatin Gök • 
men de İbni Sinayı riyaziye ve heyet 
cephesinden tetkik eylemişlerdir. 

Saat 19 da ihtifale nihaye vcrilmi§ • 
tir . 

Bir sergi açıldı 
İstanbul, 22 (A.A.) - Türl: 

Kurumundan: 
Tarih 

Süleymaniye kitap sarayında büyük 
Türk filoıofu ve tıp üstadı İbni Sinanın 
eserlerinden müteşekkil bir sergi açıl
mıştır. Bu sergi, bugünden itibaren bir 
hafta müddetle sabah saat 9 dan akşam 
17 .30 i kaı.:Iar açık bulundurulacaktır. -----.-....----=------....... "'--........ -

Hem suçlu 
hem güçlü! 

Sarkınlllıkta bulun
du ve adam yaraladı 

Şehremininde oturan kunduracı Ha • 
1it dün gece saat yirmi ikide Aksaray -
da Kemalpaşa caddesinde nişanlısı 

Memnune ile görüşürken .:okumacı Sü 
leyman yanlarına yaklaşmış, sarkıntı _ 
lıkta bulunmuştur . 

Bu yüzden il<l erkek arasında kavga 
çıkmış, .dokumacı Süleyman bıçakla Ha. 
lidi kolundan ve sırtından ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı Cerra'.ıp~aya kal
dırılmış, Halit yakalanmıştır. 

Dünya nüfusu 
l - 1935 senesinde AfrUcanın nüfusu 

neydi~ 

2 - Ayni yılda Amerikanın nüfuııu? 
3 - Hep ayni sene Asyanın nllfusu? 
4 - O yıld;ı A vrupada ne kadar nlltus 

vardı? 

5 - Okyanusya kıta.sının nüfusu 193:5 de 
neydi? 
Dunlarİ bulnhilecck misiniz.? BUiamazsa. 

nız biz ııılzc ynrm blldlrece~lz) 

Por f ali allar · nasıl 
talisim edildi 

22 HAZİRAN - 1937 
~ 

daic 
Hafızlık 

B U hafta gelen M ercure de 
F'ranco'ta. okudum: naude

J:ı :.re'in bir intihali keşfol unmuş. tt··~ 
de ınkiırma imkan olınıyan bır ınU· 
hrı! .. Zrımanrnda pek takdir cdıiıYJC· 
ml~ olan Baudelaire bugü:ı birçok :-~· 
ir \'C münekkidlcr indinde on dok 1• 
zııııcu asır Fransız cdchivatınıcı ~n 
bu.yük yaratıcılarmdp.n biri, telki ce 
e·~ yükstk sanatki'trıdır. Bunun i~IIl• 
orun intihal'.ni meydana koyan mal·t· 
l;! bir haylı dedıkoduyu, münaka:?<IY1 

uıucib olacaktır. • 
lfo~Tanı olduğumuz şairleri t. -r 

tiiriü küçük!Uktcn uzak görmc·k isı ~

ri:• · Baudelaire'in hayranları dn sin:r· 
}n~ecek ev belki, bu işin zorluğurıı. 

imkansızlığınil rağmen. hakıkati iıı
k5ra kalkacaklardır. Şairin hayaııoI 
v."' yazdıklarım en iyi bilmekle mn:-ııf 
1\1 Jacques Crepct o yola git.mi)'Jr, 
b;,ynunu bükmüş: "Bizi yaralasa bile 
y~ne en çok hakikati sevmeliyiz., ~i 
yor. Gü1.el söz ama kabul ettirmclt 
kolay mı?m 

Şairin intihali o kadar mühim tıl·r 

6e~ değil: resim ve rcssamar hnkk~n· 
drıld yazılarında üç beı:ı cümle, Sb1rl· 
hal'den olduğu gibi alınıvermiş. Deni· 
le~-ı:lir ki kend'si de hırsızlığını pelt 
gizlemek istememiş; öyle bir niyeti 
olsaydı, kıymetini takdir ettiği ve bir 
g.:n şöhrete erecğini pek fıla bildiği 
St~ndhal'dcn değil, kimsenin okun ~ 
dığı ve okumıyacnğı bir muharriı·crn 
atrdı. 'Çaldımsa da miri malı <:<ıl· 
d·ın" diyebilen şair gerçeklen intil'~sl 
etmiş sayılmaz. 

Benim asıl tutulduğum c!hct b .. zı 
n .ııharrirlcr;n, münckkidlerin intıhsl 
a•amalarıdır. 1nsanlann ~oğu gi':ıİ 
s·mat, edebiyat alemi müntesiblcri dd 
cil•dikoduyu pek sevdiklerinden, hrt 
intihal keşfini büyük bir alıika ·~e 

karEılarlar. Şöhret kazanmaK istıyor 
r.\1'Sunuz? derin tahlillere girişr.;!•k. 

g1>lecek asırların da tasdik cdect!ği 
l:i.ikü:nler verm~ğe ça1ı5mak gibi J$ıil. 
1t'ctli işlere hacet yok: ölmU5~eya t::ğ 
nıc.'§hur b~r muharririn bir' llitiHahni 
a1 nym. Buldunuz mu, adınız dille~·dc 

doJaşmağa başladı demektir. Hem de 
stzin için: "Gördün mü okumuş, mütc. 
b3hhir adamı? .. derler. 

Stcndhal'in kitabları da, Baudela!re. 
inkiler de şimdi çok okunuyor; Bau.k. 
laire'in büyük romancıdan birkaç a g_ 

tır a.şırıvc.nniş olduğu §imdiye karhr 
n:dn kimsenin gözüne <;arpmamış? O 
yazılar ~ikkatıe okunmamış mı 7 ••• 

O!rnnmuştur ama onları okuyanlar 
hafız gözü ile değil, manasını kavra· 
n•ak, zevkini tadmak arzusu ile oku
nıuşlardır. İntihali keşfetmek için h~. 
f ızlık lftzım. Bu da, bilmem söyleme. 
ğ:. hacet var mı? anlamağa pek elvP. 
rişli bir halet değildir. 

Nurullah AT AC 

bu olan portakal sayıSI \"ardı. 
Diğer taraftan her kız, her genç çocuğa 

mUsavi sayıda ·portakal tc,•zi etmiş old!I" 
ğundan, her kız tara.tından d$tılan porta
kal yektlnu nakıs 9 dur. • dUn ilk mazrubu 9 
ve 12 ye falkUr. 

Bu 12 rakamı bir hal ~klldlr. ÇtlnkU hPr 
kız her gençten ner birine bir portakal ver
mekte ve kendisine 3 portakal kalmaktadır 

''o bet genç çocuğa Uçer portakal laab<•t 
etmektedir çUnkU S güzel vardır. 

Ayni veçhlle 12 rakamının blllUn mazrı b 1 _: Deyli'Herald bu yazısını Cum -
hurrcisimizin lbir resmiyle .de süslemiş. 
tir. Bu resim kara kalpaklıdır, bıyıklı
dır ve tnarepl üniformasiyle çekilmiş _ 
tir. Gazete bunun altına (Atat,:.irk) de
yivermiştir. Bu resim bizim tarihimi • 
zin bir mühim merhalesini ifade eder 

birisi olduğu halde geçerken tramvay 
yolunun iki tarafında açılan bir metre-

ye yakın derinlikte çukura yuvarlan
mıştır. Şiddetli sac.ur.eye rağmen ka

dınlarla Suphiyc bir şey olmamışsa da 
Memduh kafasından ve yüzünden yara

lanmıştır. Derhal Fransız hastaııcsine 
kaldırılan yaralının tedavisi yapılmıştır. 
Beyninde kan toplanmıı olan Memdu
hun hayat tehlikededir. 

üstüste iki motosiklet 
bir şey olmamıştır. 

Sıcaklar bastırdı 
' 

lan bu .sua'o cevap verir 2• ... .36 llh. portakal 
için her kız her gence 2 ... 3. portakal V<'rlr. 

Bu bilmecemizi doğru hallcdenlerdım : l -
Kantarcılar ·mıbunhane sokak ıo No. da 1b 

. . 
amma Atatürk ıbu değildir. Deyli He -
rald o remnin altına ancak §U kaydı ko. 
ya bilirdi 

Sıcaklar 1stanbul epeyce bastırdı. 
Hararet otuz dereceyi geçmi~tir. 

Altını§ bo} ya§ında bir adam diin 

sıcaklar yüzünden köprüll<:in Kadıköy 
isekelesinde bayılmış. ayıltılamamış, 

Beyoğlu hastanesinne kaldırılmıştır. 

·r 
16 haziran ta:Jhli bllmecemizln hallidir: 1 
On iki kişinin da~ıtmn bittikten soııra ny 

nI nlsbctte portakala malik olmaları portıı· 
kal adedinin bidayette l:! adedinin hcrhnm:I 
hir ınıı.zrul)u olmasını icar ettlrmektcdir.

1 Diyebiliriz ki 3 kızdruı herbirinln 4 mazru. 

rnhlm Ezer, 2 - Şehremininde Fatma :MU• 
kaddes, mU:cMat kazanm13lardır 
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B lUI rsa ını o ını 
sntaynşı 

Sacdle<dl ft lriHdl Sa .. 
. Evliya Çelebi seyahatnamesinin 

1~tnci cildi. yan yarıya Bursanın tav 
~ıfine. meth ve senasma tahsis cdi~· 
ll'ıittir. Meıhur Müdekkik ve nasir 
der ki: 

- Bursalılar. 366 mesir~leri ol
duğunu iddia ederler. Senei kebisede 
tıaıan itibare alınarak, yılın her gü
tıü için bir gezecek yerleri varmış. 
tlhak doğrudur. Belki daha bile faz. 
lıı. ın~ireleri mevcuttur. 

Bu kadar çok gezecek yer hala 
Var tnı bilmiyorum. Belki de bazıla· 
tr ınahvolmuııtur. Mesela daha on 
~ yirmi sene evvel en parlak bir 
eğlence mahalJi olan .. Kadı köşkü,,' 
'İındi yıkılmış, metrük kalmış. Hem 
tskiler, patlican dolması yemeğe mi.1 
8&it her su ba§ı ağaç a1tJm bir gezin· Ufacık çoculc'lar, Merkc::cfcn<li mezar71k.':m rırusı.nda garib bir kum.ar oymıymfardı •.• 
ti Yeri sayarlarmış. O da başka... } b J k f 
Simdi telakkiler değişti .. Değişmesi· stan u onuşugor. 
ile rağmen, hala, Bursanm mübalc-

<Mer kezefendi : 1) 

Rasız kırk elli tane insanı eğlendire· E k e M ı A t k k • b •• 
~:: olma•• bile dinlendirecek yeri 1 s 1 . e .v e vı e es 1 . u gu n 
lar~ı~'.sameoirelerininıinsurlarışun bir ilk mektep olmuştur 

Kocaman kocaman çınarlar, şa-

t:;~k7~a~ld~;~· ob~::: t~:t Merkezefendi mezarhklarında ufacık çocuklar 
sız bir ova manzarası, yan yarıya ec· • b • k 1 d 
?lebi Ve tatlı 8U frengi kartşığr bir ga rıp ır umar oynuyor ar 1 ! 
~iyaretçi kalabalığı, asfalt bir yol ü· · V aza !Fil : Haberci 
~erinde daimi hareket, hamamlı o· 
te!ler, bunların bahçeleri, cam göbe
~ denen yeşillikdeki havuzlan, her 
ıua1e güler yüzle ve tatlı sözle cevap 
•eren halkı ve bu meyanda çok iyi 
'1san oldukları bir nazarda anlaşılan 
toylüleri ... 

Evvelce bir yazımda da bahsetti· 
iiın gibi, köylü piyeslerimi prova et. 
lttek üzere bir müddettir Bursada 
bulunuyorum. insanlarının munis· 
'liği bakımından da, Bursa, beni ken· 
dine meftun etti. 

Eu, manevi bir meftunluktur. 
Bir de maddisi var: 
Bursa, eğlence ucuzluğu cihe· 

tinden, başta 1stanbul olmak üzere 
biitün şehirlerimize nümune t~kil 
~decek mevkidedir. Yukarıda saydı
~ unsurların bir çocuğunu ihtiva 
eden bir latif yere gidiyorsunuz. Ala 
tente iskemlelere, fıskıyeli havuzun 
başına kuruluyorsunuz. Ayaklarını· 
~ln altında cenneti alayı kıskandıra· 
tak bir manzara... Bir kahve, bir 
Çay, bir Uludağ maden suyu içersi· 
hiz ... Beş kuruşla azamt on kuru~ 
arasında bir masraf et~eniz, bütün 
bir öğleden sonranızr latif surette 
geçirmenizi mümkün kılıyor. ister· 
eeniz bedavadan rubu eksiğine olan 
meyvelerden de bir miktar alın. ya
hut aldırtın. Şeftali, bu cumartesi gü 

l'lü on kuruşla Y.irmi beş arasında sa· 
tılıyordu. Kirazın hala kurtsuzu 
Var. Dağ mahsulü imi!. On iki bu
çuğa. Körpe yerli hıyarlar elli para. 
Buz gibi suyun içine at, soğusunlar .. 
l3ursaya züppelik henüz arız olmadı· 
it için, böyle zevki ayıplıyan bir 
llazarla karşılanmazsmız.. Bilakis. 
Bursalıların daima mütebessim. ha. 
}'ırhah. misafirperver ve mükrim 
bakışlariyle ihata edilmi~ gibisiniz ... 

Doğrusu, Istanbulun tam aksi: 
Zira, maalesef, lstanbulda, eğlence
llin bir kazıklama, bir boğuntuya 
getirme, bir burnundan fitil fitil ge-
tirme, bir gittiğine gideceğine tövbe 
ettirme haline sokulduğu malumdur. 

Hele gelecek ıJene, iyi vapurlar 
da getirilip işletilecek. Nakliyat büs· 
bütün ucuzlıyacak. lstanbullular, bu 
~chrin kazıkçı kahve, gazino. bahçe 
~anesinden intikam almak ister gi
bı, üç dört saatte kendilerini Bursa· 
'Ya atabileceklerdir. 

lstanbulun pek çok §eyleri bol
dur, ucuzi:iur. Eğlencesi müstesna .. 
~ursada bu istisna da yoktur. 

(Vd-Nu) 

Sovyet istikrazı 

Mevlanekapırun sur d.ı§Inda kurul • 
muı} koca bir mahallesi var ki, buraya 
Merkezefendi diyorlar .. 

Bu isim, zamanında ermiş olarak ta. 
nınan bir şeyhin ismidir. İşte, bugün 
mahallenin camii yanındaki b:.irbcsinde 
yatan bu zata izafeten bütün bu sur 
drşı mahallesine Merkezcf endi denil -
mektedir ... 

Mezarlıklar arasından yürüyerek 
yakJaştığıtnlz mahalle· için yanımdaki 

arkadaşlardan birisi: 
- Burası bir kasaba yeridir, dedi. 
Geniş bahçeleri, meyva ağaçları, ol -

dukça muntazam evleri ve mahallenin 
tam ortasından geçen, parke yol - SuL 
tan Reşadın Mevlevi tekkesine gelmek 
için yaptırdığı cadde • burayı hakikate~ 
oldukça rahat bir sayfiye gibi gösteri
yordu amma, mahallenin dört tarafın • 
daki harap mezarlıklar, bu sayfiyeye 
pek garip bir çeşni veriyordu, doğrusu. 

Kendi kendime bunları düşünürken. 
yolun kenarındaki mezarlığın içinde 
bir kaç küçük çocuğun, heyecanlı. he _ 

· yecanlı bir ~eyler oyna.malan nazarı 
dikkatimi çekti. Yürı:.idü.m, yanlarma 
yakla§tım. Küçükler bunun farkrn.da ol. 

dukları halde hiç istiflerini 'bozmadı -
lar .. Bir mezar taşınının üzerine dizdik
leri taı~rla ayni hararetle oynamakta 
devam ettiler. 

Dikkat ettim, damaya benzer bir o_ 
yun oynuyorlardı. Yalnız dama tahta. 

sının yerine kömür toziyle çizilmiş bir 
ınezar taşı, dama taşlarının yerine de 
iri ça.lol parçalarr konmuştu. 

- Nedir bu oynadığınız diye sor -
dum? 

Minimini kalblerinin büyük heyeca -
niyle kendilerini kumara kaptırnuş 0 • 

lan biçare yavrular ba§lannr bile kaldır 
madan: 

- Dokuz ta§ cevabım verdiler. 
Garip bir mezar dokoru içinde, kör. 

pecik yavrular tarafından oynanan bu 

kumar, sinirime dokunmuştu. Hemen 
rı.r:;adaşlarmun yanına döndüm. 

Parke cad.de ilerlerken, bir taraf -

/ı,ski Mevlevi tekkesinin ve bugün1cii. ilkmektcbin dı.J kapısı ve Sultan n6 • 

§(Uf m tekkeye rahat gelmesi için yapılan parlcc yol 

tan da dostlarıma gördüklerimi anlat - l 
tım: 1 ~(ifil ' l 

- Çokyazrk bu yavrulara, dedim 
Daha bu yaşta kumara alışırJarsa ... 

Semti çok iyi tanıyan Osman Cemal 
söi11mti kesti: 

- Senin gördüğün daha bir şey de • 
ğil, bu yavruların iskatçılık gibi iğrenç 
işlere aln_jtınldıkları bile oluyor, dedi. 

Biz böyle konuşurken, yolun solunda 
muntazam bir ımzarlık belirmjşti. Taş. 
!ardan bir kaçının yazısını okur oku • 
maz, bunun Mevlevi mezarlığı olduğu
nu anlamakta güçlük çekmedim. Zaten 
bu sırada bu semtlerde tetkikler yap • 
nuş olan dostumuz Bay Baha da izahat 
verdi : 

- Işte, dedi, şimdi meşhur Mevla • 
neye geliyoruz. Solumuzdaki bütün 
mezarlar, Mevlevi tekkesi müritlerinin 
mezarlarıdır. 

Arkadaşımız sözünü tamamlayıncıya 
kadar biz de eski Mevlevi tekkesinin 
kapısına gelmiştik. Sultan Reşat için 
yapılan yol da tam rurada bitiyordu. 
Önünde durduğumuz kapınm üzerin -
deki levhaya ~aktım: 

(22 inci ilk mektep) yazıyordu. 
Cumhuriyet hükumeti, yeşil sarıklı • 

ların eski ınabe<lini, genç Türk nesli için 
· ıir feyiz ocağr, bir irfan r._cmbar yap • 
nuştz. 

Kapıdan içeri girdiğ:miz zaman kar· 
şıla.;ıtığımız manzara şu oldu: 

Sağda iki katlı demir parmaklıklı 

sağlam bir taş bina, karşıda pencerele· 

ri kafeslere boğulmuş. oldukça mun • 

tazam büyük bir 'ahşap ev, solumuzda 
harap olmağa yüz tutmuş tek katlı u • 
zun bir tahta bina ... 

Bizimle beraber bulunan emekli de
niz subayı ve tarih meraklısı Bay Mür
taza izahat veriyor: 

- Sağımızdaki bina eski dedegan 

dairesidir. Ve bugün mektep olmuştur. 

diyordu. Karşımızdaki kafesli bina, bu. 
gün parça parça kiraya verilmekte o • 

lan, tekkenin eski harem da'residir. So

lumuzda ise büyük mevlevi semahane 
ve kütüphanesi bulunmaktadır. 

Hep beraber ~:irbeye yaklaştık. Meş 
hur mcvlevi oyunlarmın yapıldığı yeri 

görmek için, kmk camlara başlarımrzı 

yaklaştırarak, semahanenin geniş salo
nunu seyrediyorduk, bir müddettir ya. 

• HABERCİ 
(Devamı 11 inride) 

Dikkat! -----1-Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet 
lerinizi. yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat. ister mektupla. telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları 
mız ayağınıza kadar gelip söy · 
le<liklerinizi inceliyecek, şikayet . 

3 

KURUN' da: 

Boşanmanın genişleUlmest 
ıazım mı! 

Bizim medeni kanwıun aslı lsviçro 
kar.unları olduğu halde orada talt.k 
bizim memlekete nıspetıe çok ı.ord:.ır. 
Eğer bizdeki talak davaları 1svicre 
mahkemelerine gjtmiş olsa muhakk •k 

tır ki orada bunların çoğu mahkr.·rıe 

kararı ile reddedilir. İsviçre lıakimlc
rınin ta.lak davalarındaki hareket ve 

k;;rarla!ım mukayese etmek med0 ni 
kanunun hükümleri hakkında mevcut 
ş'Jniyetkrin yerinde plmadığım gö!;. 
t<>rrneğe kafi gelir. 

