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Vış ~SUJasa: 

Fransada Şotan -
Blum kabinesi 

Va~aırn : Şekip Gündilz 
Yeni · Fransız 

kabinesi bu gUn - ---....-· 
parlfımentoya gi. 
decek. Fransadan 
gelen haberler ye. 
ni Başvekilin eski 
Ba§vckilden daha 
:J:>Uyük bir ekseri· 
yet toplamağa mu. 
vaffak olacağını 

tahmin ettiriyor. 
'.Acaba Şotan'a 
Blfım'dan daha çok ' 
reyle itimat edil. Leon Blum 
mesi yeni kabinenin mühim ba~ırıla.. 
ra. namzet olduğuna ve edilmem si ye
ni kabinenin kıymetinin azalmasına 

mı delil et eder? 

Sanmıyoruz ..• Yeni kabine ile eski 
liabine arasında birkaç nazrr adından 
ba.5ka hiçbir değiı;iklik yoktur. Halk 
cephesine iştiraki kabul ctmlyen, fa. 
kat Şotan'm 5nhsma. dost kalmakta 

ısrar eden sağ cenah radikallerinden 
bazıları sırf bir samimiyet göstermek 
için eski nhbaplığr koruyarak reyleri. 

ni lütfederlerse Şotan'ın "ekseriyet'• i 

I , ı• yük bir §ahsi dile. 
ı mantık beslediği. 

ni de ilave edecek 
olursak vaziyet 
büsbütün vuzuh 
kcspeder. Y a n i, 
BICım'un kabul eL 
tiremediii şeyi Şo~ 
tan hiç kabul etti. 
rem ez. 

Zaten ayaıun re
yinden önce Şotan 
ayan hakkındaki 

Kamil Şotan kendi hislerini de 
ortaya atını§ bulunuyor. Yeni kabine. 
nin programını • ayan meclisi huzu. 
runda. Blum'a okutmak."- Siz arkada 
şımızı düşürdünüz ama, işte yine bur
nunuza dayıyoruzt" demekten başka 
ne manaya gelir? Fra.nsanm lehine o. 
la.rı.ık temenni edelim ki, yeni ba§ve
kilin şahsı ve kabinesi ile {!yan ara. 
sındaki bu münaf eret halk cephesinin 
ayam mağllıp etmesine,· esir etmesine 
veya esas teşkilatı değiştirip büsbü. 
tün ortadan kaldırmasına bir b~Ian. 
gıç olsun. 

Blfım'un ekseriyetinden on beş yirmi 924 de sol cenah bloku intihabatı 
rey fazla. olur. Fakat hiç de muhtaç kazandığı zaman radikal Heriot Reisi. 
olmadığı bu on beş yirmi rey için ye. cumhur Milranı istifaya mecbur et
ni başvekilin halk.cephesi programm-· mfşti. Acaba Fransada iç sıyasanın 
Öan fedakarlık edip kabinenin beyan.. tatii ayanı dizginlemek Yeya tepetak
na.mesine bazaı manasızlıklar kataca- lak etmek şerefini de bir radikale mi 

i,'IIla. ihtimal vermek çocukluk olur. nasib edecek? Etmezse Amerikadalti 
Başvekil ister Blftnı olsun, ister Şotan büyük elçilikten alınıp tekrar Fransa 
olsun Fransa.da bugünkU parlamento. maliye nazırlığına ~etirilcn BonneL 
dan itimat reyi alabilecek .kabine hep nin dediği ve istediği olmaz: 
ayni prensipleri kabule ve ayni emelle. 