Bir de talakı yalnız erkekle kadının 
h lkkı ve hürriyeti bakımından müf a.. 
le .. ~ etmek doğnı değildir. Bu mcs~le. 
ct~ cem yetin hakkını ve içtimai clm :1. 

Itri de hesaba katmak lizımdır. Şah.. 
si ınfiallerJe, fevri olarak ayrılmrığa 

k.1."ar veren bir kan kocaya hakim!n 
a!'adaki çocuğu, yahut çocuktan ha
tır tatması çok yerinde olduğu ;;ibi 

kadının hayala karıştığı memlek~t
ıo.-de bu vaziyetin de talakı tahrilc ı:>. 

dw amiilerden bulunduğuna göre 3 ile 

müessesesini muhafaza için kanunla. 

rm ve hakimlerin teyid kuvvetleri!J.e 
H.tiyaç vardır. 
/ (Asım Us) 

CUMHURJYET'te: 

Doktor Arasın Surlyedekl 
beyanatınm mina!arı 
Hatay anlaşmasınr Suriye · tastiik 

etmezse? ... Doktor Aras mukadder ve 

Y~· açık böyle bir sualin cevabını w•r. 
nıP.kte müşkülat çekecek diplomat de_ · 
ğıldir. Biz Ankara muahedesini Frau.. 

sa ile akdetmiştik. Hatay anlaşmasr 
bunun neticesi olduğuna göre bm•u 

Suriye yerine Fransanın tasdik eylı:>
mesi kafidir. 

Hataydaki Arablar Tü.rkleşiı veya 
Ttirkleştirilir mi? Doktor Aras büt i:n 
brihimizi işhad ederek bizim !}~mdi

yc: kadar hiçbir Arabı Türkleştirnı-3. , 
n:ıış olduğumuzu ve buna mukabil A. 

r~blaşan Türkler bulunduğunu söyle. 
m;ştir, ve buna diğer büyük bir haki. 
k:ıti ilave ederek biz Türklenn tmpa. 
ra.~orluktan ayrılan memleketler ::.11. 
kına karşı beslediğimiz sevgi duygı.la 

rrmızı ifade eylemiştir. Bizim larafl. 
n·:zdan sevilmekte olan Suriyenin ~-u 

sc•vgidcn istlfade etmesi ve kendisini 

daha. ziyade sevdirmek marifı>tini 
gcistermcs; samimiyetle teıncnniye ı;t. 
yık bir keyfiyettir. 

Acab:ı bir Arab ittihadı Türk;yenir. 

h. şuna gitmez mi? Gfıya bu yolda ev. 
vclcc mümasil bir teşebbüse karşı 

'hrkiyenin mukavemeti görülmüş i. 
m!ş. Doktor Aras eski hikayeyi Ar:ıb. 

la. ın değil, baı;ka devletlerin bır ko.n. 

bhıczonu gibi mütalea ettiğimizi ve l u 
tüı lü tı:-şebbüslcre hiçbir zaman ıa

k::ı yd k.tiamıyacağımızı saklamadık'eın 

soııra Arablar arasında husule gC'le~ 

ce ı, an~aşmalara diyecek hiçbir sözü. 
miiz olmadığım ve bilakis komşuları. 

ıı.ızı ve dostlarımızı kuvvetli görme~\. 
l·!r; memnun olacağımızı tereddül~üz 

ifodelcrle \ 'C kili sarahatle anJatmı!}. 
t:.;., 

nin bahsinde Türkiycnin laik, y·ıni 
Vkdan hürriyetine azami hürmetkfır 

olduğu ve laik Cumhuriyet Türkıy.•si 
içm kimsenin din ve imanile iştigı:ılc 

yer olmadığı. bu vesile ile bir kere 
d1ha, ve bu defa Suriyelilere, söylc>n. 
n~ıştir. 

Hulas:ı iki Vekilimizin Haleb ilzc
rır:den YC Suriye hududundan geçilc
r~·k yapılan seyahati tesadüfen Sur;ye 

efkarını la.yıkı veçhile tenvir ederek 
it:.ıblara vesile teşkil etmiş buluru. 

Y•'r. Suriye ile aramızdaki vaziyeti en 
hakiki mahİ) f tile ortaya koyan bu 

beyanatın hayırlı neticeler doğurm .... sı. 
m beklcmeğe ha.kkınuz Yar::lır. D:.i. 

li•11 sam:miyetimizlc temenni etti~i. 
miı bu neticelerin tahakkukuna inti. 

Sovyet Rusyada son yapılan istik • 
~ haric! cılmay;p. yhndiye lcldar ca
}'?ıı 20 yi bulan muhtelif dıı.hill iatik • 
ruıudaı\ biri olduğu şehrimiz Sovyet 
ttıo1.baSllnin uahatından anlaıil!lmakta -
drr. 

lerinize veya temennilerinize ga. z.ı.: eyiediğimizi söylemeğe hacet hqe 

__ ...... e .. t•e•m•i•z•t .. e
1111
rc_.u .. · m_a .. n .... o.la•c<ılrtrr-..-•· ___ , l yJlrtur. 

,5imdi iıkmektep olan es7d Mevlevi tek:Wsinin cl.cdcgciıı clıaircsi (rwws Nadi) 



HABER - Akşam postası 
~=~========================~~I~s=p:=an~l=-Ta~harbinin şehrimizde 

Yazan: Naciye izzet 
Her bakkı ablaaı Hadiyc'ye aJttlr. Kanııer kurbanı: 

-50-

Genç baba yerinden sıçnyarak: l 
- Ne dedin bakayım? ha? .. 
Lem'inin gözleri büyük bir deh· 

şetle açılmış tekrar yere düşen ço
cuğa bakıyordu. Koyu renkli halı Ü· 
zerindeki küçük beyaz yüzündeki 
hatlar gevşiyor, gözleri kapanıyor, 
küçük çehre ilahi bir mana alıyordu. 
Bu haliyle ötekine ... mevcut olmı· 
yana o kadar, o kadar benziyordu 
kit... 

Çocuk tekrar ediyordu: 
- Annem işte böyle düştü .. 

Lem'i onun üzerine bir mektup ath. 
Mektup tüfek gibi ateş aldı .. Pom ! 
Pom! 

Lem'inin yüzü sapsarı kesildi. ! 
Gözleri karardı. Büti.in asabı uyu~ur 
gibi bir §eyler oldu. Öyle bir deh§et· 
le bakıyordu ki kekelenerek söyle
nen bu cocuk sözleri hafif bir mırıl
tı gibi a~cak kulağına gelebiliyordu 
Buna rağmen yumruklarını !ııktı. 
Böyle korkunç ithamlar savuran bu 
çocuk dudaklarını bükmek arzusiyle 
birkaç adım attı. 

Fakat bu delice arzu ancak bir 
iki saniye sürdü. Kendisine hakim 
olmağa uğraşarak: 

- Kalk Dikmeni dedi. Çabuka· 
yağa kalk. Bir daha böyle ıeylet 
söylediğini işitmiyeceğim anlıyor 
musun? Katiyen işitmiyeceğim ! 
Hem senin annen ölmedi ki 1 Bunu 
tabii sen de bilirsin. 

- Evet o yere dü§tÜ .. 
- Sus .. Dikmen sana sus diyo-

rum! 
-- Emine abla dedi ki Lem'i .... 
- Artık tekrar bunları söyleme 

Dikmen .. Lem'i bir kadını asla öl
dürmemiştir! Sana yalan söylemiş
ler. Seni aldatmışlar ... 

- A ... Emine abla hiç yalan 
söylemez ki 1 

Gene adam artık bu defa kendi· 
sine hakJim olamadı. Bütün süku
netini kaybetmişti. Çocuğu şiddetle 
kaldırdı. Koltuklarından tutarak bi; 
dut ağacı silkeler gibi sarstı. Nefes 
nefese sordu: 

- Sus! Sus! Sana sus diyorum. 
Yoksa seni tepelerim!.. Emine yalan 
söyledi .. Sana bunun yalan olduğu
nu söylüyorum! Annen ölmedi! An. 
nen yaşıyor! .. Anlıyor musun .. Söy· 
lediklerimi işitiyor musun? 

Anlıyamadığı bu şiddetten şaşı· 
ran küçük cevap vermiyordu. 

- Hadi cevap ver banal ... Emi· 
nenin yalan söylediğini bana söyle 
bakaynnl 

Dikmen şimdi korkmağa ba§la
rmştı. Bu erkek hiddeti onu ürkü· 
tüyordu. ~akat buna rağmen kü. 
çük bir A .ıadolu çocuğu inadiyle fi1< 
rinde salıitti. Kekeledi: 

- Bana bunu Emine apla söy
ledi ... Annem düştü .. Bir mektup O• 

nu öldürdii.. Bu yalan değil: Bunu 
Emine abla ;söyledi 1 

Lem'inin gözleri büyümüştü. 
Bir deli gibi bakıyordu. Kuvvetli el· 
leri arasında sıktığı, sarstığı çocuğun 
omuzlarım incittiğini hiç düşünmü
yordu bile ... 

Ötekine gelince gittikçe daha 
fazla korkusu artıyor ve bu tazyik· 
ten kurtulmak çaresini araştırıyor
du. 

Küçük çehresi hiizünlc, infialle 
buruşuyordu. Bir ağlama başlangı· 
cmı gösteren dudakları büzülüyor
du. Bu hüzün \'e infial tavrı Necla· 
nınkiydi. Kocası onu miistehzi ve 
kaba bir !·elime ile yaraladığı vakit· 
lerdeki çehresinin aldığı ifadeydi... 

Bu hüzün, korku ve ıstırap ifa
dcle;;ni ço::uktu tekrar görmek 
Lcm'i için çok çok acı oldu. 

Ah her şeyin tekrar bu miith;ş 
avdeti 1 Erkek ıstıraptan kuvvetli bir 
inilti cıkardr. Ayni zamanda parça. 
lamnğa, kım1ağa hazır ellerinin za· 
yıf omuzları incittiğini, rakik vücu· 
du sarstığını dehşetle gördü. Tıpkı 
ötekine, nnneye yaptığı gibi ... 

Bu Lcm'inin hayatında geçirdi· 1 

ği en i§kenceli, en müthiş bir dakika 
idi. Ayağa kalktı. Kendisine gele
bilmek için bütün kudret ve enerjisi
ni toplamağa uğraştı. Sarhoş bir a· 
dam gibi sarsak bir halde kapıya doğ 
ru yürüyordu. Sonra artık bir tek 
kelime söylemeğe muktedir olamak . 
sızın çocuğa gitmesi için j~aret ett:. 

Çocuk uzaklaşınca, Lem'i bi.iyük 
bir sinir buhranı içerisinde geniş ü· 

dımlarla odayı arşmlamağa başladı. 
- Hayır! Hayır! Bu bir delilik· 

tir 1. .. Necla ı ... Necla yaşıyor! Necla 
ölmedi ... Ah ... hayır bunun imkanı 
yoktur l Ben onu öldürmedim .... Ncc 
1 w ı B · k" .. , N 1" acıgtnn. enım... uçu..:... ec ar.r· 
ğrmı! Emine yalan söyledi!... Ah ya. 
röbbim ... Bu çok müthiş bir şey ... 
Deli olacağım! .... 

Her tarafa yayılan oyuncaklr ge. 
niş çalışma odası sanki çocuk güli.i~
lerini henüz muhafaza ediyordu. 
Tahta at yeşil donuk gözleriyle bu 
kırılması kolay şeylere basarak yü
rüyen dev adımlr adamın hareketle
rini muahazekarane takip ediyor 
gibi görünüyordu ... Ve yalnız ço
cuk neşesi, çocuk tebessümii için 
yapılan güzel beyaz ayıya gelince in· 
sanların bütün hiddet ve ıstırabına 
çok yabancı ve lakaytmış gibi bak1. 
şı vardı. 

Lem'i birkaç gün gene çocuğun 
mevcudiyetine tahammül edemedi. 
bncaklarmı titreterek uluyan, inli
yen köpekle beraber Neclanm ölü-
münü taklit eden bu küçük varlığın 
hayali canlanmı§, dirilmi17 ve vicdan 
a~abı gibi her yerde onu takip edi· 
yordu. 

Hem ne ağır bir vicdan azabı, ne 
öldürücü bir ıstıraptı bu 1 Acaba bu 
çocukla kendisi arasında ne vardı 
ki? Onun sade bir mevcudiyetiyle, 
ufak bir hareketiyle yahut en ma· 
sum bir çocuk söziyle niçin bu ka
dar şiddetle hurdahaş oluyordu! Ni· 
çin onun en safiyane bir sözi.i bir çi· 
vi gibi yüreğinin ortasına saplam· 
yordu?... 

Ah işte bütiin bunlar hep bu 
bem:eyi§ten ileri geliyordu.. Çocuk 
bilmiyerek zalimcesine Neclanın ha
tırasını uyandırıyordu ... 

Bu hatıra, bu şiddetli vicdan aza. 
hı, kendi saadetini kendi elleriyle 
yıktığının bu canlı delili .. Hiç bir ~e
yin kapatamadığı bir yara gibi dur
madan kalbini kanatıyordu .. işte de
rin gözlü, güzel tebessümli.i küçi.i1< 
Dikmen, bu masum melek bütün 
bunları tecessüm ettiriyordu. O san· 
ki Neclanın mahsus kendi arkasın· 
dan bırakıp gittiği canlı bir vicdan 
azabı idi. Hodbin ve insafsız kocayı 
tazip ettirmek için bırakmıştı. 

Şimdi her şeyi, bütün fena haki· 
katleri olduğu gibi gören Lem'i ken· 
di prensiplerinin ne derecelerde yan. 
lış olduğunu §İmdiye kadar daha bu 
kadar mükemmel bir surette anlama 
mış, teslim etmemişti. Evvela kendi 
etinin, kendi canının bir parçası olan 
evladını kendinden uzakta, yaban· 
cı ellere bırakmıyacaktr. Onlara: 

- Çocuğumun hassas olduğunu 
istemiyorum. Onu lc"'m bir erkek 
olanlk yeti§tirinizl demişti. 

Haksız ve zalim bir kocanın his· 
settiği bir kin ve intikamla baba bu 
sn.lahiyeti, bu gayri mahdut emri ve
rirken bunun kötü neticelerini zerre 
kadar hesaba katmamıştı. 

Bir adam ne kadnr kibar, yiiksek 
bir sosyete adamı da olsa tcrbiyesİn· 
den ve vakarından hiç bir ey kay· 
betmi}'erek pek ala ha&sas olabilir· 
di . Ve se\'İlebilirdi. 

Kendi küçüklüğünü hPtırlamıya 
uğraştı. O da ayni süt nine elinde 
biiyümüştü. Fakat iki yaşından son· 
ra ona mektep görmüı; oldukça iyi, 
fakat düşkün bir aileden bir dadı 
bulmu§lardr. 

(Devanı var) 

tesiri ! 

Bir lspanyol 
'feessilrle yaralandı 

Emniyet müdürltiğünün verdiği ma. 
l\ımata göre, Amerikan kollejinde ta. 
lebe İspanya. tebaasından Rakli arka
daşlarının memleketlerine gitmele1"n. 
den müteessir olmuş, yattığı odanın 
camlarına ellerini vurarak yaralan. 
mış, h:ıotancye kaldırılmıştır. 

~-w 
Lkl iş kazası 

Şamandırada bağlı Amerikan 
bandıralı Maksimilyan vapurundan 
demir boşaltan liman arnelesinden 
Rifata vinç çarpmış, Rifat başından 
yaralanmış hastahaneye kaldınlmtş· 
tır. 

Bundan başka Y enikulede şi· 
mendifer fabrikasrndn amele lsmail 
kolunu vince kaptırmış, göğsünden 
ağır surette yaralanmış, hastahaneye 
kaldrrrlmıştır. 

Taraçadan bakarken 
Amavutköyde oturan 70 yaşm· 

da T arsi isminde bir kadın taraçadan 
sokağa bökarken düşmüş, başından 
ağır surette yaralanarak hastahane· 
ye kaldırılmıştır. 

Toptan tedavl 1 
Langada Kızıl•aş sokağında otu

ran Azize mübtela olduğu barsak 
hastalığının tedavisi için doktor F e· 
ridundan aldığı hapları toptan yut
muş, zehirlenmiş, Haseki hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

DevrJlen kamyon 
Şoför Artin dün Beşiktaştan al

dığı toprakları Top ağacında döker· 
ken kamyon devrilmiş, Artin altın
da kalarak muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

Bir yankes1c1 
Nişantaşmda oturan Emine dün 

Çiçekpazarmdan geçerken sabıkalı
lardan Piç Mehmet elindeki çantası· 
nı açıp içinde bulunan 1 O lirayı çal
mış, kararken y<>k,.Janmıştır. 

ÇöpçUyU tecziye 1 
Temizlik amelesinden Ömer dün 

Kasımpaşada Dabağhane meyda
nında bir sokağı süpürürken Rakibe 
ve Yusuf her gün uğramadığı iddia· 
siyle çöpçüyü fena halde dövmü~ler 
ve yaralamışlardır. ---....,,..--
3 renkli kedi davası 

Sirkeci Ahmctle - Macar lokantacı 
Çıki arasında üç renkli kedi yüzün. 
den çıitan davaya dün ikinci ticaret 
m~hkelliesinde devam edılmiş, hayva. 
nat enstitüsünden gelen tezkere o. 
kunmuştur. Bunda üç renkli erk"k 
kEdi bu1unamıyacağı, eğer böyle bir 
l:edi varsa bunun hllnsa olacağı ceva
b vriliyor, bunun fennen o kadar 1.ıy. 
r.•eti olamıyacağmı ve fazla fiatla sa. 
blabilmesl için de meraklı bir iste'~li
nin bulunması lazımgeldiği \azılıyor. 
du. 

Tıbbı adlt müessesesi de Ahmejin 

iÇERiDE: 
=t- Nafln vekili Ali Çetlnkaya Sapancada 

da tetkik yapUktan sonra dün akıam 6,20 de 
.Anka.raya avdııt ctmi§tlr. 

'1- AtatUrkUn çiftliklerini millete terk ve 
hcdiyP etınclcri, Üııklldar köyllllerf tızcrlndo 
de mUhim tesirler yapmıı \'e üakUdar kli)· 

!Ulerl her köyde tesis edllmlg olan Oumburl 
yet meydanlarında toplanarak Atatnrklln mı 

teborrUa alt hcyanotıerını ve İsmet tn!SnUhe 

verdikleri cevaple.rı minnet ve 1Ukranla kar 
oııı:.mı;ı:ardır. 

:;. I.lsc:erde olsunlult lmUbanlenna dUn 
baıılanmı;;tır. 

:t- Belediye lstanbulun her tarafmda on 
tane çocuk bahçesi yapacaktır. 

~ Polonya vapurlle dün §ehrlmlze 200 ııey 
ynh gelmlotır. 

°' Terkoıı ııuyunun vapur kuanlarmdA tah 
rlbat yaptığı anlaşılmı§ttr. Bunım itin terkos 

11uyu teıı!lyeden getlrlldlltten ııonra vapıırıa 
ra veri' ecckti r. 

~ ~imdi yalnız nehari olan Kabatq llSt'11I 
ne eskisi ı;-lbi bir leyli k!.91m lllve edılecektır. 

'io llterkez banltası merkez mUd!JrlUğUne 

1ıım,.t kkoyuıılu tayin edllmloUr. 
::. Yrnl Tlırk - Fransız anlaşması 1 tr.m• 

muzda mcrlyet me\kllne girecektir. 
:;. Goçmen nakliyatı için lskAn sevk ve sıh 
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Adliye Vekilinin beyanatı 

Bizde profesyonel 
mücrim pek azdır 
Suçlar daha ziyade hiddet 

saikasile vukua germektedir 
Yu tatili sonunda mütehassıs geJtce1'· Şehrimizde bulunan Adliye vekili 

Şükrü Saracoğlu İstanbul adliyesinde 
tetKikler yapmaktadır. 

Şükrü Saracoğlu muhtelif mesc-leler 
hakkında şunları söylemiştir: 

- Bu sene Adliye bütçesine ço:uk 
ıslahhaneleri için bir miktar tahsisat 
konmuştur. Fakat biz ıslahhıınc işini e
saslı bir surette halletmek istiyoruz. Bu 
nun için de iki türlü düşüncemiz vardır. 
Bunlaıi::lan birisi, istanbulda belediyenin 

tir. 

Ro~anrnayı kolaylaştırrnall ? 
Aile, içtimai bir milessesedir. J3ıl• 

·ııe 
yıkılırken şahıslardan başkasının rtY1• 

lüzum yoktur, denilemez. Cemiytt111 

de herhnlde söyliyecek bir sözü vardır· 
Şimdilik kanunumuzu olgun ve yerinde 

buluyorum. Eğer bo~anma çok kolayla~ 
k l ·ı .. . . tiı11a• tınlaca o ursa aı e muessesesı ıç 

idaresinde bulunan Çocuk kurtarma yur müessese olmaktan çıkar.,, 

10 bin 
lstanbullu 

du ile birleşmek, diğeri de ıslaha muh
taç olanları Siimer Bank fabrikalarında 
toplıyara!c çalrştırmaktır. Bu hı.;susta 

Sümer Bankla hali muhabereclcyiz. Bun 
lan fabrikalarda çalıştırmak imkanını 
buıurs1k suç1u çocuk ve kadınları iş Ti/ oya karşı 
hayatına alıştırmış olacağız. A 1 d 

Türkiyede profesyonel mücrimler çok ŞI an 1 
azı:lır; hatta yok &ibidir. Burada suçlar. İstanbul un muhtelif yerlerinde ti!~ 
hiddet. asabiyet saikasile vukua gelmek vakaları elan görülmektedir. btıınbıl 
tedir. Bu noktadan. memlekctimiı Avru bıl 
pa memleketlerinden başka şeraite tabi- Sıhhat işleri direktörü Ali Rıı;a da 
dir. Biz İmralı, Zonguldak ve lspartaya mesele etrafınıda şunları söylemiştir: 
gönderdiğimiz mahkumlardan çok "- Tifo vakalarının önüne geçllle1' 
memunuz. Mahkiımlarr zorlamağa ve için birçok tedbirler aldık. Muhtelif kll' 

bunların işe alışmasını temine uğraşı· zalarda görülen tifo hastalığınd'ln kO' 
yoruz. fslah kabul etmiyecek pek az runmak için aşı istasyonlan tesis edil· 
mahküm vardır. mittir. Bu istasyonlarda simdiye kadar 

:tmrnh adasında zeriyat ilerledikçe ci on bin kişi aşı olmuştur. Tifoya en ço1' 
var hapishanelerden oraya mahkum tesadt;{ edilen Fatih ve Eminönü kaıtl• 
gönderiyoruz. nyıdı. Fakat bugün bu kazalarda tifo 

Adliye Sarayı hadiseleri eski şiddetini kaybetmi§~ 

Adliye sarayının umumi hapishanenin BtlyUk Mil lel Meclf.
bulunduğıı yerde inşası takarrür c-tmiş-
tir. Eski yere göre yapılan plan da mü· 81Dl0 yeni hl 0881 
ııabakayı kazanan mühendis tarafırıidan Ankarada Türkiye Millet Meclisi 
yeni yere göre tadil edilmektedir. Bu için yaptmlaca.k binanın inşaat pti:tl 
çalışma bittikten sonra derhal münaka- ve projelerini hazırlamak üzere bir 
saya konulacak ve sarayın inşasına baş 

müsabaka açılmıştır. 
]anacaktır. . 

Müsabakaya getirilecek projeler \ıU.-Hapishancnin bopltılması için :tstan 
bul müddeiumumisi lazımgelen tedbir- yük bir hakem heyeti tarafından gö~ • 
teri almı§ ve almaktadır. İstanbul hapis- 1' den geçirilerek üç tanesi ıeçilecckt~I'· 
hanesinde mevcut bulunan ağır cezah· Bunlardan birini seçmek salahiyeti hU• 
lar. taşra hapishanelerine, hafif cezalı- kumete verilmiştir. 
tar ise Tevkifhanede muvakkaten ha
zrrlanmıı yerlere nakledileceklerdir. Ad 
!iye sarayı yapıldıktan sonra yanında 
bir tevkifhane inşa edilecek. mevcut tev 
kifhane de hapishane olacaktır. 

icra ieleri 
İcra İ§lerinde ıslahat yapmak kara

rındayız. Bu mlina'lebetle FransaJa bir 
mütehassısla müzakero:ic bulunuyoruz. 

ipomanyak olduğunu ve cezai eht:~·e. 
t• olmadığını bildirmiışli. 
Davacıda bu halin devam edip etme 

d.ğinin sorulması ve bazı ş:ıhillt::-iıı 
rlinlcnmesi için muhakeme haşkıı. 'lir 
güne bırakılmı~tır. 

hnt memurları Köııtenceye gitmlşlerdlr. 
.Y. Yeni belediye reis mua,·Jnl Fatih kayma 

kamı H.auf bu sabah yeni vazifesine ba§la 

tnıgtır . 

.y. Bodrumda buu'undıığu csnııı'la iki numa 1 
rah anbarında ynngın çıkan lnönli vapuru 

rtlin limanımıza gclmiJJ ve bu sabah tamir 
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'" or;çr;s ım:-aı; nuGUN !'OE oı.nn'!' 
Montr6 kon!cranmıda hariciye v~klllmlı; 

doktor Tev!ık IW§tli Aras projemizi anlattı. 

Iranla yeni mukave-• 
leler merlyete 2lrdl 

IIükumetimiı:lc İran devleti arasın' 

da aktedilen ikamet, hava seyrüscktİ• 
i:ı.dei mücrimin ve cezai mevaddan adıt 
müzaheret, hudut mıntakasırun emni • 

yeti ve mı:zkur mıntakada çıkan hadi" 

se ve iht'lcifların tesviyesine, hudutta 

tesis edilecek Türk - İran gümrükle• 
rinin faaliyetini tanzime, ticaret ve 

seyrilsefaine rr.üteallik anla~ma ve m\l• 
kavcleler dünden itibaren mcr'iyetc git 

mi§ tir. 

için llllllce slrmlotir. 1kl numaralı anbar e' 
yası tamamlle yanmıgtır. 

1f. Bir müddetten beri fehrlmlzde hutunııı:ı 

Prag elçlrolz Ya!mp Kadri Romanya vnpuri 
le Köııtenceye gttml§tlr. 

.Y. Eakl :ılraat vekJll Muhllıı Erkmen bu s• 
bah Ankusdan ıehrlmlze gelmlıUr. 

DIŞARIDA: 
,,. Hamldlye mekt"P gemlııl dUn aaball 

Glrldde Suda llmanma. gelmiş ve çok haraıet 
il do:ıUuk tezahUrlerf'e kar§tlanml§tır, 

1/o İrlanda ba§veklli ııöyledlğl bir nutuk~ 
şimali \'I' cenubi trıandanın blrleştlrlleceğin1 
ııöyleml§llr. 

il Kral lbnlıısuudun haataıığl haberi tet<
zlp edilmektedir. 
~ Çek tavyarelerl, Çekcıslo\'akya toprak!• 

• ıJ 
rı UııtUnde Uçmakta olan bir Alman balonun 
yere lnmeğe mecbur etml§lerdlr. BaJonUIJ 
lçlnrloe iki kl§l tevkif edilmiş \"e tahkikat• 
başlanmıştır. 

:.fo Hlndistanda Managa keşi! heyetine ıneı:ı 
sup '\'Cdl Alman bir heyelan neticesinde toP 
rakl~r altında kalarak ölmUotür. Yalnıı b• 
yet reisi doktor Kari Vlen ile İngiliz lrUbllt 

subayı teğmen Smart kurtulmU§lardrr. 
1 111 

11 Mançukoda Kirin ~yaletlnde kAln b r 
tın ın~denlnde hayduUar 13 gardiyan öldt1t 

mU§lcrdir. 
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Geniş bir 
nef es aldı ... 
Bayan Leyla Kayapınar kocasını 

aldatmıya karar vermişti. Onun için 
Galıbin kollan arasına atılmasın la 
sebeb büyük bir aşk değildi. Galib, 
genç kadını seviyordu. Leyla kocasın
da bulamadığı coşkun harareti onda 

bulmuştu. Fakat çok ince, çok hassas 
olduğu için, zeV'Cinin bu sırrı öğren
tnemesine çalışıyordu. Adanıcağızın 
bu yüzden betbaht olmasını istemi 
Yordu. Zira bay Nail Kayapın~r, çok 
nazik, çok sadık bir adam olmakla be 
raber, ne yapsın ki, pek iç sıkICıydı 

"le sakindi. Neşesi ve zekası taşmıyan 
bir erkekti. O, Leylanın coşk:;.n ruhu. 
nu tatmin edemiyordu. 

Ha1isüddem bir Arab atıyla.a.di bir 
beygirin ayni arabaya koşulmasını 
düşünün ... İşte onların da izdivacı bu 
nun gibiydi. Ayni adımla yürümele
rinin imkanı yoktu. Gerçi Levlıi vic. 
dan azabt çekiyordu. Çünkü esasen 
kalbi çok iyi bir kadındı. Fakat bil. 
tün hüsnüniyetine rağmen arttk Ga
libdcn vazgeçemiyecekti. Bu münase
bet onun hayatına biraz zevk katıyor 
du, Mesele, Nailin bir şeyi farketme. 
nıesiydi lki aşık ellerinden geldiği 
kadar buna gayret ettiler ve hayat 
böylece devam etti. Bir çok yalanlar. 
birçok müşkülat aşka bir çeş!I.'. veri
yor, on:m yaşamasını temin e'3iyordu. 

Bu sıralarda Leyla ile kocasının se
yahat etmeleri zarureti, mü§kUlatm 
en büyüğünü doğurdu. Bay Nı;il, işle. 
rindn pek yorulmuştu. Ayni ıaman
da romatizma olduğu için, bir ay ka. 
dar Bursada istirahate karar vermiş. 
ti. Leyla, bu kararın önüne ıscc:eme

di. Kocasının arzusuna inkıy:ı.d ctmi. 
ye mecbur kaldı. 

Bir müddet için, iki aşık lliribirle-

rlnden uzaklaştılar. Genç kadın sevgi
lisinin uzun uzun mektuplar bekliye_ 
ceğini .söyledi. 

- Peki ama hangi adrf'se yollıya.' 
yım? 

- Post restant gönderirsin. Bir a
ralık kocamdan usuna ayrılır, posta_ 
dan alırım ... Herhalde biraz güç ola. 
caktır ama. beceririm. 

Kocasını atlatıp yalnız gezmek, Ley 
lanın umduğundan pek kolay oldu. 
Kadın 1.:una hayret etti: O Nailin 
Bursada peşini bırakmıyacağ;uı, ken. 
disinden bir dakika bile ayrılmak is. 
temiyeceğini sanıyordu. Ha!b.1ki Nail 
onu pek scrbe&t bırakıyordu MC'sela 
sabahları saatlerce yalnız kalıyor, 

sevgilisıne istediği gibi mektuplar ya
zabiliyordu. 

Nail yürümek merakını bebane ede_ 
rek çıkıp gidiyordu. Genç kadın hemen 
her gün şehre yalnız iniyor, postaya 
gidiyor, sevgilisinden gelen desteyle 
mektupları alıp rahat "rahat okuyordu. 

Yalnız bir iki defa çok korktu. Pos
ta civarında uzaktan kocas!Jl.! g-örür 
gibi oldu. Lakin atik davranarak ken_ 
dini ona göstermedi. 
İçinde bir korku uyandı: 
Sakın kocası şüphelenerek t•nu ta • 

kib etmesin? 
Birkııç gün Naile karşı müthış mu_ 

habbet gösterdi. Yanından ayrılmaz 
oldu. Bu suretle kocasının ~ti"l'J.adını 
takviye etmek istiyordu. Diğer taraf_ 
tan Nail mütemadiyen karısını yal
nızlığa teşvik etmek ister glbi onu 
hür bırakmak için bin bir usul bulu_ 
yordu. 

Nihayet, Leyla da, dayanamıyarak, 
bcr&>ere gitmek behanesiyle postaya 
koştu. 

Büyü~ bir sürprizle karşılaştı. Her 
zaman ona mektupları vcrer! memur 
orada yoktu. Tanrmaıdrğı başka bir me . 
mur, genç hdımn ismini i'itir, işitmez 
birkaç mektup uzattı. Dört tane mavi 
zarflardı bunlar .. Leyla şeklini tanıı,nadı 
ğı bu mektupların üstüne baktı .Bilme 
diği bir kadın yazısı ... 

Leyla bir an tereddüt etti. Sevgill
sinden başka ona kim mektup yaza_ 
bilirdi? Fakat zarfın üstüne bir nazar 
atınca ;smin "Bayan Kayap-4ar" de. 
ğil, ''Bay Kayapmar,, olduğunu gördü. 

Kendinin de hayret ettiği büyük bir 
soğukkanlılıkla zarfları hemen geri 
uzattı. 

- Yanlış verdiniz. Bunlar benim de 
ğil kocamın. Ben bayan Kay~qlJnar ... 

Memur af diledi. Leyla, ala:ilı alay
lı: 

- A:man rica ederim ... Bana gelen 
mektupları da sakın yanlışlıkal bizim 
beye vermeyin ... 

Ve kendi kenwne şöyle düşündü : 
- O benim gibi iade etmek nezake_ 

tinde bulunmaz. Mutlaka alır, okurdu. 

Sevgilisinden gelen kıymetli za rf . 
ları eline alarak memnun, mes'ut dön 
dü. Artıic içinde hiç vicdan azabı kal
mamıştı. o sadık. o ciddi, o aşık ko. 
cası da demek kendinden gi?lenecek 
bir macera sahibiydi. O da karısı gi. 
bi gayrimeşru sevdalar peşinde koşu
yordu. 

Bu sergüzeşt onu sinirlendireceğine 
bilakis rahatlaştırdı. Sırtmdan ağır 
bir yük atmış gibi "oh!" de0.i Geniş 
bir nefes aldı. l 

Nakleden: Hatice Sii,reyya, 

ır ©in) t © lf\l 
aımca.ı uıı o ını e~e~~ 

Kibar hırsız - Siyah 

Yazan : Niyazi Anmet 

18 sene evvel bu gün 
.. .-.ııswww ,,_,, ._., ~ ._, . _. 

Atatürk nıillete ilk 
nıühirn tebliğini yaptı 

Jstanbul onu Anaaoluya göndeıdiğine 
pişman olmuştu. Azletmek., ııüjuzunu 
azaltmak ve tevkif etmek istedi. fakat •• 
19 l 9 yılı 22 haziran günü, 18 

sene evvel bugün, Türk milletinin 
milletçe ilk organizasyonuna bi'\ğ 
}angıcı olan bir tamim yazılıyordü. 
Tamimi, büyük kurtarıcı Atatürk 
yazıyor ve Amasyadan yurdun her 
bucağına gönderiyordu. 

Bu tamimin esas noktalan şun
lnrdrr: 

•I -Vatanın tamamiyeti, mille· 
tin istiklali tehlikededir. 

2 - Merkezi hükumet, üstüne 
aldığı mesuliyetin icabatmı ifa ede
miyecektir. Bu hal miletimizin hiçe 
sayılması neticesine varıyor. 

3 -Vaziyete çare bulmak, mil· 
letin hak isteyiş sesini cihana işittir
mek için her türlü tesir ve müraka
beden azade bir milli heyetin vücu
du elzemdir. 

4 - Anadolunun her suretle en 
emin yeri olan Sıvasta milli bir kon
grenin toplanması takarrür etmiştir. 

5 - Bunun icin tekmil vilayet
lerin her livasında~ milletin itimadı
na mazhar üç murahhasm mümkün 
olan süratle yetişmek üzere hemen 
yola çıkarılması icap eder. 

6 - Her ihtimale karşı keyfiye· 
tin milli bir sır halinde tutulması ve 
murahhasların lüzum görülen ma· 
hallerde seyahatlerinin mütenekki
ren icrası lazımdır. 

7 - Şark vilayetleri namına 1 O 
temmuzda Erzurumda bir kongre 
inikat edecektir. Bu tarihe kadar di
ğer vilayetler murahhasları da Sıva· 
SC\ vasıl olabilirlerse Erzurum kon~r 
resinin azası da Sıvas umumi içtima. 
ma dahil olmak üzere hareket eder. 
(Nutuk, sayıfa 19 • lüks tabı sayıfa 
24) . 

Yurdun dört bucağına gönderi
len bu tamimin gütmekte olduğu ga· 
ye ve hedef belliydi. Türk milleti· 
nin vaziyeti göz önüne getiriliyor ve 
yapılacak iş işaret ediliyordu. Os· 
manlı hükumetinin Türk milletini 
kurtarmak için teşebbüse geçmediği, 
geçmiyeceği ve geçemiyeceği açığa 
vuruluyor. Türk yurdunu, yurdun 
bağrında yaşayanları kurtarması la
zım geldiği bildiriliyordu. Yani Türk 
milleti, Mustafa Kemalin etrafında 
toplanarak yeni bir devletin, müca· 
deleye atılarak milli hakimiyeti ku
racak olan devletin esaslarını temeli. 
ni hazılıyacaktı. 

Bütün askeri ve mülki makam
lara gönderilen tamimle bir de melt
tup gönderiliyor ve bu mektupta ar· 
tık lstanbulun Anadoluya hakim o
lamıyacağı, ancak tabi olmak mec
buriyetinde bulunduğu işaret edil
mekteydi. 

centiınıen 

Ecnebi kuvvetlerin himayesinde 
milli dava endişesinden variste, bo
yunduruk altında göbek şişirerel< 
yaşamanın rahatlığına inanan hıtarı
'bul hükumet erkanı bu tamimi eld~ 
etmişler ve son derece telaşa düş
müşlerdi: 

- Biz ne yaptık, diyorlardı. Q. 
nu nasıl oldu da Anadoluya gönder· 
dik ... 

Ve ilave ediyorlardı: 
- Olan olmuş .. Şimdi çaresine 

bakalım ... 
Çaresi ne olabilir di? 
- Resmi' zavifesine nihayet ve· 

rip niifuzunu eksiltelim .• 
Dediler ..• 
Fakat, bSjyük liumandan milli 

bir vazife ile İ§e ba§lamı§tr. Resmi 
vazifesi saltanat namına yapılacak 
bir iş değildi. Türk milleti etrafına 
toplanmıştı. Toplanıyordu. Ve top
lanacaktı. 

Istanbul bunu da biliyordu. Va
kit geçtikçe, sihirli isim ağızlarda söy 
lendikçe rahatları bozulacak emnİ· 
yeti ve istikballeri kararacaktı. 

- O halde tevkif ettirelim .. Ka-
rarı verildi. 

Biliyorlardı ki, Türk mille~nin 
şahlanmış kahramanlığı, cesareti ve 
istiklali ne tevkif edilir ne ona göz 
konulurdu. Atatürk, Türk milletin
nin bu hasletlerini şahsında cemi et
mişti. Ve tecelli ettirdi. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalanru her gün sabahtan akşa· 

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

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadaı: 
parasız muayene eder. 
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3 1 - Polis hafiyesi Milrflnln canı sıkılmış 

tr. U cu bucağı gelme?. tam dört uzun snat 
ikinci kattaki muhnfazasmı tı>mlne menmr 

olduğu yUksck pencereye dayanmış duru• 
yordu. 

Kendisini Urperten hafi.f bir gUrUJtU oldu 

ğu zaman on birinci sıgarasmı yakmış bulu 
nuyordu. 

Cam!artlıı haflf bir tırmalama i§itir g-lbi 
olmu . E lcrzk baktı. Falrnt bir şey göre 

Birkaç dakika sonra şüphel1 gi.lrU!tu yeoi 

dl"n başladı. Bir defa daha, bir ikinci defa 
daha .. 

:Nihayet Stai!ordu ça~mayı fayrlolı bu'• 
du. 

32- O, birinci kattaki bUyUk salondaydı. 

Tabancası avucu içinde ve her~eye ho.nr bir 

vaziy.;ıttl" bulunduğu halde yultarı kata çık· 

tı ve endl§eyle sordu~ 

- Vallahi, insanı sinirlendiren bir şryler 

var. Üç defa şıı cam tırmalandı. O kaı ıar bak 

tığım halde bir şey görcmt'dim .. lştc balnnız 

gene. 

Camda gene bir tıkırdı duyuldu 
Stnf!oı-d: 

- \'akıt, dedi. Elektriği söndilrUnllz. Bı:.n 

camı açayım ... 

Camı açtı O dakikada lnıdat zilinin şiddet 

33 - Bu "Kara gölgenin arayıp bulamat1ı 

r;ı dakikaydı. Balkonun borusunu yakalıya 

rak bUyUk bir r,eviklikle biran içinde otelin 
damına tırmandı. 