Yani, Fransaya "oi"dusu ve donan. 
re doğru yürümeye mecburdur. Eğer 

ması gibi muntazam ve kuvvetli bir 
parlamento fesholunur, yeni bir inti. · 
hap yapılır, ve bu yeni intihap ekseri. maliye,, teminine imkan bulunamaz. 

yeti -sağ cenah ve merlcez partilerine O zaman pu hal ise Fr~sada. kısa 
k'azandırırsa. veyahut :Jıalk '<!ephesl fo. ömürlü kabinelerin geçit rcsmiİic ba§. 
hilal edip bugünkü muvazene buzulur. Jıyncağma d~lftlht eder. 
sa mesele dcği.Blr tabii. .. Fakat §imdi. Şekip GÜNDÜZ 
ki halde, Fransapm böyle büyük bir 

1 
iç sıyasa rncıasma. doğru gittiğini tah. Hadiseler in içinden l ı 
min ettirecek ortada. bır sebep, bir işa. Yazan : Kara Davut 
ret yoktur. Zaten yeni kabinede Şo. Rugiin 4 iincii sayf amızdadll" : 
tan göz boyıyan bir sUs, bir yaldız ._ _____________ .,. ı 

gibi duruyor. Hükfuneti Baııvekil mu. 
avini sıfatiyle yine Bliim'un idare ed~ 

ccği aşikardır. Fransanın yeni ka
binesi bünye itibariyle lngnteredeki 

son Makdonald .. Baldvin kabinesine 
pek benziyor. Yeni Fransız kabinesi. 
nin bütün dizginleri Blfimun elindedir 
ve Fransa yine Blumun liderlik ettiği 

istikamette yürüyecektir. Bununla be. 
rabcr "yeni Blitm" kabinesi eski Blfım 
kabinesinin bütün hastalıklarına ay. 

nen tevariis ctıni.B bulunnmktadır. 
Dünkü kabine bütçenin muvazenesini 

temirt edecek tedbirlere başvurmu§tu, 
iJiugünkU kabine de bütçenin muvaze-

nesini temin edecek tedbirlere "fev. 
kalade tedbirlere,, mutlaka başvura
caktır. :Acaba "BlUm" un tasvib etti
remediği şeyi uyana "Şotan • Blum,, 

firması kabul ettirebilecek midir? 
Gönül rıza.siyle Ayanın buna muva. 

fakat edeceğini sanmak, Fransız ftya. 

nmın yüksek mali maha.filin ne dere
ce cs!ri ve nasıl azad kabul etmez bir 
kölesi olduğunu bilmemek demektir. 

Buna büyük ekseriyeti sağ cenah par_ 
tilerine mensup olan fıyarun Staviski 
hadisesindcnberi Şotana karşı ne bü-

Memur döven 
iki fabriktör 

Adiiyeye verildiler 
Kazlıçeşmede AltI Parmak deri fab

rikası sahipleri Sürop ve Vahan elektrik 1 
leri muayeneye gelen Fehmiden elek
trik anahtannx · istemişlerdir. Memur 
vermeyince iki faQrikatör {po!'s rapo
runa göre) Fehmiyi döğmüşler, kolunu 
:ıüküp anahtarı zorla elinden almışlar, 
donra bekçi odasına hapsetmişlerdir. 

Memur Fehfi feryat etmiş, yoldan 
~eçen bir zabıta memuru tarafmdan kur ı 
tanlmıştir. Sürop ile :Vahan adliyeye 
verilmişlerdirt 

Hatay da 
umumi af 

Pek yakında ilan 
ediliyor 

Hatayda umumi af yakında ilan e. 
dilocektir. Dün !stanbuldan hareket e. 
den Fransanın fevkalade komiseri 
Kont dö Martel, Suriyeye varıp vazi· 
fesine ba§lar başlamaz, ilk işlerinden 
biri olarak affın ilanını kararlaştıra. 
cak ve tarföini tesbit edecektir. 

Suzan kaç yaşında 
Suzanıa Şilkranm ya.,1arı, Şükranla Haıı· 

danm YB§ları ve Handanla Suznnın ya§IR.n 
nm hasılı darblan yekCnu, bundan bir sene 
evvel yapılmı§ olan yekOndan 37 fazladır. 

ŞimdiKI yckiln Suzanm bundan bir sene son 
ro. olacak ya.,nun ınurabbaına mUsavidlr. 