3 4 - Orada, aşağısmı lıolaylıkla görme

sine lmkAn verecek saçatı-n hı:ıylu boyunca u· 

umarak derln bir nefes aldı. Sonrıı. MUrfinln 

muh:ıfıızn ettiği pencere camına doğnı uzun 

bir slclmln ucuna 11ağlnnı bir surette bağla 

35 - Bur.unla polis hafiyesinin bir tUrlü 

farkına varmadığı camdaki tırmalamayı ba 

şarmıştL İmdat zili çalmrya başlamaaından 

istifde ederek 'kara göl~e., alcimin yardımile 

Ust kııttaki pencel't>lerdcn birini açmıştı. Bu 

Ust kattakl pencerelerden birini açmıştı, 

Stafford IJu ıııradll boş yere karanlıklarda 

keşfe çalışıyor gllıiycli. 



Avrupa sulhu Alman 
tehdidinde ! 

RA13ER - 'l\'k§am postası 

ırakla 
petrol işi de 
görüşülüyor 

22 HAZiRAN-1937 ---

Köylülerin ormanlar
dan istifade şekli (Bcı§ tarafı l incide) 

Berlin, 21 (A.A.) - İspanyol deniz 
altı gemilerinin Leipzig kruvuörüne 
yaptıkları SÖYLENEN hücumlar neti. 
cesinde meydana çıkan mesele, had bir 
safhaya girmiştir . 

Resmen bildirildiğine göre Alman 
Hariciye Nazın Von Nöyrat, bu hadi • 
11eler' sebebiyle, Londraya gitmiyecek -
tir • 

Gazeteler (Valansia korsanlarına kar 
p) derhal tedbirler alınmasmttalep et. 
mektedir. 

Ingiltere inkisarı hayaie uğradı 
Londra, 22 (A.A.) - Ademi müda -

hale komiteıinde Lord Plymouth beya. 
natta bulunarak ezcümle demiştir ki: 
"- lngiltere hükumeti, şimdiye ka • 

aar alınan neticelerden dolayı hayal in
kisarma uğramrı bulunmaktadır • 

Bugünkü vaziyet, insani meyuı ede 
cek mahiyettedir. Yanlan anlaşma ve 
vücuda getirilen geniş teşkilata rağ -
men İspanyada muhasama halinde bulu 
nan iki tarafa da silah ve harp lcvazrmı 
gitmekte~:. 

İngiltere hük\imeti bu vaziyetin de 
vamına müsaade olunanuyacağı kanaa. 
tindcdir. 

İngiltere hükt1meti, bugünko:.i vazi -
yctte derhal lbir değişiklik vücuda geti
rilmesi için komitede temsil edilen hü -
kilmetleri ellerinden geleni yapmağa 
davet ~tm~ktcdir. 

1- Bütün hülrumctler, alınan taah • 
hUtlcrin, tam olarak tatbiki için kendi 

arazisi dahilinde ıgayretlerini fazlalaı
tmnalıdır. 

2 - Bütün hilkQmetler, komitenin 
teşkilinde esas sebebi teşkil eden İspan
ya anlaşmazlığını tahdid etmek gaye -
sine varabilmek için işbirliği yapmaya 
hazır olduklannı sarih surette göster. 
melidir. 

Eğer böyle bir işbirliği yapılacağı hak 
kında yakında bir sarahat vücud bul • 
mazsa, İngiltere hükumeti, vaziyeti tek 
rar tetki ederken bu vakıayı nazarı dik. 
kate almaya mecbur kalacaktır. 

İngiltere hü1cumeti, İspanyada birçok 
yabancılann bulunmasmr, ~ugünkü va
ziyeti vücuda t;ctiren en fena unsurlar -
dan biri olar;:ık telakki eylemeketc<iir. 

Bunların çobu~ bir surette İspanya • 
dana harice sıkanlmasını temin etmek 
hükumetlerin işbirliği yapmak arzula. 
nnı en iyi bir surette gösterecek ve bu 
hal, ademi müdahale arzularuun satni -
miliğinc .dünyayı inandırmak için en iyi 
bir ı;are olacatır.,. 

Lord Plimut, bun~an sonra, yaban. 
cıiarın İspanyadan geri çekilmesi si. 
yasctinin pratik bir sahada çabuk ne. 
ticeler verebilmesi hususnda. İngiltere 
hUkfunetinin bazı tekliflerini komito:~
ye aı7.etmi§tir. 

Sovyet delegesi, kendi hüki'ımetinin 
fikrini bildirmiştir. Sovyet hü.kfunet!, 
yabancJların tahliyesi işinin kontrol 
edilmesini ve Faslıların da tahliye o. 
luıımasmı istemektedir. 

Ingiliz kabinesinin içtimaı 
Londra, 21 (A. A.) - Na.zırlar sa

at 21 de Dovning Stritte toplanar:tk 
beynelmilel vaziyeti tetkik etmişl~r. 
rur. 

İçtimadan evvel Fransa sefiri Cor. 
bin hariciye nazın Eden'i ziyaret etle-. 
r~k kendisiyle Leipzlg hadiEesi hak
kında görUsmil§tür. 

Fas sahillerinde Alman 
donanması 

Londra 21 (hususi) - Beş Alman 
harp gemisi bugün Fas sahillerinde 
toplanmıştır. Laypzig kruvazörüne kar 
§ı yapıldığı iddia edilen taarruz bu 

mıntakada cereyan ettiğinden, Alman 
gemilerinin toplantısına hususi bir ehem 
miyet atfedilmektedir . 

J.,ayipzig htldisesi olmamıştır 
Paris, 21 (A.A.) - İspanya büyük 

elçiliğinin bir tebliğine göre, İspanya 
hükumeti. 20 haziranlda İngiltere hüku 

metine bir nota göndcrmi§ ve bir İngi
liz komisyonunun ziyaretini kabule ama 
de olduğunu bildirmiştir. Bu komisyon, 

Almanlar tarafından Lypzigin hücuma 
uğradığı söylenen tarihlerde İspanyol 
denizaltı gemilerinin İspanya limanla-

rında bulunmakta olduğunu tesbit cıde
bilecektir. 

Bedbinlik artıyor 
Londra, 22 .(A.A.) - Havas ajansı-

nın muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar mahfeller, Von Nöyratın 

Londrayı ziyaretinin tehiri, Almanya
nın bir kere daha kendisine yapılan 
dostça miizakerelerde bulunmak teklifi
ni reddettiği manasını tazammun ettiği 
ni söylemektedirler. 

Diplomatik mahfellerde bu haber pek 
fena bir tesir uyandırmıştır. Çünkü bu 
ziyaretin tehiri yalnız Avrupa me~ele
lerinin hallini geciktirmekle kalmayıp 
son zamanlarda daha uzlaştırıcı bir tarzı 
hareket ittihaz ettiği zannedilen Alman 
yanın bu tarzı hareketi hakkında bir 
şüphe tevlit etmiştir. 

Umumi kanaate göre Alman hariciye 
nazırının ziyareti gayri muayyen bir 
vakte kadar tehir edilmiştir. Bu hal, 
Alman matbuatı tarafınldan gerek L&yp 
zig hakkında ve gerekı1e Çekoslovakya
ya karşı yapılan hücumlar dolayısile ha 
sıl olan bedbinliği arttırmıştır. • 

Almanyanın istedikleri 
Londra, 22 (A.A.) - Deyli telgraf 

gazetesinin diplomatik muhabiri bildiri 
yor: 

"Evvelki gece Londranın Alman malı 
feHerinde söylendiğine göre, İngiliz, 

Fransız, Alman ve İtalyan harp gemile 
rinden mürekkep bir filonun İspanya 
sularında nümayiş yapması ve Valensi
ya hükumeti tahtelbahirlerinin gasbedil 
mesi hakknıdaki Alman teklifleri, alaka 
dar devletler tarafından .kabul edilmedi
ği takdirde Almanya "istişare,, usulünü 
suya 'düşmüş addederek yalnız başına 
hareket edecektir. Bu takdirde derhal 
ademi müdahale komitesinden çekilecek 
tir.,. 

Von Nöyratın ziyaretinden vazgeçil 
mesi hakkında Deyli Telgraf, şöyle yazı 
yor: 

"Bu karar Lon'drada teessüfle karşı

lanmıştır. Çünkü tehir edilen diplomatik 
bir ziyaret için müstakbel tarihler tes
bit etmek her zaman kolay bir i~ değil
dir ... 

Times. gazetesinin diplomatik muha-

biri, _şöyle diyor: 
"İngiltcrede bu işe oldukça büyük bir 

ehemmiyet atfedilmektedir. Doyçlanld 
hadisesinden sonra İngiltere her türlü 
MESRU TA LEPLERl kabul etmeğe 

hazı~ bulunmaktadır. İngiltere hükume 
ti §İmdi ispanya dahill harbine iştirak 
eden yabancı cüzütamlann geri çekil
mesi hakkında Almanya ve İtalya tara
fından verilecek cevapları beklemekte
üir. 
--~~~~~~~~~-

- Avusturya da 
Naziler 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Bu fesat planının lideri Volş isimli 

bir mühendisle daha iki kişidir ki, gele
cek hafta adalet divanıma çe -

kilecektir. 

A~ttırı/(l Nazilcrüıi.ıı ' kurbanı Baş
vekil Dolfııs karısı ı•c çocuklariyl'J 

Ancak suçlular, kendi teşkilatlarının 
masum bir (izci klübü) nden ibaret 
olduğunu söyi:iyorlar. 

Bununla beraber, (Kara liste) leri 
havi bir takım not defterleri mahkeme 
huzuruna getirilmiştir. Bu listelerde 

başlıca hükmet erkanının, muayyen po 
lis amirlerinin isimleri yazılıdır . 

HABER: - Malum olduğu üzere 
bundan evvelki bajVekil Dolfüs yine 

böyle bir Nazi teşekkülün:.in ani bir 
darbesi yapmağa teşebbüs ettiği sırada 
başvekalet dairesinde öldürülmüştü. 

Avusturya. o zamandanberi dahilen, 
Hitlercl nüfuz ve tesirinden kurtula • 

Hariciye Vekili 
Bağdada vasıl oldu 

Verilen bir habere göre Hariciye ve 
İktisat vekillerimizin, Bağdatta görüşe
cekleri mühim birçok meseleler arasın 
da fraktan geniş mikyasta petrol alma
mız i§i de bulunmaktadır. 

Heyetimiz Irakta 
Muııuı 21 (A.A.) - Anadolu Ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye Vekili Dr, Ara.ala İktisat \'ekili 

CclAl Bayar ve maiyetlerinde bulunanlar bu 
ııabah Tclköçcke vardılar. 

1staııyonda hudut kaymakamı, Teşrifat 
MUdürU tarafından karşılandılar ve buradan 
hududa otomoblllerle geldiler. Muauı muta
sarrrfile polis mUdtirU burada vekillerimizi 
iııtlkbal ettiler. Ve kendilerine Muıruıa kadar 
refakat ettiler . 
Şehrin methııllnde bir askeri ihtiram kıta 

sı vcklllerımlzl ııelAmladı, MUzika istikUU 
ve lrak marşlarını çaldı. BUUln şehir Türk 
ve İrak bayraklarile donatılmış, şehir halkı 
gokaklara dlzllm.i§, rnlsa!frlerl ıııcak ve co:ı 
kun tezahUratla alkııılıyor ve ııelAınlıyorıar. 
dı. Dr. Aras \'C CeJAJ Bayar bu çok samimi 
karşılaıımadan !cvkaIAde milteha83ls oldular 
ve kardeş milletin bu hislerinin, Türk hlsle
rlııln blr makcsl oldu#unun halka bildirilme 
sini rica ettiler. 

Öğle yemeği lkaıncuerıne tahıılıı edilen 
konakta ycnlldi. Akııamuzeri mmtaka ku
mandanlığında şereflerine verilen çayda bu 
lundular ve ondan ııonra Belediye parkım 
gezdiler. Mutuarrıflık kona1troın çok güzel 
tezyin cdllmlş bahçe.sinde Dicle kenarında 
askeri mUzlkanm güzel havalan dinlenerek 
yemek yenJJdI. Veklllerln gezintileri halkın 
CO§kun tezahUratına vesile oldu. 

Misafirler yarın ııabaiı yollarına devam e
deceklerdir . 

Irakın verdiği resmi malumat 
Bağdad 21 (A.A.) - İrak matbuat büro

su bildiriyor: 
Tilrklyc Hariciye vekili ekse!Ana Tevfik 

RU§tü Arasın rlyıuıeU altında bulunan ve a
ziz arkadaşlarından mürekkep olan muhtE-o 
rem TUrk delegasyonu, bu sabah İrak budu 
duna vuıl olmuıtur. lrak bükQmetinlıı An• 
kara elçisi Nad Şevket muhterem heyet ara 
amda bulunmaktadır. 

Türk delegasyonu hududda ve bir Okladıı., 
Musul mutaııarrıfı, emniyet müdürU, yüksek 
memurlıı.r "\'e o mıntakanm e§ra!ı tarafından 
lııtıkbal edilml§Ur. Ka!'§ılıınma meraalmlnde 
sonra Türk heyeti Muaula doğru hareket et
ml.§Ur. Heyet, yolda uğradığı büt1ln yerlerde, 
hUkQmet ricali, muhtelif halk t&bakalan ta .. 
rafından hUrmet ve saııılmfyeUe kaJ'§Jlanmı§ 
tır. Türk delegasyonu bugün ııaat biri çeyrek 
geçe Muırula vasıl olmu9tur. 

Burada yapılan çok samimi lııtikbal mera 
ıılmlnde Tllrklye ile !rak nramndakf dostluk 
ve sadakat ba~farı tecelli etmiştir. Türk -
frak doRtluğunun esas hedeflerinden biri ya 
kın §arktaki aulhUn teminidir. Musul şehri 

donatılmıştır ve halk TUrk heyetinin muvaaa 
!atından dolayı bayram yapmaktadır. Türk 
ve 1rak bayraktan muhtelit caddelerin bina 
larmrll\ dalgalanmaktadır. Tevfik Rüştü A

ras gösterllen bu ııadakat ve dostluk tezahür 
!erinden mUteve'llt memnuniyetini bildirmiş 
Ur. Bütün halk, Sa Majeste Kralr. AtntUrk 
Hazretlerin! ve Türkiye - İrak ittihadını 

vfddetle alkışlamı§br. Bu tezahürler, halkm 
samimi hlıısiyatına tercüman olmaktadır. 

Muhterem Türk heyctınln resmi istikbali 
Gergilkte vuku bulacak ve bu esnada Türle! 
yenln Ankara ve Tahran elçlleri de hazır 
bulunacaklardır. Bundan sonra Türk heyeti 
BağdadıJ. dofru seyahatine devam edecek ve 
salı sabahı Bağda.da nunı olacaktır. 

Türk heyetinin ııllmlmiyet ve hararetle kar 
oılanmıısı !çın bilyUk hazırlıklar ynpılmaktıı
dtl'. 

Heyetimiz Gergükte 
GergUk 21 (A.A.) - Anadolu ajansının bu 

ııuııt muhabiri !Jildlrlyor: 
Heyet bu sabah otomobillerle 3.lusuldan 

hareket etU. 
Musuı hududuna kadar mutasarrıf. kuma1ı 

dan, belediye 'rclııl ve diğer erkAn refakat .. t
tller. 

HcyeU. Erbll hududunda mutasarrıf. ku
mnndan ve erkAn karşıladılar. Erbll memu· 
rln k!UbUnde heyeUmiz izaz edltıii. Sehlr ba:ı 
tanbaıa Türk \'e lrak bayraklarlle donanmı, 

Gerlttik hududunda heyetimiz. mutasarr.f 
kumandan, diğer mümtaz ~e\"at tarafı?dan 
kıırşılRndılRr. 

GcrkUke ı;lriş tasav\'urun fevkinde nüm'I• 
)işle oldu. Şehrin methalinde yüze yakın 

otomobille hRlk l!ıtlkbale gelmişti. Otomobil 
!er bıwraklarla donanmış bulunuyordu. Ştw 

hlr bU~Uk bir donanma manzarası arzedıyor 
du. Halk Tilrk dostıuğunıı., Ataturke kaf'§l 
emsalsiz lezllhUratta bulundu. Şehrin her ge 
çldlnde kc.silen kurbantann adooi sayılmıya• 
cak kadar çoktur. Muhtelif taklar ):apılmı:
tır. Şehrin methallndo mUzlka, isllkltı.I ve I· 
rak marşlarını çaldr. Dr. Aras kendisini se 

Ziraat Vekaleti tarafından bir 
tamimle izah ed:ldi 

Köylülerin zati mahrukat ihtiynçla
r: ıçin dörtte bir tarife bedeli ile or. 
mantardan odun ve kömüılük ağaç ve 
rıimcsi için Ziraat veka.Jeti bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde şöyle ele. 
mim ektedir: 

"Köyıüler ihtiyaçlarını orman icla
rrlerine bir beyanname doldılrmak su 
retile bildireceklerdir. İhtiyaç mikta. 
rı ocak başına en çok elli kantardtr, 

Ocak. azami dört nüfuslu bir aile. 
dır. Bir e\'de oturan birkaç aHe ayrı 
ayrı ocak teşkil ederler. Şayet sile 
nüfusu dörtten fazla ise herbır nüfuı:ı 
i~in ayrıca biner kilo zanı ve ilave o. 
Joı.ıur. Beyannamede bu veya bu mik
tardan daha az ihtiyaç gfüıterenlerc 
taleb ettıkleri miktRr için nizamname 
mucibince izin verilecektir. Bu ihtlya. 

c•. karşılıyacak ormanın idarece aY· 
rıldıktan sonra · da köylülere izin kA· 
ğıtları en çok bir hafta zarfında ve
rilecektir. 

Şimdiye kadar köylüler taraiınd:ın 
iyi bir halde korunmuş olan orman. 

lar g!n.! o köylülere.verilecektir, ba.Ş
kn köylülere tahsis edilmıyecc~tir. 

ütedenberi o mıntaka kazalarında sıı· 
tı ian mıktarda odun ve kömürü teıni. 
ne kifayet edecek vüs'atte orman a)'· 

rılR.cak ve orman köylünün istih 1ak 
edebilmesi için 25 ve 100 hektarhk kU 
çük partilere ayrılacaktır. 

Köylüler ormandan kesip çıkarac~k 
ları me.!ıruka.ttan orman bedelinin bi· 
r inci taksiti pt::Şin olmak üzere blrkaÇ 
taksitle tediye edeceklerdir. 

Halayda bombacılar 
( Bm~tnrafı 1 incide) 

bat da yapılamamaktadır. 
Fransız delegesi Düryö, heyecanı tes 

kin için Tiirk heyeti temsiliyesinden 
yarma kadar Antakyadan ayrılmaması· 
nı istedi. Yarın kendilerile görüşecek
tir .. 

Hatayı Bede,ilere mi istila 
ett irecekler ? 

Bu sabah Alevi ve Rum kadınları ço
cuklarile Aziziye belediyesinin camları
nı kırdılar: arpalarını yağma ettiler. 
Askerler nümayişçileri cebren dağtımak 
mecburiyetinde kaldı. 

Amuk ovasına bedevilerin akını de
vam ediyor. Maztepe, Turfa, Akpınar, 
Paşayuk, Kızılkaya, Ceylantepe ve Müı 
rifiye köylerine yerleştiler. Mah!Uliln 
yağma edilmesinden korkuluyor. Meş
hur Aneze aşiretinin reisi Emir Halil 
Antakyaya geldi. Usbetüllımumt cemi· 
yeti, kendisine ziyafet verdi. Heyecan 
mütemadiyen körüklenmektedir. 

Yangın çıkan 
fabrika 

Dün saat 12.35 de Gazlıçeşmede Mah 
mut, fsmet Süleyman kardeşlere ait deri 
fabrikasından yangın çıkmıştır. 

Fabrikanın paydos zamanı idi. Fabri
kayı bilfiil idare eden Mahmud da yeme 
ğe çıkmıştı. Fabrika işçilerinden Meh
met isminde biri yemekten dönünce ü
çüncü kattaki kurutma odasının altına 
düşen kısımda çinko levhalar arasından 
alevler çıktığını görmüş. bahçede bulu
nan arkadaşlarını haberdar etmiş, ame
leler fabrikanın söndürme vasıtaları ile 
yangını sirayet etmeden söndürmüşler
dir. 

Fabrika sahibi Mahmut evden döner· 
ken yangından haberdar olmuştur. Ken 
disi bir saat evvel fabrikadan ayrılmış
tı. 

Derileri kurııtma odasının l:föşeme 
tahtaları arasına diişen kağıtların yan
mış bir kibrit yüzünden tutuşabilmesi 

ihtimalini söyliyen Mahmut müddeiu
mumi muavinlerinden Hikmet Sonel ta
rafından geç vakte kadar sorguya çekil
miştir. 

Fabrika elli bin liraya sigortalıdır. 
Sekiz mayısta bu fabrikada gene böyle 
bir yangın başlangıcı olmuş, ameleler ta 
rafın':!an söndiirülmüştü. Müddeiumu
minin tahkikatı bugün neticelenecektir. 

Beşiktaş yangım 
Beşiktaşta 32 evin yanmasile netice

lenen yangın hakkındaki zabıta tahkika 
tı bitirilmiş. Hayriye. Bedriye, Seniha 
isminde üç kadın adliyeye verilmişler
dir. Bu üç kadın yangında ihmal ve te
seyyilbleri görülmekle maznundur. Ye
dinci istintak dairesine verilmişlerdir. 
Bugün haklarında bir kal-ar verilecektir. 

Kadıköyde bir ev yandı 
Kadıköyünde Kuşdilinde ikbaliye so 

kağında oturan Mürüvvet içinde ateş 
bulunan bir mangalı odaya koyduktan 
sonra komşuya gitmiştir. 

Mısırda münteşir "Elehram., gazetesi· 
ne göre, Mısır veliah1i prens Mehmet 
Ali Filistinin müstakil bir krallık ha· 
!inde Suriye ilt> birJeştirilmcsini tek1if 
etmiştir. Bu suretle teşekkül edecek 
olan müştt>rek devlet Fransa ile ingil· 
terenin müttefiki olacak, hükümdarı da 
Arap hükümdarları arasından seçilecek· 
tir • 

Prens Mehmet Ali bu suretle Musevi 
meselesinin de kökünden halledilmiş ola 
cağım, zira Filistindeki Musevilerle A· 
rapların müsavi hukuka malik buluna· 
caklanru ileri sürmüştür. 

Teklif Londrada nasıl 
karşılandı ? 

Bu tekti( Londra mahafilinde müsait 
bir tesir husule getirmiştir. 

Müstakbel Suriye ve FilistMliüküm· 
darlığına Maverayı Erdün Emiri Abdul
lahın getirilmesi muhtemeldir. 

Komiser istifa ediyor 
Yafa 21 (A.A.) - Londradan mat

buata verilen bir habere göre İngiliz: 

yüksek komiseri Varchope önümüzde· 
ki eyllı~de istifa edecektir. - • 

Irak Arap ittihadına 
girmeyecek 

irak b2şvekili "Deyli Telgraf .. gazete 
si muhabirine verdiği mühim bir beya
natta ezcümle şunları söylemiştir: 

"içtimai ve şehircilik inkılaplarımız: 

yirmi sene üzerine hesap edilmiştir .. 

Bir Arap ittifakına ldahil olmamıza ge 
lince, frakın böyle bir şeye girişmeğe 

hiç de niyeti yoktur. Şiarımız daima: 
"Irak: İraklılarındır,. olarak kalacak
tır ... 

"Avrupanın 
en tehlikeli 

casusu,, 
Umumi harp 

esnasında "Av. 
rupanm en tehli 
keli casusu., di
ye tanmmı§ o· 
lan Kl\rl Graves 
Amer;kanın El
lis adasından bir 
gemiye bindiri· 
lerek s·•rgün e· 
dilmiştir. 

Bu adam A-
merikadan sü· 

Kari Gravea 

rülmemeai için aylarca müdetle uğ
raşmıştır. ihraç emri kendisine teh· 
liğ edilir edilmez: 

- Almanya topraklarına adımt· 
mı attıktan yirmi dört saat sonra 
kurşuna dizileceğim ! 

Demiştir. 
Kari Graves nam değerle Paul 

Gunther ekseriya doktor Armgard 
adını kullanmıştır. Son senelerde 
hastı~ı hatıratında, umumi herp es· 
nasında hem İngiltere, hem de Al· rak, istiklalini muhafaza etmek emelin

dedir. Dolfüsün katlini m:.iteakip bir 
kaç Nazi idam veya hapsedilmişse de, 
Avusturya ellerinin Nazilere karşı şid. 
deti bundan sonra daha çok artacağa 
benziyor. 

lAmlayan A.skerl kıtayı teftiş ettL Heyet Is 
taııyon blnaaında kendilerine tahsis edilen da 
!relerde istirahat ettikten sonra öğle yemeği 
nl mutasarnlla beraber yediler. Bağdat cl~I 
m1':le lrakm Ankara elçili~! eski başkfltilıi , 
Hllrlclye nr.zarı>tı mlidilrlerinden MUştak, 
heyeti GergUkte karotladılar. 

Yarım saat sonra mangaldan sıçrayan 
kıvılcım döşeme tahtalarım tutuştur

muş, itfaiye yetişir_ıceye kadar ev tama_: 
men yanmıştır. 

man Kayseri hesabına nasıl casusluk 
etmiş olduğunu anlatmıştı. Bu adc:ım 
191 2 senesinde lngilterenin Edin · 
burg şehrinde casusluktan dolayı 1 R 
ay hapis cezasına mahkum olmu§tU. 



... 
Fransad8 kabine 
Parie, 22 (A.A.) -Chautempa 

1eııi bbineyi tqkil etmek üzere saat 
9.30 da iıtiprelerine tekrar baıla
llUftır. 

Mumaileyh, nihai bir karar itti· 
haz etmek üzere bu sabah toplanmıt 
olan soıyaliıt fırkası milli meclisinin 
karannı beklemektedir. 

Chautemps, yeni nazırlann isim
lerini huıün bildirmesinin muhak· 
kak olduğunu beyan etmittir. 

Paris tehri ve ıbütün Frans~: ~.e· 
ni hükumetin tetekkülünü buy~k 
hir sükun içinde bekleme~tedi~ · 
Blum' un istifasından sonra hıç bır 
hadise olmamıttır. , 

Belbos ile Daladier ve Cot un 
mevkilerini muhafaza etmeleri muh 
temeldir. Maliye nazırlığı için isim 
leri sık sık ileri sürülen zevat, Paul 
Reunaud ile Palmade'dir. 

Blum kabineye girmlyecek 
Paris, 22 (A.A.) - Sureti U• 

mumiyede zannedildiğine göre, 
Blum, parlAmentoda sosyalist gru· 
pu ıefi ııfatiyle faaliyetine devam 
etmek tasavvurunda bulunduğun 
dan yeni kabineye ittirak etmek is· 
temiyecektir. 

Maliye nezareti, F ran1anın A· 
merika sefiri Bonnet'ye tevdi edile· 
bilecektir. Delhos, kuvvetli bir ihti· 
maile hariciye nezaretinde ve Marx 
Donnoy da dahiliye nezaretinde ka· 
lacaklardır. 

Halkın hoıuna gitmiyen 
tedbirler 

Paris, 22 (A.A.) -Ayan mec· 
lisi koridorlarında ayan azasının bir 
çoğunun sempatisine nail olan 
Chautemps'in meMisi hakkında mü. 
aait mütalealar detmeyan edilmekte· 

clir. Ancak mumaileyhin ciddi mÜf· 
külAta uğrayacağı ileri ıürülmekte
dir. 

Ayan azası, siyasi hal ıüreti her 
ne olursa olsun mali meselenin 
had mahiyeti'ni tamamiyle muhafaza 
edeceğini ve hükumetin bu mesele
yi ancak ya zecri surette veya ser
besti ile halledebileceğini beyan et· 
mektedirler. 

Mali kalkınmayı temin için çok 
ağır ve halkın hoıuna gitmiyecek ted 
birler alınması çok muhtemeldir. 

Komllnistler de kabineye 
girecekler ml ? 

Paris, 21 ( A.A.) - Komünist 
parlamento grupu reisi Duclaı baş 
vekaletten ayrılırken gazetecilere de 
miıtir ki: 

"Benim fikrimce ancak gene 
halk cephesine mensup bir hükumet 
te.tkil edilebilir. Komünistler birkaç 
günden beri malum olduğu üzere 
icap ederse halk cephesine mensup 
bir hükumete iıtirake ka!Br vermiı
lerdir.,, 

Gazetelerin mütalealan 
Paris, 22 (A.A.) - Sol cenah 

gazeteleri ayan meclisine şiddetle 
hücum etmektedirler. 

Popoulaire (Blum'un gazetesi) 
diyor ki: 

"Meclisin bu hareketi kendisine· 
bahalıya mal olabilir.,, 

Oeuvre ıöyle yazıyor: 
"Tam salahiyetlerin verilmesi 

lazımdır. Ayan meclisi bu selahi· 
yetleri kime verecektir} Parlamento 
da "Halk cephesi" ekseriyetten baş-
ka bir ekseriyet tasavvur edebilir 
mi} Milli bir blok teşkili ne bugün 
ne de yarın kabil olacaktır.,, 

Fransada bir rezalet daha ı 

Stavlski davasının 
dosyaları . ~alındı . 

,.. ·iski meselesinin takip ettiği 
inkip. _yrinde görülmüı olan iki 
ınühim hadise Fransız makamatmı 
bu davayı yeniden açmağa mecbur 
etmiıtir. 

Hadiselerden birisi Londrada bu. 
lunan bir takım mücevheratın sahip· 
lerine iadesi için pariı mahkemeleri
nin mü1aade vermelerini istiyen bir 
İtıtidadır. 

Staviski re%~letleri üzerine mah· 
kum olanlardan Cüıtav Tiniyenin 
hesaplarında bizim paramma 325 
bin liralık bir açık bulunmuıtu. Bu 
adam Bayon belediye dairesi ikrazat 
1andığmm katibi idi. Bu eandık çı· 

kardığı sahte esham ve tahvilatı hal· 
1ca hatta hükumet dairelerinden bir 
çoğuna sürmüıtü. 

lkrazat sandığına bizim paramız 
la 325.000 lira değerinde mücevhe
rat terhin edilmit bulunuyordu. Re-

zalet patlak verir vermez bu mücev· 
herat Tissiye tarafından kısmen 
Londraya kısmen de Barselona ka
çırılmıştı. 

Londradaki kısım nihayet polis 
tarafından meydana çıkarılmı, bu
lunmak tadır. 

Bu· hazinenin mahkumlara ceza 
müddetlerini bitirdikten sonra ser
maye olarak saklandığı sanılıyor. 

Yeni istidanın verilmesi üzerine 
Paris mahkemesi davanın muazzam 
dosyasmı istemit ve bu dosyadan en 
mühim kısımlarının çalınmış olduğu 
nu gönnüıtür. Dava esnasında bu 
kısımlar 0 kadar mühim addedil1t1iş
ti ki, muhakeme reiıi bunlann mah
keme duvarlan içine gömülü hususi 
bir kasada muhafaza edilmelerine 
karar vermişti. Kasanın önünde yak. 
latana ateş etmek emriyle geceli gün 
düzlü bekliyen iki silahlı nöbetçi 
dikilmifti. 

Kadın çoraplarının renği dudak 
boyasiyle bir olacak 1 

Bayanlar! 
Bundan sonra 

ço rap lan nı zm 
dudak boyuiyle 
bir ahenkte ola • 
c:aktırl 
Holivuduiı son 
ınodur budur ve 
lngilt~renin pk 
kızlan Cinger Ro 
ıen ile diğer bazı 
•inema yıldızlan. 
.ilin icat etmiı ol· 
duklan bu çok 
canlı ve renkli 
modaya hemen 
UYm•tlardır. 

Mesele ıudur: 
Tırnak cilimz. 
dudak boyanız 
ve coraplarmız 

Hulivuchm moda mütehumı WiOy ile m•~"Ynj 
müteha11mı Foldor yddalardan Jeyn VeJıe duda!<· 

nlanın reftlİne sön çorap aeçerken 

hep ayni renkte olacaktır. 
Yeni modanın büyük bir fayda. 

il vardır. Sokakta gezerken çorabı
nızda bir delik mi açıldı; hemen du· 
dak kaleminizi çıkararak bacağmızm 
o delikten görünen et kısmını boyar 

ıını;t; hiç kimse itin farkına var-
maz. 

Halivudun çamaşır mütehassısı 
b$y W. Willy ile makyaj mütehassı. 
ıı Makı Fak tor yeni modayı ortaya 
Atmıtlardır. 

Tuncelinde 
ıslahat 

(BGf tarafı 1 incide) 
Elhize retirilmit olan ıuçlular, 

mahkemelerde Tunceli kanununa göre 
muhakeme edileceklerdir. Bu itiba~la 
.eri ceza uıulleri ile )":irüyecck ve çok 
kısa zamanda bitirilecek olan muha"e. 
melerdc Dersimin tarihe karıpn son 
hldisetlinin failleri de Cumhuriyet ka • 
nunlanna karıı hesap vermiı olacak • 
]ardır. 

Başvekil Ankaraya dönüyor 
Eliziz 22 {Huıuıi) - Tuncelinden 

buraya gelen Batvekil İnönü, Elizizde 
esaslı ıekilde vaziyeti bir daha gözden 
geçirmiı ve sonra tayyare karargahını 
gezmiı ve akşam da 16 da huauıi tren. 
le refakatindeki zevatla beraber Anka· 
raya hareket etmiıtir . 

Bi13vekil Sivas ve Kayaeride kısa te -
vakkuflardan aonra yann a.ktam An • 
karaya vaııl olacaktır , 

Ankara, 22 (Telefonla) - Başba -
kan İsmet İnönü bu akpm burada bek. 
}eniyor. 

Malatyada 
Malatya, 22 (Huıusi) - Başvekil 

İsmet İnönü beraberlerinde Sıhhiye 
vekili B. Refik Saydam, ordu müfettişi 
general Kazım Orbay olduğu halde 
20,30 da Elizizden Maltayaya gelcji • 
ter. 

Şehrimizde- yarım saat kadar kaldık. 
tan sonra aaat 21 de halkın coıkun al. 
kıılan arasında Malatayadan ayrıldılar. 

Çetinkıtyada 
Çetinkaya, 22 (Huıuai) - Baıvekil 

İsmet İnönü bu sabah saat sekizde Çe
tinkayaya geldi. Korgeneral Galip, Si • 
vaa valisi Nazmi Toker, general Seyfed. 
din tarafından karşılandı • 

Sivasta 
Sivaı, 22 (Huıusi) - Batbakan İı -

met İnönü buraya geldi. Bir müddet 
kaldıktan sonra Kayıeriye hareket etti. 

Güzellik 
doktorlarının 

mahareti 
Holanda Vellahtı 
nasıl zayıfladı ? 

Prenses Jülyana oo :et"r.i 

Holanda veliahdi prenses Juliana 
eskiden ıiımanca, moda ve süse pek 
aldmt etmiyen bir bayandı. Evlen· 
dikten 10nra ise çok c:leğiımittir, 
Bu değitmeniq esrarını merak eden 
Nevyork güzellik mütehasaıslann· 
dan birisi uzun uzadıya tetkikata gi 
ritmi§ ve meseleyi anlamağa muvaf 
fak olmuıtur. Bakın mütehasaıı ne 
diyor: 

.. _Prenses Juliana evvela bir 
dahiliye doktoru, bir cildiyeci. bir 
makyaj ve bir saç tuvaleti mutehu 
ıısına müracaat etmiıtir. 

Bundan sonra beı günlük meyve 
ve sebze suyu pehrizi yapmııbr. 
Pehrizden sonra bir müddet de hu· 
susi bir surette tertip edilmi§ ölçülü 
kalori gıdalan almıştır. 

Tam iki ay vücuduna masajlar 
yapılın!§ ; yüzünün tombulluğunu 
gidermek için hergün maskeler kon· 
muştur. Derisinin te.tkilatmı incelt· 
mek için terkibatı henüz gizli tutu· 
lan bir ilaçla da yüzüne friksiyonlar 
tatbik edilmi§tir. 

Bundan sonra da sac; müteha.111· 
ları işe başlıyarak saçlar kesilmiş, in 
celestirilmiştir. 

Yüzüne de yakışacak göz gölge· 
leri, dudak boyaları pudra vasıtaaile 
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Tilrk spoı lıunımunda değişlklikler 

Başkanhğa Cevdet 
Kerimin getirileceği 

rivayet ediliyor 
lstanbul bölgesi başkanı ile su 

sporları ajanı istifa ettiler 
Türk Spor Kurumu umumi mer. 

kezinde büyük değişiklikler olmak 
üzeredir. 

T. 8. K. Ba.§1canlığına oo ikitıci T'tMıi. 
ğe ge~kleri riuayet edillm 

Cevdet Kerim Ha.Zül Bayrak 

General Ali Hikmetin istifası 
üzerine birinci reislik itini de üstüne 
almış olan saylav Adnan vazifesini 
büyük kongreye kadar devam etti-
recektir. · 

Kongrede T. S. K. batkanlığma 
Cevdet Kerim lncedaymm getiril· 
mesi kuvetli bir ihtimal dahilinde· 
dir. Sabık ikinci reisi Halit Bayrak'm 
da gene eski vazifesini deruhte ede
ceği muhakkak gibidir. 

lıtanbul Bölke başkanı 
istifa etti 

Bölge disilin divanının teıkili 
hakkında Türk Spor Kurumu umu· 
mi merkezi ile İstanbul mıntak.a re
isliği arasında çıkan nizami bir ihti
laf üzerine lstanbul bölgesi bqkanı 
Fethi Baıaran istifa etmiı ve isti· 
fası umumi merkeze gönderilmiıtir. 

Türkiye idman cemiyetleri itti-

fakının teşekkülündenberi yani 
1923 senesinden bugüne kadar teı· 
kilatta müteaddit vazifeler almış ve 
uzun sen~ler lstanbul sporunun ba
tında yorulmadan çalışmıı olan F et· 
hi Başaranın yerine kimin tayin edi
leceği henüz malum değildir. 

Mıntaka muamelatı şimdilik ikin· 
ci reis Necmiye devredilmiştir. 
Su sporlan ajanı da istifa etti 

lstanbul bölgesi ıu sporlan aja
nı Kadri Nuri Kök1al, lskenderun· 
da bir vazifeye tayin edilmiı oldu. 
ğundan su sporlan ajanlığından is· 
tifa etmiı ve istifası lstanbul bölge
si tarafından kabul edilmiftir. 

lstanbul su sporlan itini birçok 
yoksuzluklar içinde mükemmelen i· 
dare etmiş olan Kadri Nuriye yeni 
vazifesinde muvaffakıyetler temen
ni ederiz. . 

Fethi Bqaran 

Gene h6kem derdi 
Galatasaray - F enerbahçe 

Beşiktaş - Güneş 
Maçlarını kim idare edecek? 

Milli küme mUaaba.kalarının şeh:.r. \ 
ler arasındaki kal'§ılaşınası iki r,im 
evvel nihayetlendi. 

Bu pazar, • evvelce tehir edilmiş o. 
lan - Ankara Gençlerbirliği, Ankara. 
gü~ü maçı Ankara sahasında oynana. 
caktır. 

fstan~ulda da önümfü:deki p1.7Ar
dan itibaren üst üste üç hafta, şehri. 
mjzin dört takımı biribirleriyle çarpı. 
~acaktır. 

Aflardan beri devam eden fakat /ıe. 
naz birlnciıi taayyün etmemiş c;tan 
D!llli küme maçlan, bu son üç ha!t:ı... 
nın, soa karşılaşmasına kadu da ay
nj meçhul vaziyeti idame ettırecek gi. 
bi görünUyor. 

İlk haftaki müsabakada ez.eli iki 
rakib klüb; Galatasaray • F'enerb~h. 
çeyi Şeref sahasında karşı karşıva 
getirmektedir. Milli küme ms.çlarırda 
da biribırlerini bir puvan farkla kov:ı.. 
lıyan gilzide iki klübümUzUn bu mü. 
aabakasnm sonu da şampıyonluğu 

nteyd~ll çıkaramıyacak, çün~iı şimdi 

b!r puvan ilerde olan sarıkırmızılıiar1 
rakiplerıni mağtüp ederek bu farl:ı 

il(: puvana çıkarsalar bile, ertesi haf. 
tc1. yapacakları Güneş ve daha sonr:ı~i 
~şiktaş maçtarındannasıl bir netice 
ile çıkacaklarını tahmin imkinsızt:iır. 
Fenerliler de bu hafta Galatasarayı 
yenseler bite diğer iki haftaki ma~
lan kazanabilecekler midir? 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, mitli 
kümen•n son Uç haftasında bu likin 

----
ayn bir ifade verilmittir. Dudaklan 
daha dolgun bir hale konmuş, katla 
n az alınarak başka bir biçime IO· 

kulmuştur. 
Prenses Juliana bütün bu ameli· 

yata dayanmış ve sıhhatiden hiç 
kaybetmemek şartile 1 5 kilo zayıfla 
ml§tır ... 

ea hararetli kar,ılqmalarına şahit o. 
lacağız. Dört klübUn müşterek konı.ı. 
tesi olan B. 1. T. O K; takımlaruım 
nıukad ... eratını tayin edecek olan b.4 
r:.Usabakalarm hakemleri üzerınde bir 
karar vermek Uzere bu akfam to!=!a
nacaktır. 