Suzan kaç YD.§IDda. ? 
GörOyonıunuz ya mesele hiç de zor değil! 
Bu bllmcccmlzfn cevabını yarınki nüsha 

mızda bulacaks~nız. 

Kanlı bavul 
DUnkU zabıta bilmecemlzln hallidJr: 
Maktul Ma.ri Blıınklycdlr~ 
P.arls polisinin tahkikatt Marinln aparh 

nuı.nı kiralayan gen~ kadına l!Uhak etml§ el 
duğuııu göstermektedir. Demek ya Jan Duk 
rcmoy yahud da Alis Devon asıl kiracıdır. 

Polisin bulduğu yırtık kdğıt ·Marl Blanki 
ye ile Alls Devonun evli olduklarını göster 
mcktedfr. Halbuki apnrtımanı kiralayan 
ı;enç kadının. evli olmo.dığmı fakat yakınlar 
da. e ... ıencccğinl b!llyoruz. Binaenaleyh apar 
tıma.nı Jan Dukrcmoy kiralamıştı. 'Malüut 
de Mnrl Blanklyedlr. 

• 
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Tetkikler: 

işçiler· ve iş 
kanununun hükün11eri 

Va~aını : Miinir Evı ingol 
Iş kanununun işçilere sağla· 

dığı iyilikJer : 
1 - lş hayatı kanuna bağlanarak 

emniyet ve düzen bulmuştur. 
2 - İş hayatının her hususunu 

murakabe ve teftiı edip kanunla uğra
şacak bir teşkilat kurulmuştur. 

Oç sene sonra da iş bulma teşkiltı 
kurulup işlerine başlıyacaktır. 

3 - İş kanunundaki hük>:imler, 
mecburiyetler ve memnuiyetler işCjile -
rin de lehindedir. Bunlar işçilerin ha • 
yat ve ıuhhatlarının muhafazası, hu
kuklanrun siyaneti ve kendiJerine 
menfaat temini gibi üç grupta top • 
lanırlar: 

A - İşçilerin hayat ve sıhhat hak • 
larmın muhafazası: 

I - Bir sene sonra işçi aigortası ku
rulacak bu sigortanın kolları: İş kaza. 
lan, mesleki hastalıklar, analık, başka 
hastalıklar, i~ten kalma, ihtiyarlık ve ö. 
lüm sigortalarıdır. 

Önce ilk üçü için sigorta başhyacak
tir. 

II - İşçilerin sağlığını koruma ve 
iş emniyeti nizamnamesi çıkacaktır. 

Bu nizamnamede : 
İş yerlerinde çıkabilecek kazalara, 

karşı bulundurulması mecburi tedavi 
levazımi ve işçi ikametgahtan ve müşte 
milStının sıhhi vasıf ve tartları tesbit 
edilecektir. 

(Umumi hıfzıssıhha kanununun 180 
inci maddesi de işçilerin hayat ve sıh -
batı hakkın.da olup hükmü bakidir.) 

III - Bazı işlerde hususi tedbirler 
hakkında da köklendikçe ayrı ayrı ni -
zamnameler çıkarılacaktır. 

IV - İşçilerin hayatına, sağlığına, 
emniyetine, istirahatine, ikametine ve 
hatta tekamJlüne ait tesisat ve terti • 
bat i§ dairesi tarafından hergün her sa· 
at görülecek,, gezilecek, arqtrrılacak, 

muafeM ? tetkik·e_dilecektir • 
tş yeri deği~mez ve belli ise: O işin 

mahiyeti dolayısiyle asıl iş y~rine bağ. 
lı olan diğer yerlerle o iş yerinin av -
lusu, istirahat yeri, yemek yeri, banyo 
yeri, muayene ve bakım yeri, mesleki 
terbiye yeri, beden terbiyesi yeri, uy • 
ku yeri, çocuk emzirme yeri gibi yer -
leri de yani sair müştemilatı da iş yeri 
sayılır. 

V - İcap eden iş yerlerinde nizam • 
namelerle: 

1 - Emzirme odaları veya çocuk ba. 
kım yurdu (Kreş) tesis ettirilecektir. 