Bu toplantıda bir ecnebi hakcmın 
getirilmesi iıinın görü§uleceği aöy. 
lenmektedir. 

Bir.e kalırsa daha evvelce tecnföe 
edilen bu usulün hiç de doğru olmıdı. 
Jı anl&!'!ılmıı olduğundan bu müa1aoa.. 
kJl.l&rın şimdiye kadar milli ktime 
ırı.açları haricinde bırakılmış olan ~ir 
ço!t değerli hakemlerimize vcr;lree~i 
daha muvafık olacaktır. 

Getidecek ecnebi hakemın bu 81_ 

e&k havada üst üste iki mü<;ıaba~~vı 
doğru dürüst idare etmesi bir havli 

müşküldür. B. 1. T. O. K un bu ak. 
~:ıınki iı;tımaında ecnebi haifem ışin. 
d··n sariınazar edildiii kararmı ~k· 
liyoruz. 

Beşiktaş 
Beykoza yenildi 
Fikstür mucibince bir buçuk ay-

danlteri milli kümede müsabaka yapma• 
yan Be1ikta1 klübü, bu pazardan it'bı· 
ren kartıla§acağı Güne9. Fen~r Galata-

saray maçlarına hazırlık olmak üzere 
evvelki gün Beykoz sahasında Beykos 
takımile bir egzersiz maçı yapmı9tır. 

Şeref ve Hakkıdan mahrum ohrak 
M. Ali - Enver. Faruk - Feyzi. Bü
lend, Fuat·- Hayati. Rıdvan, Nbım, 
r.üsnü ve Eşreften te§clEkül etınit olan 
siyah beyaz takımı Genç Beykozlulara 
ikiye karsı üç ıollc yenilm:şlerdir. 

tık devre 1-0 Beykoz lebine bitmiı
tir. 



- --- - ---- ---- . 

8 ffABER - ~şam postası 

l'arihi macera ve aşk r?'r.ı~-, -102-

ihtiyar rahip geline dedi ki : "istiğrak hücresine 
çekil ve Hazreti lsayı düşün ! Eğer kalbin de 

elbJ!:kıs'!.ı~~~e"!~~;!nu~~~.~n ?.nd~~~~.~~!~!!~~:.~!~!ı~'I 
Papa.s 0.mıan ve onun ?alası 01.a11 kendim görürüm. Daima öyle yaptım. güçlük çekmedi. Ben de arkasından 
ben, rahibe'ler mana.!tırın;.n esrarı- Yine de öyle yapacıtğım... yürüyüp baktım. • 
na ookt.f oluyoruz. Birçok şeyler - Peki, nasıl istersen... Saf halli 'gelin, hakikaten oraday-
gözet'Wdik. Şimdi de, güruih çıkart. O esnada, ihtiyar papas, parmağı dı. Diz çökmüş, gözlerini semalara çc-
ma odasınd4 ihtiyar rahi1J1e Hazreti. ile bir kapı işaret etti: virmiş: 

looya yeni vtıron bir rahibenin. ko. - Evladım ... İşte istiğrak hücresL - Görün bana ey İsa... Görün ey 
nU§tukZarı.nı dinliyoruz. ne şuradan girilir ... İçeriye gir ve dua muhterem zevcim ... Bu mucizeyi gös. 

"" "' • et. Ben seni çağırınca gelirsin... ter bana ... - diye dua ediyorcıu. 
- ıKızıml Seni Hazreti İsa ile ev- - Peki... Osman eliyle duvarda bir seyler ka-

lendireeeğiz. Buna razı mısın? Küçük Osman derhal yürümeye rıştırmıya başladı. 

_ Can ve gönülden razıyım, muh. başladı. Koridorda dolaşıyor ve istiğ. - Ne pıyorsun '? - diye sordum. 
terem peder. rak hücresinin gözetleme penceresini (Devamı var) 

- Fakat iyi düşün... Evleneceğin rz: 
zata 13.Y.Jk mı.sın? ... Bir kabaha.tin yok .T.eutle!Z.i : 
mu? 

- Yok, muhterem peder ... Hiçbir ka 
bahatlın yok. Fakat o yüksek şahsiye. 
te hangi Havva. kızı hakkiyle layık o
labilir. Onun için işte biz binlerce ve 
binlerce rahibe ona nikahlanıyoruz. 
Bahtımızı tecrübe ediyoruz. Belki içi. 
ınizden birini beğenir de, alır diye ü. 
mitle bekliyoruz. 

- Sen de bekliyeceksin kıztm ... Bü_ 
yük bir sadakat, itaat ve sabırla bek
liyeceksin. Eğer dUnyada bir kabahat 
i§lemezsen, ahrette de mutlaka zevci-

nin iltüatına nail olacaksın. Hatta bi 
zim itikadımıza göre, dünyada fevka. 
JJ.de saf, temiz, nezih olan bir rahibe, 
ölmeden evvel bile hazreti !sanın zi.. 
ya.retine nail olabilir. 

Gelin: 

- Yarabbi... Yarabbi... • dedi .• 
Ben böyle bir saadete nail olabilecek 
miylın? 

- Ümidi kesmemeli, kızım ... Her 
gey muhtemeldir ... Sen bu büyük saa
dete namzetliğini koydun ... 

Gelin bir haç ~ıka.rdı. 
Osman hafitçe beni dürttü. 
- İşitiyor musun? - diye fısıldadı. 
Onu kolundan çektim. 
- Aman Osman ... Ne yapmayı ta. 

savvur ediyorsun. Va11ahi hepimiz 
birden mahvoluruz ... Burada, ne mu. 
cize para eder, ne bir şey ... 

tKUçü'k delikanlı: 

- Para eder! - dedi. - Para ettiğini 
eana göstereceğim ... 

n · nrada, papasla gelinin muhave. 
releri devam ediyordu: 

- Kızım! ... Senin şimdiye kadar 
bütün günablarmı ben çıkardım. Çok 
nezih hisli olduğunu biliyorum... Bu 
hislerini anlatmakta beni aldatmadın 
mı? ..• Bütün düşüncelerini olrl~ğu gi. 
bi bana söylemiş miydin? 

- Evet, muhterem peder! 
- Dernek ki, bu manastıra geldiğin 

gündenberi, yalnız ve yalnız Hazreti 
İsayı tasavvur ettin. 

- Evet, muhterem peder! 

- Ondan başka hiçbir erkek haya. 
linden geçmedi mi? 

- Geçmedi muhterem peder! 
- Kızım ... Evladım ... Eğer bu söy-

lediğin doğruysa, bizim itikadımıza 
nazaran, pek büyük bir şansı deniye
ceksin... Seni şu yan Vıraftak.: istiğ. 
rak hücresine koyacağım ... O zaman 
zarfında sana Hazreti İsanm hayali. 

nin göril11mesi çok muhtemeldir. Bel. 
ki bu otiyük lfrtfu zevcesinden diriğ 
etmez ... 

Gelin. huşu içinde: 
- Bu derece taliim var mıdır? 
- !!;{!er kalbini şu gelin elt-i&en gi-

bi daima temiz tuttunsa Yardı·-, kızım, 
- Gerçi temiz tuttum ..• 
- Haydi öyleyse ... 

Osman, yarubaşrmda fıkı~ fıkır 
kaynıyordu. Sevinç asarı gösteriyor
du. 

Usulla kul~ğıma: 
- Ne güzel kız, değil mi? •..• diye 

soruyordu. 
- Evet, güzcL. Fakat sana böyle 

bir ffeY kat'iyyen tavsiye etmem. 
- Sus ... Senden ~imdiye l:aciar akıl 

Bitaraf · tepe ! 
N a kD®©l e n : H ü seyin R ifat 

Üç muhtelif devlet hududunun 
birleştiği noktada büyükçe bir dağ 
vardt ve bu dağ üç devletten hiç biri
ne ait değildi; dağın eteklerinde her 
üç devletin hudut bekçileri bekliyor, 
her biri ötekisinin hududu aşmama
sına dikkat ediyordu. 

Bu dağın tepesinde altı çocuklu 
bir karı koca senelerdenberi mekan 
tutmuşlardı ; ekip biçiyorlar; koyun, 
keçi, tavuk besliyorlar, böylelikle ha 
yatlarını temin ediyorlardı. 

Bu aile o üç devletten hiç birine 
tabi olmadığı için vergi, haraç gibi 
şeylere de bağlı değildi; baba, ana ne 
vakit isterlerse herhangi bir devletin 
hudutlcırmdaki şehirlere gider, ken
dilerine lazım olan şeyleri alır ve ge
ne yuvalarına dönerlerdi. 

Seneler ve senelerce böyle huzur 
ve sükun içinde yaşıyan bu aile an· 
sızın bir felakete uğradı: Dağda bir 
canavar peyda olmuş zavallıların al
tı küçi.ik çocuğundan birini kapıp 
kaçmıştı. 

Köylü hemen koştu; hudut bek
çilerinden birine halini anlattıysa da 
bekçi hududu geçmiye mezun olma
dığından tabii köylünün imdadına 
koşamadı. Yalnız hudut komşusu o
lan devletin bekçisine aleleacele ha
ber verdi; bu bekçi de ayni vaziyette 
bulunduğu için o da üçüncü devletin 
bekçi.cıine işi anlattı. 

Her üç bekçi birleştiler; düşi.in
düler, taşındılar; nihayet her biri 
kendi hudutlarının biraz gerisinde 
bulunan nahiye müdürlerini felaket
ten haberdar etmeyi muvafık buldu. 
lar. Nahiye müdürleri de kenai baş
larına bir şey yapamryacakları için 
daha gerilerdeki kaza kaymakamla· 
rına birer süvari gönderdiler; fakat 
canavar körpe insan etinin lezzetini 
pek tatlı bulmuş olmalı ki zavallı 
köylünün ikinci çocuğunu da parça
lamış, yemişti. 

Kaza kaymakamları valilerine 
işi yazdılar; valiler de devletlerinin 
merkezlerindeki hariciye nazırlarına 
raporlar gönderdiler. Her üç hariciye 
nazın biribirleriyle muhabere eder· 
ken üçüncü çocuğun da telef edildi
ğini gene ayni yollardan gelen ra
porlardan öğrenmiş olduklanndan 
işi acele müzakereye ve bir karar 
vermiye başvurdular. 

Bu sıralarda canavar dördüncü 
yavruyu kapmış, yutmuş ve hatta 
hazmetmiş bile bulunuyordu. İşe 
ehemmiyet verildi; yazıldı, çizildi; 
sonunda adetleri hemen arttırılacak 
oian hudut bekçilerinin müştereken 
bitaraf dağda harekata geçmesine e· 
mirler verildi. Fazla kuvetler hudut 
ta birleştiler. Fakat tam bu sırada 
bu üç devletin bekçileri arasında pek 
mühim bir ihtilaf! baş gösterdi. 

- Oağdnki harekatta hangi devle 
tin bekçisi kumanda edecekti? 

Bir ti.irlü karar veremediler. Ge
ne nahiye müdürlerine, onlar kaza 

kaymakamlarına, kaymakamlar va
lilere, valiler de hariciye nazırlarına 
bu büyük ihtilafr bildirdiler; bir çare 
bulunmasını rica ettiler ... 

Bu işler böyle meratibe riayet e
dile, edile görüli.irken canavar da ö
bür tarafta boş durmuyordu; köylü
nün beşinci, hatta son olan altıncı 
çocuğunu da midesine indirivermiş
ti. 

Bu sıra üç devletin son kararı gel 
mişti; karara göre her devletin bek· 
çilerinden biri her gün sua ile bütün 
kuvvete kumanda edecekti. 

Artrk ne harekata, ne de sıra 
kumandasına ihtiyaç kalmadığı gö
rülünce alelusul nahiye müdürlerini, 
nahiye müdürleri kaymakamları, 
kaymakamlar valileri, valiler harici
ye nazrrlarını haberdar ettiler. Hari· 
ciye nazırlan da meselenin kendili
ğinden kapandığım kendi kral ve im
paratorlarına bildirdiler. 

Krallar, imparatorlar ise bu mü. 
him hudut meselesinde bir ihtilata 
meydan vermediklerinden dolayı 
hem kendi hariciye nazırlarını, hem 
de bir cemile olmak üzere komşu 
devletlerin hariciye nazırlarının gö
ğüslerini en büyük nişanlarla, madal 
yalarla süslediler. 

Nakleden: 
Hüseyin Rifat 

Fıltralar, gönderenlerin imzaları 

yahut müstear a.dla.rlle neşredilecek 

ve her ay o ay içinde <;ıkacal<larm 

en iyilerinden beşine muhtelif ve kıy. 
metıl hediyeler verllecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderiniz. 
Aşık hizmetçi 

Hizmetçi çamaşırları yıkayıp astık -

tan sonra evin hanımı bakar, kendi ça. 
maşırlarr kar gibi, beyinkiler kirli.. 

Bayan, acaba bu neden? diye merak 
eder ve hizmetçinin çama~u yıkadığı 
gün aşağıya iner. Hh:metçi: 

- Fena ka.dın, cadı yok olsun. diye 
h:ınımm çamaşırlarını olanca kuvvetil~ 

yıkıyor, beyinkilere gelince: "Yavaş 

yıkayım ela yırtılmasın, benim iyi kalpli 

efendim .. dediğini duyar. 
ş. s. 

Sunun neresi 
kuvvetli 

Adamın birisi pek çok içki içer ayak. 
ta duramaz hale gelir. Sokakta gider -
kcn tanıdığı bir doktora rastlar: 

- Doktor! deı l. Siz bir kadeh şarap 

insanı kuvvetlendirir dersiniz, ben şim 
di (15) kadeh içtiğim halde ayakta du. 
ramıyorum. 

Namık EMEKlN 
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Ertesi gün, Tıbbıadliden doktor Dor. 
mus, müdde:umumiye geldi ve: 

- D:.in, dedi, Bleykin cesedini getir
diler, muayene ettim. Vaziyet fena 1 Si. 
ze iş çıktı Azizim Markham. 

- Ne oldu'!. 
- Ne olacak.. · Cesedin kafasında 

küçücük bir delik buldum. Bizim kasa -
ba ~oktorunun gözlerinden kaçmış o _ 
lacak. Sadece delik olsa, ne ise, cesedin 
beyninde kurşunu da bulup çıkardım. 
Sonra kurşunun fotoğrafı alınıp tetkik 
edilmesi içi!n Hagedoma gönderdim.Si
ze· tetkikat neticesini bizzat bildire

cek. 
Müddeiumumi beklemedi, telefonla 

Hagedomu aradr. Hagedom bu gibi 
işlerin mütehassısı idi. Müddeiumumi 
onunla bir konuştu, telefonu kapadı 

ve: 
- Evet, dedi, 9 milimetrelik bir 

Smit Vess·on tabancasının kurşunu 

imiş. Kurşunun bir tarafında çizik 
varmış. Her halde, azizim Dormus, yi
ne mahkemeye gelip şahadet etmeniz 

lazım gelecek. 
Doktor suratını e~itti: 
- Eh, diye hormurdandı, artık a • 

lışmağa başladık. İşimiz bu, Lakin, çok 
rica ederim, sakın davaya öğle yemeği 
zamanı başlayıp beni çağırtmayınız, zi
ra açlığa tahammülüm yok. Geçen se • 
fer biliyor sun ya .. Az kalsın mahkeme 
<le bb;;ıyılacaktım. 

:(. :(. :/!• 

Ayni gün, öğleden sonra, müddeiu -
mumi müfettiş Hitle görüştü. Hitin 
Pented Porta göndermiş olduğu adam. 
lan, İlkamn ,orada bir otelde oturdu -
ğunu, kocasmın otomobilini bırakmış 

olduğu garajçı ile görüşerek, otomobili 
geri alacağı zaman kendisine haber ver
mesini temin ettiğini öğrenmişlerdi. 

Polis memurları garajçı ile görüş • 
mü~lerdi. Garajçı, Cimin otomobilini a
lınca Alpin köprüsüne doğru gittiğini, 
İlkanın da, peşinden onu takibe çıktı -
ğını görmüı~tü. 

Bu haberler, müddeiumumiyi fazla 
düşünıneğe ı:;l'•:kctmişti. O gece, mese. 
leyi ariz, amik tetkik etti ve gece ya -
rısına kadar meşgul oldu. Sonra, bir 
karar vererek yattı. 

Ertesi sabah, yazıhanesine gelince 
mü!ettiş Hiti cağırttı, g:dip İlkayı ge -
tirmesini bildirdi. 

İlka. paralardan bir haber çıktı ümi. 
di ile, sevinerek geldi. Mfr:lde'.umumi -
nin masasının karşısındaki koltuğa o -
turdu. Ayak ayak üstüne atarak bek • 
ledi. Lakin, müddeiumuminin şu söz -
leri, onda, rr:üthiş bir tesir bırakmış -

tı: 

- Kocanızın öldüğü gece neredey
d:niz? 

İlka kaşlarını çattı. Lakayt yapmağa 
çalıştığı bir sesle cevap verdi: 

- Nerede miydim? Evde. Biraz ra
hatsızdım. 

- Sakın, tesadüfen Pented Port ci-., 
varında olmuş olmayasınız·. 

İlka sıçradı: 
- Ne münasebet, dedi, hem bu söz. 

lerinizin manasını anlayamıyorurn. 
Müddeiumumi aldırış etmeden sözJe 

rine devam etti: 

- Siz yanınızda daima b:r tabanca 
bulundurur imişsiniz. 

Artık İlka ciddi surette en.cli:;e elme
ğe başlamıştı. Evvela yalan sciylemek ~ 

istedi. Sonra, karşısındaki adamın bir ' 
çok şeyler bildiğini anladı ve kısmen 

hakikati söylemeğe karar verdi. Derhal 
eski aktrislik zamanını hatırladı, vazi • 
yetini değiştirdi. Omuzlarım s'.lkerek: 

- Evet, dedi, bir tabancam vardı. 
kocam ekseri eve geç geldi~i için ya -
nımda bir silah buluw1urur id:m. 

- Bu tabancayı görebilir miyim? 
- Çoktan bir yere attım artık taşı -

mıyonım. Ne de olsa silah beni sinir . 
lendiriyordu. Her gözüme il:ştikçc, ya. 
hut elim dokundukça ürküyordum. O-

nu için. bir gün otomobille gczerkell• 
nehre attım. 

- Tabancanız 9 milimetrelik bir Snıit 
Vesson mu idi? 

İlka tereddüt etti. Sonra doğruyu 
söyledi: 

- Zannedersem ,evet! 
Müddeiumumi teessüfle başını sal • 

!adı: 

- Silahı attığınıza cok fene ettinit· 
Çünkü kocanız herkesin zannett-iği gi· 
bi alelade ve tesadüfi bir kaza netice· 
sinde ölmüş değildir. Dün cesedini rne· 
zardan çıkarıp ı:cuayene ettirdik ve ba• 
§ında bir kurşun yarası olduğunu gör• 
dük. Kurşunu da beyninden çıkartmağa 
muvaffak olduk. Bu kurşun, 9 milimet· 
relik bir Smit Vesson tabancasına aitti. 
Hem de kurşunun bir tarafında bir çizik 
vardı. Eğer tabancanızı atmamış olsa}'• 
dmız, he rhalde bu çizik sayesinde, kur· 

şunun siz in yanınızda bulundurduğunııt: 
tabancaya ait olma-chğını tesbit etmek 
pek kolay olurdu . 

İlkanın gözlerinde korku alcimetleri 
belirmişti. 

- Yarabbi, dedi, demek bu taban • 
cayı atmamış olsaydım, masum oldu • 
ğum meydana çıkacaktı değil mi? Ne• 
reden aklıma geldi de onu attım. Ya • 
rabbi ne budalalık etmişim! 

M5ddeiumumi kalktı ve sert bir seS• 
le dedi ki: 

- Ma.dam, maalesef size acı bir ha • 
kiat söyliyeceğim. Bütün hadiseler a • 
leyhinizde görünüyor. Siz kocanızı sef 
miyordunuz, başka birisiyle sevişiyor• 
dunuz. Kocanız bütün bunları biliyor· 
du. Birkaç ay evvel, bütün servetini 
nakte tahvil etti ve ortadan kayboJdU· 
Bir müddet sonra s:z de Nevyorktaıı 

ayrıldınız. İnkar etmiş olmanıza rağ • 
men, sizin Pented Portta bir otelde o • 
turduğunuzu, kocaınız gelip garaja bı· 
rakmış olduğu otomobilini alacağı za • 
man size haber vermelerini temin etti• 
ğinizi tesbit etmiş bulunuyoruz. Bun • 
dan başka, kocanız gelip otomobili alın· 

ca, siz de onu otomobilinizle takip etti· 
niz ve Alpin köprfü.ı:.i civarına gittiniz. 
Mister Bleykin bütün servetini bera • 
berin.de götürmüş olduğunu da biliyo • 
ruz. Sonra dün kendisinin kaza esna • 
sında değil, bir tabanca kurşunu ile öl· 
düğünü de Tıbbıadli tesbit etti. Bun • 
dan çıkaracağımız netice tabiatiyle şu. 
dur: 

kocanızı öldürmek iç'n bir çok sebep • 
lere maliktiniz. Bunu yapmak imkan • 
!arı da elinizde idi. Diğer taraftan, bir 
tabancanız bulunduğunu da itraf etti • 
niz. Eğer söyledikler:mizi anladı ise • 
niz, sizi, cinayetle itham ederek tevkif 
etmemek sebeplerini de anlarsınız. 

İlka aptallaşmrşı tek kelime söyle • 
meden dinliyordu. Markham polis mJ. • 

" fcttiş:ne işaret ederek: 

- Hit, deı:li, bu kadını tevkif ediniz. 
İlkanın tevkif haberi bütün gazete· 

lerin birinci sayfalarında yazılmıştı. 

Cim, kendine yeni bir hüviyet, bir şah • 
siyet, bir hayat kurduğu Toronto şeh· 
rindeki yazıhanesinde, gazetelerini oku• 
muş ve şaşırmıştı. 

O, böyle bir ihtimali hiç dü~ünme • 
mişti. 

Maziden yükselip gelen bir hayalet, 
onu ve planlarım tehdit ediyordu. 

Cim Bleyk namı diğerle Fransis Kar 
ter bu haberle müthiş sarsılnuştr. tıka 

nm masum olduğunu biliyor,onun ate)' 
hine ne caniyane fikirler beslediğini bil 
mekle beraber, işlemcd:ği bir cinayetle 
itham edilmiş olmasına acıyordu. 

Demek, cesedi aldığı talebe, onıı 

kurşunla ölmüs birinin cesedini vermit' 
ti. Talebenin kabahati yoktu. Zira 

Cim ona, cesedin tabii bir ölümle ölınÜŞ 
birine ait olması hakkında bir şart koş· 

muş değildi. Esasen böyle bir şeyin 
Cimin aklına ge)mek ihtimııli de yok • 
tu • 

(Devamı var) 
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müessese ve başrahibeler de büyük bi
rer mevki sahibi ve cemiyet kadınlarıy. 
dı. 

Mari dö Boviye gibi giizel, 1ık ve 
genç kadınlar, zarif ve ince çamaşır ve 1 

elbiselerini, hiçbir zama"1 modarun ta- , 
bavvilllerinden bihaber olan bir çaına.şır · 
cıya itimat etmezlerdi. ÇUnkil moda 
ayni zamanda, katlama, Ütüleme ve kor
dela ve dantela değiştirmede de icrayı 
hüküm ediyordu. 

Grengay, Kadran ve Eskargasrn ver· 
dikleri binsekiz yüz lira sayesinlde, Pe
ret giizel ve büyük bir çaınaşırhane 
açmıştı. Genç kız, ciddi, zarif ve nazik 
olduğu kadar faal ve ustaydı. Her gir
diği yerde iyi muamele görüyor ve ma
hareti sayesinde derhal .kıytnetli müşte
riler kazaruyortdu. 

Bertiy'nin yanma geldiği zaman, ya
nında, ağır çamaıır paketlerini taşımak
la mükellef, iri yarr bir işçi kadın vardr. 

Bertiy sevimli ve gayet sade bir kız
dr. Asaletlerinin verdiği bir gururla, 
kendinden aşağı tabakadakilere istihfaf. 
la bakan kaldınlara hiç benzemiyordu. 
İki işçiyi büyük bir nezaket ve samimi
yetle karıdadt. 

İki genç kız, kadınlara has seri ve 
emin bir nazarla biribirlerini tetkik 
ettiler ve sevimli bir şekilde gülümsedi
ler. Biribirlerinden derhal hoşlandıkları 
belliydi. Fakat, hizmetçilik ve nezarete 
memur rahilte, onların yanında bulun· 
duğu için, ancak ehemiyetsiz ve r~smi 
birkaç kelime teati ettiler. 

Hafta arası, Peret birçok ldefalar, bu 
&ilı"el, gen~, tatb, sade ve çok mahzun 
rörilnen bu meçhru kızı düşündü. 

- Bu, şüphesiz, arzusu hilafına aile-
ıi tarafından manastıra kapatılan asil 1 
bir kızdır, diye düşündü . Acaba lıUyilk 
bir kabah~t mi işledi?.. Muhakkak ki 

-------
hayırı Bu çok berrak, rşrkh mavi göz• 
lcr, saf Vt! masum bir ruhun timsalidir. 
Bu bir mücrim ·değil.. Bir kurbandır. 
Ona bütün kalbimle acıyorum. 

Peret ikinci defa olarak Bertiy'nin 

yaruna gittiği. z~ma~: rahibe gene ora· 
daydı Bunun ıçın, gozleri ve bazı gizli 
ve samimi işaretleri.le, onun elemine iş
tirak ettiı~'ini ve ona faydalı olabilirse 
bunu büyük bir memnuniyetle yapaca· 
ğınr Bertiy'e anlattı. 

Bertiy bu sessiz sfüJeri anladı fakat 
tedbiri elden bırakmaldı. Ona yeni bir 
tuzak hazırlanmadığına nasıl emin ola

bilirdi? ~~am~fih. zaten ~üşmanlarırun 
elinde degil mıydı? .. Sonra, Peret der
hal itimat telkin eden, mert bir çehreye 
malikti. 

Bu defa da Bertiy hafta içinde bir 

çok ~.efal~r, .iy.i kalpli olıduğu anlaşılan 
bu guıel ışçıyı düşündü ve kendi ken· 
dine şöyle dedi: 

- Janı bulmağa ve ona nerede bulun 
duğumu söylemeğe razı olursa. o beni 
nasıl olsa kurtarır .. Muhakkak kurtarır! 

Bütiln hafta kiiçük ve güzel çamaşır· 
cı hakkında bir fikir eıdinmege çalıştı. 
Bir taraftan, hissiyatı. ona itimat ede
bileceğini söylüyor, diğer taraftan, rnn 
hiyanetler, ona tedbirli hareket etmesini 
tavsiye ediyordu. 

Peret üçüncü defa olarak geldi. Bu 
defa rahibe orada değildi. Belki bir daha 
böyle bir fırsat düşmiyecekti. Bertiy bil 
yük bir heyecan ve korku içindeydi. 
Söyliyecek miydi? işaretle anlattıkla 
rrnı tekrar edecek miydi ? 

O böylece düşünürken, Pcrct hiç te
redldüt etmeden, ciddi ve samimi bir ses 
le: 

- Madam, dedi, sizi tanımıyorum. 
fakat sizi o kadar mahzun, mUteessir 
ve bedbaht görüyorum ki, kalbim mü· 
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Peret gizlice ona bakıyordu. Başlıca 
hususiyetlerinden biri olan o şayanı hay 
ret sakin tavrile, Jana doğru ilerledi ve 
onu yerinde durmağa mecbur etmek is
tiyormuş gibi karşısında durarak, gözle 
rini onun gözleri içine dikti ve sordu: 
rini ·onun gözleri içine dikti ve sordu: 

- Monmartr manastırına mı &'itmek 
istiyordunuz? 

Jan ürperdi 1 
- Bunu bana niçin soruyorsun? !dedi. 
Peret lakayt bir tavırla, fakat çok 

hafifçe titriyen bir sesle cevap verdi: 

- Çünkü, eğer bazı izahata ihtiyacı· 
nız varsa ... Size bunları verebilirim. 
Oraya kadar gitmcğe hacet kalmaz. 
Çünkü yapmak arzusunda bulundğu

n uz iş sizin için tehlikeli olabilir. 
Jan bu sözlere. evvela, fazla ehemmi· 

yet atfetmemişti. Bilhassa nazarı dikka
tini celbeden şey. onun, kendisine iza
hat verebilmek iddiasında bulunmasıy
di. Bunun için hemen sordu: 

- Demek, manastırı tanıyorsun? 
- Şüphesiz ... Monmartr rahibeleri 

benim iyi müşterilcrimdir. Buraya, bir 
az da onlar için yerleştim . 

-: Şu halde ... Manastıra girebiliyor
sun? 

- Mecburen oraya her hafta gidiyo-
rum. 

- Oraya ne zaman gideceksin? 
- Gelecek çarşamba günü. 
- Beş gün sonra!.. Çok uzun!.. 
Birdenbire genç kızın sözlerini hatır

ladığı için sordu: 

- Sen demin ne demek istedin? .. 
Manastırda ne yapacağımı zannediyor-
11uıı? 

Perct hafifçe omuzlarım kaldırdı ve 
'hiç tereddüt etmeden ciıddi tavrilc cc
vnp ven.li: 

- Manastırda bir aydanberi bir esi-

re var, genç bir kız. Eger onu kurtar
mak niyetindeyseniz, o taraflarda dolaı· 
ma.nız bir hayli tehlikeli olur, . 

Jan bir hamlede onun yanma geldi, 
ellerini tuttu. sinirli bir hareketle sıktı 
ve yüzü bembeyaz kesilmiş bir halde 

heyecanla: 
- Ne dedin? .. Tekrar et ... Bu esircyi 

gördün mü? 
- Gördüm .. Merak etmeyin! Arzusu 

hilafına orada alıkonmaktan başka bir 
fenalığa maruz kalmamıştrr. Gayet iyi 
muamele görüyor. Bunları biliyorum. 
Çünkü kendisi bana anlattı. 

- Onunla konuştun mu? Sana ne 

söyledi? .. 

- Bana sizden bahsetti... 
Genç kız birdenbire kucaklantiığını, 

havaya kaldırdığım nefesi daralacak-
mış derecede sıkıldığım hissetti. Ya-
naklarında çılgın buseler duydu ve bir 

rüyadaymış gibi, Janrn çılgın bir sevinç 
le şöyle bağrıdığını işitti: 

- Peret !.. Sevgili kardeşim!.. Ah! 
nekadar mesudum !. Hiç bir zaman bu 
kadar mesut değildim .. ! Yaşıyor. Fakat 
bedbaht değil.. ve benden bah~ediyor !, 
Fakat bütün bunları sana nasıl ödiyece 
ğim? Beni kurtarıyorsun, bizi kurtan
yorsun ? .. Konçininin bana burada hü
cum etmesi ne büyük bir tali! .. Böyle 
olmasaydı, sen müdahale etmiyecektin .• 
ve bana bütün bunları anlatamıyaeak· 

tın ! .. N c tali! .. 
Gözünü kırpmadan yirmi haydudun 

taarruzuna mukabele eden, kendisine 
teklif edilen tedaviyi istihfaf eden, yara

larının müthiş ağrısına aldırmayan bu 
kahraman birdenbire çöktü, başını elleri 
içine aldı ve bir çocuk gthi hıçkırmağa 

başlad ı. 

P erct sapsarı kesilerek, bir tek keli

me söylemeden uzun müddet ona baktı. 
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Bir tek gözyaşı dökmedi. Kendisini esa
sen birkaç ay evvel feda etmİ§ti. Rüya
ır, zavallı a~k rüyası çoktan kaybolmu§, 
parçalanmıştı. Fakat herıeye rağmen, 

]anın - başka birisi için- hıçkrıması 
onun kalbini paralıyor ve genç kız ıstı
rap içinde şöyle düşünüyordu: 

- Onu ne kadar seviyor! 

Ağladı, çünkü cesur ve fedakftrdı. 
Hatta, gayet tabii olan kendi ıstırabım 
bile haksız buldu. Onun, hiç bir zaman 
kendisinin olamıyacağını bilmiyor muy
du? Şu halde? •. Sevgili bir kız kardeş 
olarak kalması, zaten ona kafi bir tesel
li değil miydi? 

Kendisini topladı. Ciddi tavrım takın
ldr, sargıları alarak, ona yaklaştı ve tat
lı bir sesle: 

- Umit ederim ki, §İmdi artık sizi 
tedavi etmeme müsaade edersiniz. 

- Ne istersen yap, küçük Peretci
ğim! .. Fakat bana ondan bahset! .. Bü
tün bildiklerini bana söyle!. 

- Şüphesiz anlatacağım Hatta size 
yardım bile edeceğim ... Merak etmeyin 
onu oradan kurtaracağız. Eğer siz gel

meseydiniz, zaten ben de yarın sizi ara
yıp haber verecektim. 

- Peret ! .. Sen melek gibi bir kızsın 1 
vnı 

Bertiy'in, Marj - Anj tarafından ka
patılmış olduğu paviyon, iki odadan 
müteşekkildi! Bir yatak odası ve küçük 
bir salon. Her taraf çok güzel döJen
mişti ve rahattı. Pencerelerdeki demir 
cubuklardan başka, hiçbir §ey hapsi ha
tırlatmıyoı:idu. Hele genç peekopos dö 
'Lilsonla, Leonoranın iddia ettikleri gibi, 
mc.::ans hf~ benzemiyordu. 

Brrtiy oraya girdiği gün ve ertesi 
gün kapalı ve yalnız kaldı. 'fJçüncU gU
.nün s ... bahında, kralın cmrile oraya ka-

patıldığı kendisine haber verildi. Etıare
ti uzun sürmiyecekti: En fazla üç veya 
dört ay, bundan sonra tekrar serbest 
kalacaktı. Mümkün olduğu kadar ken
disine iyi bakılacak, sıkılmamau için 
herşey yapılacaktı. Paviyonunun kapısı 
sabahtan akşama kadar açık kalacak ve 
bu müddet zarfında, istediği gibi çıkıp 

dolaşacaktı. Yalnız. kenıdisine gösterilen 
bazı hudutları geçmemek şartile .. Niha 
yet, firar teşebbüsünün veya dişarile 

temasının derhal kolaylıkla hezimete 
uğrayacağı ve ceza olarak, sımsıkı kapa 
tılmasından başka bir işe yaramıyacağı 
kendisine haber verildi. 

Filhakika, o andan itibaren, Bertiy 
paviyondan ve onu ihata eden küçük 
bahçenin haricine çıkabiltli. Fakat ken
disine gösterilmiş olan hudutlara fazla 

yaklaştığı zaman, karşısına derhal iri 
yan iki kadın çıkıyordu. Üzerlerinde 
yarısı rahibelerinkine, yansı da bayağı 
elbiseye bcnziyen garip kostümler bulu

nan bu kadınlar, ona hiçbir şey söylemi 
yorlardı. Sadece karşısında duruyor ve 
manalı bir tavırla onu selamlıyarak g ü
lümsüyorlardı. 

Bertiy. sıkı bir nezaret altında bulun.' 
duğunu anlamakta gecikmedi . Kendili
ğinden hicbir şey yapmasına imkan yok 

tu. Ancak dı ardan gelecek bir yaı:'dıma 
güvenebilirdi. Bu yardım gelecek miy
di. Bu şüpheliydi. 

Ona, kralın emrile buraya kapatıldı
ğı söylenmişti. Buna kat'iyyen inanma
mıştı. Uzun müddet düşür.l:lüktcn sonra 
hakikati anladı .. 

Bertiy, muhafaza ettığ i kağıtlardan, 

mcghur denfineye bilhassa papazların 
göz diktiklerini biliyordu. Bu hususta 
elinde mevsuk malümat ve işaretler var
lclr. Mirtis ve kont dö Vobriln papazlar-
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--------------------- ....... ~--------------------------------------dan ve bütün din adamlarından sakınma 
yı tavsiye ediyorlardı. Genç kız. dünya
da hiç kimsenin, bu kağıtların mevcu
diyet'. den haberdar olmadığını herkes
ten daha iyi biliyordu • 

Bunu hiç kimse bilmiyordu. Mösyö 
dö Pardayan müstesna, hatta bundan 
bile kat'iyetle emin değildi. 

Halbuki, onu tuzağa düşürmek için 
b:.ı kağıtlardan ve Pardayanın isminden 
istifade edilmişti Mademki. bu kağıtlar 
dan bııhsedilmiıtl demek ki bunların 
mevcudiyet: öğrenilmişti. Ne umandan 
beri? Pek az zamandanberi olduğu mu
hakklktı. Gayet tabii olarak. hareketin
den sonra, eşyalarının karıştırıldığını 
anladı. 

Esaretinin sebebi ona böylece, bUtün 
vü:ı:uhile göründü ı Kağıtlar, papazların 
eline ~eçmişti. Uzun senelerdenberi a
radıkları işaret ve malUmatı oradan 

ö!!renmişlerdi. Bundan istifaae ettikleri 
nıuhakk<ıktı. Bu işlere mani olmaması 

icin de, kendisini kaçırıp manastıra ka
patmışlardı .. 

Genç kız dü~ündü: 
· - Acaba hakiki işaret ve meJCımatı 
bulrhılar mı? Fakat bunu nasıl öğren
meli? 

Bu sualin ce\'abım büyük bir tesadüf 
ese: i 0lara k öğrendi. Kendisine hizmet 
etmekte olan rahibe. kilisenin altında 
ar ştırmalar yapıl '.l ı lhnı ona anlatmak
tan kendi ini alamadı. 

- Orarla Sen - Dcnis'nin vcraltı ki· 
füesinin bulunacağı ümit ediliyor. Eğer 
m uva'fak olurlarsa. manastırımn; gene 
eski -ıöhrctini kazanacak ve biz gene 
güzel günler ;::öreceğiz. 

Bertiv m-;: cleyi anlamıştı. Filhakıka 

eviıın " "' kM!•tlar alınmış f2kat asıl ı 

doğ ru mallımatı ihtiva eden kağıt bu- 'ı 
lunamamıştı .. öyle ya! mademki, srnş· 

brmal;ır yanht yerde yapılıyordu. 
Genç im meseleyi böylece anlamıı 

olmakla beraber, bu ıdefa da endi§eye 
dügtü ve şöyle düşündü: 

- Araştırmalar devam ettiği mUddet 
çe, korkulacak bi rgey yok. Bana fena 
muamele etmekte hiçbir menfaatleri 
}'oktur. Bilakis ... Fakat ara§tırmalar 
bitip de, malumat ve iıaretlerin yanlış 
olduğunu anladıkları zaman, benim U
zerime atılacaklar ... Beni söyletmek İs· 
tiyecelderdir ! .. O zaman, maksatlarına 
varmak için k!mbilir ne çartlere ba§• 
vuracaklar? .. 

Ve Bertiy bu -düşünceyle Urperdi. 
Fakat cesur ve kuvvetli bir kız olduğu 
malumdur. Araştırmaların en aıağı iki 
ay devam edeceğini düşündU. Ve a§kı
na olan sarsılmaz bir itimatla, kendi 
kendisine şöyle dedi: 

- O zamana kadar beni bulur ve kur 
tanr. 

Şimdilik kendisine çok iyi bir muame
le yapılıyordu ve hakikaten, sıkılma

masın3 ç:ıılışılıyordu. Vakfa nezaret al
tında bulunduğunu biliyor ve tedbirli 
hareket ediyordu. Kendisine hizmet e
den rahibe. işi bitince çekilip gidiyor ve 
onu yalnız bırakıyordu. O da, ya odasın 
da kalarak düşt\nüyor veyahud da bah
çeye çıkıp dolaşıyordu. 

Böyle~e bir hafta geçti. 
Hicbir şey olmadığı. için, ba§rahibe 

ona lazımgelen elbise ve çamaşırları son 
ra ıda bunfarı ,,kamal< için çama§trcısı
nı da gönderdi. 