2 - Muayene ve ilk tedavi odaları 
veya revirler açtırılacak veya mevcut 
hastanelerde ilive ve tadilt yaptrnla • 
cak ve bu ihtiyaçlar kar ılanacaktır. 

3 - Banyo yeri, yemek yeri, isti -
rahat yeri, mesleki terbiye yeri, bedeni 

'terbiye yeri, talim müesseseleri, uyku 
yeri, işçi evleri kurdurulacaktır. 

VI - Nizamnamelerin birinci dere • 
cedeki şartlarım tamamlamıyan i' yer
lerinde işçi çah_ştumayıp böyle yerler 
kapatılacaktır. 

VII - İş yerlerinin dahili talimatna. 
melerin.de sağlık koruma ve iş emniyeti 
icapları gösterilecetkir . 

VIII - Tutulacak yevmi işçi cet -
vellerinde çocuk emzirme zamanlariyle 
gebelik vaziyeti yazılacaktır. 

IX - Ağır ve tehlikeli işler bir ni -
zamname ile tesb:t edilecek ve böyle 
i'lere raporsuz işçi alınmıyacaktır. 

X Kadın ve 18 yaşmı doldurmamış 

çocukların çalıştmlınıyacakları ağır ve 
tehlikeli işler nizamname ile tesbit edi
le<:ektir • 

xr - 18 yaşını doldurmamış erkek 
çocuklarla istisnasız her yaştaki kız ve 
kadınların yer altın.da ve su altındaki 
işlerde çalıştınlmalan yasak edilmiştir. 

XII - Sanayie ait işlerde 16 yaşını 
doldurmamış erkek çocuklarla her yaş. 
taki kız ve kadınların gece çalışmaları 
yasak edilmiştir. 

(Ancak 16 yai~ndan yukarı kız ve 
erkek cocuklarla daha büyük kadınla • 
rın, İktısat Vekaleti, "sosyal ve ekono 
mik lüzumundan bazı işlerde kanunun 
tatbikinin ilk dört yılında .. çalışmaları. 
na iıin verebilir. Bunda ne gibi şartlar 
altında ve n~ yol~a çalışacaklarını da 
tayin ve tesbit eder, 

Bunlar bir de kanunun ellinci mad • 
desindeki müstesna hallerde ve şart • 
lan altında .gece -çalıştırılabilirler.) 
xnı - 12 den aşağı yaştaki çocuk

lar iş kanunu dahilinde sanayi işlerin • 
de kalamazlar. Ve yeniden de alına • 
mazlar. 

XIV _: İşteld 12 ile'l8 ·yaşlar ara. 
sındaki çocuklar (18 yaşındakiler de 
dahil) kanunun tatbikinden altı ay için 
de muayeneden geçirilir ve kanunun 
tatbiki gününden itibaren de herhangi 
bir iş için olursa olsun işe raporsuz alı. 
namazlar. • 

XV - Ağır ve tehlikdi işlerden baıj 
ka işlerde de işçileri raporla almak ve 
bazı işlerdeki i~çileri muayyen zaman • 
!arda muayene ettirmek için d.-: nizam. 
name çıkacaktır. 
XVI - Gebe ve emzikli kadınların do 
ğumdan üç hafta evvel ve Uç hafta son. 
ra (sıhhi IUzum halinde altı haftaya ka
dar evvel ve altı haftaya kadar sonra) 
ki ceman altı hafta (sıhhi lilzumda on 
iki haftaya kadar) çalışmaları yasak e. 
dilmiştir. 

Gebe ve emzikli kadınlan çalı~maları 
yasak olan devreler ve işler ile çalışma • 
lan caiz olan işlerde tabi tutulacakları 
şartlar ve usuller hakkında nizamname 

çıkacakbr. 