Bu camaşırcr. güzel Peretti. 
Rahibe olmay<:\ı Peretin her i~i rahi

beler tarafından yapılan manastırda ga. 
rülmesinc hayret edilmemelidir. O de
virde manastırlar. buJ?ÜnkU manastırla
ra hiç de benz:emiyor':'lu. O devirdeki 
manastırlar başlı ba~ına müstakil bir 
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RADYO 
lSTANBUL: 

18,30 konferans, Beyoğlu halkovlnden 
'1aklcn, Re§at Kayna!< tarafmdat4 
(Türk fllozoflnrmdan Farabl hakkında), 19, 
30 pl~kla dııns musikisi, 20 Bclma ve arka· 
dll§Jarr tarafından Türk mus1k1s1 ve halk §Br 
kılan, 20,30 Ömer Rıza taratmdan arapça 
86yleY, 20,45 Cemal KAmll ve arkad&§lan 
tara.tından TUrk musikisi ve halk §arkıları. 
<Saat ayan), 21,15 radyo fonik dram (Lnbo 
henı), 22,15 ajans ve borsa haberleri ve erte 
sJ gtlnUn programı, 22,30 pili.kin sololar, ope 
ra ve operet par;;alnn, 23 son. 
BEULtN: 

17,35 ikindi konseri, 18,35 edebi yayın, 19, 
OS §an \"e musiki, 20,05 gUnUn akisleri, 20,25 
gramofon, haberler, 21,15 operet parçaları 
23,0:S hava, haberler, spor, 23,215 spor, 23,35 
eğlenceli musiki, dans hnvnlart, ve ı:ınn. 
PF.ŞT~: 

lŞ,0:5 çingene orkestrası, 18.315 konfcraııs. 
19;ô5 piyano konseri, 19,315 konferans, 20,0'5 
orkestra konseri, 21,05 karışık yayın, 23,45 
orkestra konseri, l,10 son haberler. 
BO'KREŞ: 

10,0!'i gramofon, 20 konferans, 20,20 plyıı.
no konseri, 20,5Q mnndolln konseri, ve Napo 
ll §arltılnn, 21,20 konferans, 21,:Mi senfonik 
konser, 23,20 gece konııcrl, 23,50 fransızca 
'Ve almanca haberler, son haberler. 
BELGRAD: 

18,20 halk melodileri, gramofon, 19,05 kon 
ıser, 19,35 ulusal yayın, gramofon, haberler, 
21,20 hali< §arkrları. 21,50 paryaı;:o operasın 
dan parçalar. 2:3,05 haberler, 23,20 konser. 
LO~"DRA: 

19,015 radyo tarihinden bir parça, lıaberlcr. 
hava \•esalrc, 20,35 piyano ve §an, 20,45 k,.,.. 
l'lU§mn, 20,515 eğlenceli konser, 22,05 dans or 
kestrıısr, 22,415 kısa hlkl\yeler, 23,05 h:ıberler, 
hava, spor vesaire, 23,30 orkestra konseri 
24,35 haberler, vesaire, 24. ,45 gramofon. 
UOMA: 

SINEMA.L4B 

BEYOCLU 
SARAY 
T'ORK 
HELER 
U'&K 

SAKARYA 
VILDIZ 
·uıuEn 

ALKAZA.8 
rAN 

ŞDl 

ŞARK 

~SRI 

t Programıııı blldlrmemlıUr 

ı S&adeL Palyaço 
ı BlldirmemişUr · 
ı OldUren zehir, Lorei Ha~ 

dl çocuk hlrsızlan 
ı BlldlrmemlşUr • 
ı ş&nıhay. Sazmoıı 
ı Tarasbulba. Kırmı:z:ı den• 

uıe• çe.tesı 
ı yeni Hatay. Sefiller. 
ı Bıtmlyen ıstırap. ADk ve 

ısıurn 

ı Blldlrmetıtmlr. 

ı Blldlrnıeiıtmtr. 

ı Altm arayan kızlar. Hin 
dlatan kahramanları. 

SANUAK r Zombl. Sinı;apur konı&n 

(l':akl ı! atorJ•) ıarı. 
/.,\FF.H • Cinayet cezası, Gol em 

Deli kral, 

lSlANBUL 
P'!:RAll t Roma ate§ler içinde. Lorel 

Hardl dertsl:z: arkadaşlar 
l\ltı.u ı Blldınneıni§Ur . 
4.ZAR ı Yeşil domino. öınm ve 

:z:aftr 
atı.AL 1 Tallı bell. Hatlyeıer kralı 
Al..E!\IDı\.R 1 KUçllk prenses. AJk kur 

bani· 
RALR 1 Damgalı haydutlar. Anlak 

(Eski Kemalbey) ya ve tskendenm 
tayyare 

Narltkapı ı - Taııgolita 
ŞAFAJ( 2 - LOrel Hardl 

KADI KOY 
HALE ı F<'Po 

osKUDAR 
1 ~avl \'alaler 

ismet lnönü 
Hava Kunımuna 

bin lira verdi 
Ankara 21 (A.A.) -Türk Hava Kurumu 

b&§kanlığından: 

Hava tehlikesini bilen Uyelerlmiz, 931·33S' 
yılı taahhUtlerinl vcrmlye başlamı~lardır. 

Bu üyelerlrnlzin ba~ında her zaman blltün 
mmı hareketlere rchberllklcrlle şeref veren 
sayın İsmet tnönUnU görmek, TUrk Hava 
Kurumu için lftihar ve bahtiyarlıktır. Gerek 
ua Başbakanımıza gerekse ne§Tettiğhniz ilk 

llııtede lsiınlert geçen vatandıı:Ianmıza ıuk ... 
ranlanmızı aunaırz: 

Lira 

B&§bakan lsmct İnöntl 
Nakiye Elgün (Er:z:urum aayıavı) 

Rem:z:.I Çencr (Sıvu saylavı) 
Vehbi Koç 
Cemal (Piyango bayll) 
Şakir karde§lcr (Bunıa pazan) 
Galip Yener (tUccar) 
Şakir Kınncr 

Emln Aktar 
1lyıı.ıı Batum (tüccar) 
Halit Tura (Haaanpaşa fınnt) 
Bedri Tumay (mimar) 
AbdUrrahman Kibar 
Seyfull&h Necip (tüccar) 
Dr. CUdl Bfrtek 
Mehmet Keçeci 
Aron Araf (tUccar) 

Berlln BUyUk 
elçimiz geldi 

1000 
rso 
rso 

100 
rso 
60 
50 
50 
50 
40 
30 
25 
2:ı 

25 
20 

• 20 
20 

Berlin bUyük elçimiz Hamdi Arpağ 
diln Berlinden şehrimize gelmiş ve Ulu 

önder Atatürke arzı tazimat için Yalo
vaya gitmi~tir. Hamdi Arpağ bu ak§am 
Ankaraya giderek hariciye vekil vekili 
Numan Mcnemencioğliyle temasta bu-

lunarak Almanya ile münasebetlerimiz 
hakkında izahat verecektir. Bu araija ti 
cari müzakereler de mevzuu bahso
lacaktır. 

lS,20 dans musikisi, lR,55 kan~k yayın. 
21,415 kanşık musUtl, 22,05 Mu!ikUI masal. 
en sonra dans muıı!klsl • 

f 3tan1nil 1 inci lem m,cnuırluğım

amı: 
Beyoğlundıı Kalyoncu kulluğu cad. 

desinde 98 numaralı apartımanm 
4 üncü dairesinde mukim iken elycvın 
ikametgahı meçhul Karabet, Satcnik, 
ve Nuvarta. 

Numan Rifat Menemencioğlunun ri
yasetindeki bir heyet bu işle meıguldür. 

Müzakerelerin yakında biterek pürlizlü 
Istanbul Levazım Amirliği ı meselelerin hal ve tasfiye o1unacağı u-

Satmalma Komisyonu ilanları _m_uı_m_a_k_t_ad_r_r. ________ _ 

BAKIRKOY 
l\ıtL'J1YADf t B!ldlrıneml~Ur • 

Sergis Ispnrtahdan istikraz eyledi. 
ğıniz 2150 lira mukabilinde birinci de. 
recede ipotek olan Bakırköyünde Ye. 
nimahal1ede İdadi soakğmda (elyevm 
Hazırlık sokağında) 21 No. lu ga)Ti
menkule 935 / 4295 numaralı dosya ile 
yapılım takip üzerine mahallen haciz 
yapılarak yeminli üç ehlivukuf tara
fından l 800 lira kı~'IJlet takdir edil. 
m:§ ve icra. ve iflas kanununun 103 ve 
128 inci maddelerine tevfikan bcrayı 
tebliğ tanzim kılınan ihbar vuakası ve 
takdiri kıymet raporu sureti ikamet. 
g-".ıhmızın meçhuliyeti hasebile tebliğ 
edilemediğinden alacaklı Sergis !spar. 
taJı terekesi tasfiye memuru tarafın. 
dan ilanen tebligat icrası talep ve 
mezkur ihbar varakası ile takdiri kıy
met raporunun ilanen tebliğine karar 
V<>rilmiş olmakla tarihi ilanından iti
baren nihayet 20 gün zarfında daireye 
müracaatla. bu baptaki mahallen ha. 
ciz ve takdiri kıymet raporlarını tet.. 
kik ve bir diY.eceğiniz varsa beyan et. 
~eniz icap eder. İcra ve İfls kanunu. 
nun 103 ve 128 inci maddelerine tev
fikan tanzimi muktezi ihbar vara~~: 
sr ve takdiri kıymet raporu teblıgı 
makamına kaim olmak üzere ilan olu. 
nur. <8867) 

Müteahhit nam ve hesabına 120 
adet kayık tabağı, 60 adet tevzi ka-

sesi, 56 kapaklı çorba. kasesi, 120 tuz. 
luk, 23 Haziran 1937 Çarşamba günU 

saat 14 de Tophanede sa.tmıılma. Ko
misyonunda. açık eksiltme ile alma. 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 296 

lira 60 kuruştur. İlk teminatı 22 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nüınunele. 

ri komisyonda görülebilir. !steklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(3) (3251) 

İstanbul Deniz yollama müdürlü. 
ğü deposunda bulunan 176 adet ben
zin ve yağ tenekesi 23 Haziran 937 
Çarşamba günü saat 14,30 da Topha_ 
nede Satmalma Komisyonunda pazar-

lıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 21 
lira 22 kuruştur. Teminatı Uç buçuk 

liradır. Tenekeler Yollama Müdürlü. 
ğü deposunda görülebilir. lıteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(11) (3452) 

Diş Doktoru 

Obevt OBçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 9!5 

r Deniz ·Levazım satınalma 
· - Komisyonu ilanları 

Cinsi Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini fiatı 
Kuruş Santiın 

' Koyun eti 38285 ·Kilo 46 00 
Sığır eti 21639 Kilo 32 50 

1 - Yukarda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan iki 
kalem yiyecek, 23 Haziran 937 tarihine rashyan Çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya. konulmuştur. 

2 - İşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1848 lira 30 kuruş olup şart. 
namesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - !stekli!erin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan&im edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir Baat evveline ka
dar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (3256) 

Tahmin edilen bedeli "41562" lira "15" kuruş olan "395830" kilo ekmek. 
23 Haziran 937 tarihine rastlıyan Çar§amba. gUnü saat 14 de kapalı zarf utu. 
lile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. Muvakkat teminatı "3117" lira 
"16" kuru§ olup şartnamesi "208'' kuraş mukabilinde komisyondan her gün 
verilir. 

isteklilerin, 2190 sayılı kanunun tarifalı dahilinde tanzim edecekleri kapa
lı teklif mektuplarını en geç belli gün ve santten bir saat evveline kadar Ka. 
sımpaeada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(3155). 

lstanbul 
konuşuyor 

(BG.§ tarafı 3 111tciide) 

nımızda bulunan buralı bir lise tale • 
besi, birdenbire hayretle bağırdı: 

- Al Al Neler varmış burada. 
Onun bu şaşkınlığı karırsında hay • 

ret edip sordum: 

- Sen buralı değil misin? Nasıl olur 
da görmezsin şimdiye kadar? 

- Buralıyım, heın de doğma büyü -
me buralı .. Fakat aklıma gelip bir ke • 
re olsun gelip görmemiştim! 

Genç liseli sözlerini çabucak bitirip 
tekrar başını pencerenin kınk camına 
yapıştırdı ve içerisini tekrar seyre dal. 

dı. 
Buralarda göreceğimizi görmüştük, 

ben bir an evvel, aklrmda olan yere git -
mek, çocukluğumdanberi, büyük annem 
den, ihtiyar dadımdan kaç kereler din
lediğim Merkczefendi türbesini ve Ni • 
yetkuyusunu görmek istiyordum. Ar • 
kadaılanma: 

- Haydi artık Merkezefendi türbe • 
sine gidelim, dedim. . 

Teklifim derhal kabul edildi. Hep be-
raber, geniş avludan sokağa çıktık. 

Tam bu sırada bahye kapisının kenan. 
na, boyalı kalemle ve m:imkün olduğu 
kadar, iri, iri yazılmq bir yazı gördüm. 
Geri kaldım ve oltudum. 

Cumhuriyet çocuğu, beş sene oku • 
yup, bayatının ille bilgilerini öğrendiği 
ve irfanının ilk hızını aldığı bu mües -
seseden ayrılırken kapının yanına için -
den gelen §U kelimeleri yazmaktan 
kendini alamamıştı : 

ELVEDA GÜZEL MEKTEP ... 
1934 - 35 

HABERCl 

Varına : Merkez efen
di türbesine adak 

adamaya, dua etmeğe 
geliniz ! 

l'eşekkür 
19 haziran cumartesi günU Kadıköy vapu 

umda annemin uğradığı kazada onu otomo
bile bindirerek hastaneye götUrmek •e !Jk 
teda\'lslnl yaptırmak aureWc bayatını kurta 
ran Jlatıcıoğlu Topçu mel<teblnden Asteğmen 
Tevfik ZOrluy bUtUn nllemlzl mUte~cl:klr \'e 
mlnMlt.ar tırakmı~tır. Kendisine bu minnet 
ve şlll:ranımızı alenen izhar etmek bizim için 
bir minnet borcudur. 

Türk Kitapçılığı IJmltcl Şirketi MUdUrU 
Osman MUeyyet Binzet 

1 Emniyet sandığı ilAnları 1 
Sekiz taksitte 
Apartıman ve -

saldık 
Vah 

Muhammen 
SEMTİ C 1 N S t kıymeti 

B0yoğlu Hacımimi mahallesi Kumb:ı.ra. 
cı sokak eski 78, SO, 82 yeni 104, 
t06, 106

1
1, 106 2 No. lı 

Lira 
Altı daireli, üç dükkanlı, üç 
dairesinde banyo var. Su, e. 
lektrık \'e havagnzini havi 
J.·arg:r ::partıman. 14.300 

Tophane Firuznğa. Hnsanağa Bahçe. 
çık:ı1azı eski 7 yeni 9 No. lı 

Ü~ buçuk katta Uç daire, iki-
§er odayı müştemil bir apar-
t ımanın tamamı. (Su, elek. 
tr~k ve kuyusu vardır.) 3800 

:i:ılatada Yenicami eski Bahkpaı.arı Dört katta 25 oda Uç mağaza, 
.::addesi eski 23. 25, 2i, 27 mükLrrt'r htr baraka ve su, elektriği 

yeni 29 2, 31, 33, 35, 37, 39 No. lı havi bir hanın tamamı. 15000 

Bı•yoğlu Meşrufyet mahallesi 
ı:okak eski 17 yeni 21 No. h 

Mehtap . Uç buçuk katta üç daire, alb. 
şar oda, banyo, su ve elektri. 
ii havı bir apartımanın ta. 
mamı. 

Büyükdcre BUylikdcre caddesi eski 121 İki katta iki daire, on bir oda, 
yeni 120 No. lı tanyo, su, elektriği havi balı. 

Boğ:ıziçi Yeniköy Osmanreis sokak es. 
ki S13 yeni 3~1 N,o 1t 

çeli ve kayıkhaneli bir yalı
mn tamamı. 
1ki katta on üç oda Ye deru
nunda yarım masura maile. 
2iz, elektrik ve Tcrkos suyu. 

9000 

4500 

mı havi sahilhane. 3500 
1 - Arttırma 30 ha~iran 937 tarihine dUşen çarşamba günU saat 13 ten 

15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok verenin üstünde kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammE i1 kıymetin yüzde onu nisbctindo 

pey akçesi yatırmak lazımdır. . 
3 - Bedelin dörtte biri peşin. geriye kalanı sekiz senede, sekiz müsavi 

taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş fniu tabidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrbıenkul Sandığa birinci derecede ipo. 

tekli kalır. 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce dersi 
· lsım : 18 

A voyage 

(Bir seyahat) 

ı - The ship: vapur. 2 - The !iner: Y'Jlcu urıpunt. 3 - The deck: güvcr. 
:L. 4 - The ra:ı: parnır1ı·lık. 5 - Pas<5erıt;ers: yolcular. 6 - The quay: 

1.htım. 7 - Thc captain: kaptan. 8 - Thc bridgc: kaptan köprüsü. 9 -
i'nc dock: havuz, liman. 10 - Tugs: çutaıuı. 11- A cross-Channel boat: 

kanalda işliycn vapur. 12 -The pıer:isk• le. 13 - A semaphore: deniz ke

narında i~arct hıı1csi. t!ı - Cargo : 11ı• k. 15 - A crane: bir vinç. 16 -
.A. sailor: bir gemici. 17: A gangway:bir !JCçit. 
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Her akşanı 
Memleketin en yüksek sanatklrlarlle blrllkta 

SAFiYE 
SiM Belediye 

bahçesinde 

• 

Milli oyunlar ve 
Akırolb>ar\tDk numaıraıBaıır J 

GQiP,. HEZLE F BAŞ VE DiŞ,. K 11)1 KLI K 
BüTüN .A.GRJLAQI DİNDİAİQ_. 

iııl••••••• Telefon: 43703 •••••••• 

iye 1 
23 Haziran Çarşamba gUnU ak,amı 

Münir Nureddin ----- - ---------· 

ve arkadaşları konseri 
y O" K A Saat 2 1 de başlayacaktır. 

E'enni Fıtık bağ. '••• Ayrıca dans ve muhtelif eAlenceler •••" 
ları, tıbbi Kor. 
salar, lastik ço. 
raplar ve tuva-

• ' let Korsaları 

, toptan ve pera
kende Satış. 

M \ Beyoğlu Tol<at. 

\ \

\ liyan oteli kar. 
şısında Ş a. r k 

1 ..-. ·· Merkez E c z al 
Depos.iiıun Ust katında. Tel. 4175.8 

Sinemasında 
Montekarlo Geceleri 

Bu ak,am 

ünir Nureddin. 
A A A 

Bahçesinde 

- Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFER TAYYAR 

Umumt cerrahi v~ sinir, dimağ 
cerrahisi miltehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistaru 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 

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

• mütehassısı 

YVA uzu 
lNKlBAZI, HAZIMSIZLICI, MİDE 

EKŞILlK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir. 
ler. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR. 
MAZ .. İçilmesi latif, tesiri kolay ve müli· 
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markaıma 

dikkat. 

ADDIATICA 
SOC. A~. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uirayacaklan Limanlar Vapurlann isimleri 

Pire, Brindiıi, Vcnedik, Trieıte RODI 
Bütün Avrupa için Ekspres Trenle- CELIO 

rilc telaki ederler. 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova. Meran o 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patraı, 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Vcnedik, Abbazia 
Tricste. 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kala • V 
P B . d' . V d'k T . csta mata. atras, rın ısı, eneı ı , rıeste 

Burgaz, Varna, Köstencc Quirinalc 
Campidoglio 
Iseo 

Hareket günleri 
' ıı: cd 
5 E -o 

25-6-937 § 8 o ., ... 
2-7-937 13 ~"" 

"'..c "' 
l! e: ~ 
"' 111 -; -o 
o 
Saat 

1-7-937 17 de 

24-6-93 7 17 de 

3-7-937 18 de 

23-6-937 
30-6-937 

1-7-937 Muayene: Sabahları M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U --~~~~~--~--~~-----~~~--~~~-~~~~ 

Sulina, Kalas, ibrail Quirinale 23-6-937 17 de 
öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Pa.rmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

~---~.mSANsAMI .. _.• 
GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

NECiB BEY LiKiT 
YAGLI 

YAGSIZ 

• 
Campidoglio 30-6-937 

Bıı.tum. lseo 1-7-937 17 de 

· ıstanbul Belediyesi ilanları 
İtfaiye teş~ilatına efrat alınacaktır. Aşağıdaki şartları haiz olanlar vesai. 

kiyle Fatih İtfaiye Müdiirlüğüııe müracaat etmeleri ve San'atkarlar ıle mızı· 
kacılann tercihan alınacakları ilan olunur. 

1 - Yaşı 25 ıla 35 olmak. 
2 - İlkmektep tahsili görı:lilğüne da.iı· vesaik ibraz etmek. 
3 - Askerliğini üa ctmi§ buluıunak. 
4 - Boyu ı 1,68 den aşağı olmamak. (B.) (3571) 

BAş Vli oi~ AGRJLARı GRİP 
VE NEZLEYİ 

--~ ... DERHAL GEÇİRİi\_ 

• 
1 

Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen Bay~nlara ve Baylara 
yağsız CiB EY Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu briyantini alınız. 

DEPOSU: Enıinö11ü No 47 NECiB-BEV 