XVII - Hangi i'lerdeki hangi hasta
lıkk::-ın i'ten doğma hastalık sayılacağı 
ve hasta işçinin işten çıkarılmasını 
icap ettirebilecek mıJddet ile bulaşıcı 
ve iğrendirici hastalıklar neler olduğu 
hakkında nizamnameler çıkacaktır. 

XVIII - Hastalık yüzünden i~çinin 
işini bırakabileceği sıhhi şartlar ile iş 

verenin i~çiyi bırakabileceği sıhhi prt. 
lar tesbit edilmiştir. 

XIX - İş yerinde ispirtaolu içkiler 
hakkında yasaklar konmuş ve iş yerin~ 
sarhoş gelmelc xasak edilmiştir. (Mad· 
de 57) 

XX - Haf tada çalışma müddeti 48 
saat esası kabul edilerek tesbi tedilmiş. 
tir. Bunun günlere düıen saatleri de 
tesbit edilmiştir: 

Cumartesi öğleden sonra kapalı olan 
yerlerde günde azami 9 saat ve a9k o
lan yerlerde ise günde azami 8 saat 
çalıştmlabilecektir. 

(Ancak bu 48 saatlik esasa evveli 
İktısat Vekaletinin genel emirleriyle 
sonra nizamnamelerle geçilip ilin arka . 
sı üç senede alınacaktır.) 

XXI - Sağlık kaideleri icabı olarak 
günde ancak 8 aaat veya daha az ça -
lıplacak işlerde nizamname ile tesbit 
edilecektir. 
XXII - 16 yaşını doldurmamış ço. 
cukların herhangi bir işte olursa olsun 
günde 8 saatten fazla çalışmaları ya -
aak edilmiştir. 

XXIII - Geceleyin dinlenme hariç 
8 saatten fazla çalışmak yasaktır. 

XXIV - Saatlerin ayar ve tayini 
<le kanunda tasrih edilmiş, iş saatleri • 
nin hem dahili talimatnamelere yazıl -
ması hem de levhalarla ilan edilmesi 
mecburi tutulmuştur. 

XXV - 42 inci madde mucibince 
gece ve gündüz dinlenmeleri teıbit e • 
dilmiştir . 
XXVİ -·Günlük iş müddetinin uza. 

tilması sıkı tartlara bağlanm11tır. (Mad 
de 37). 

Na.dir ve muvakkat ve istisnai fazla 
çalıştırmanın da sıkı ıartları vardır. 
(Madde 38) . 

Seferberlik için mü(idetin uzatılma -
sının da §_artları vardır. (Madde 39). 

XXVIt - Gece işinin de çerçevesi 
tesbit edilmiştir. En geç saat 20 de 
başlayıp en erken sabah· saat 6 da bi • 
ten ve azami 11 saat süren müddet ge -
ce sayı hi. 

XXVIIt .Ekonomik bir zaruret ol :
mıyan işlerde gece çalışması bir nizam
name ile yasak ed:Jeccktir . 

XXIX - Gece işleri hakkında ni • 
zamnameler çıkacaktır. 

XXX - Gece ve gündüz nöbetleş -
mede postaların sıraya konması hak -
kında 43 üncü maddeye hük-:.imler kon 
muştur. 

XXXI - Çalışma müddetinin haf -

dlatµıta dau 
Sinema ve dil 
D ÖRT yıl kadar, belki de daha 

fazla oldu; o zamanlar şehı i· 
mizin bir sinemasında gösterilen al .. 
manca Dreyf us davası !ilminden bnh· 
sede.rken, fikirlerine ve zevkine hür· 
metim olan bir .zat: 1 

- Cll?menceau'nun, Jaures'in Zo. 
Ja'nın, o filmdeki şahısların fransız. 

ca değil de alamanca konuşmaları pek 
gayrı.tabii oluyor, insanı adeta ra· 
hatsız ediyor, demişti. 

Ha)Tet ettim; çünkü tiyatro sahne .. 
sinde bu gibi şeylere pek all taham. 
mül ediyoruz. Neron'un fransıu:a, 

Kleopatra'nın ingili7..ce, ).Iakc?donya. 
kralı lskender ile Pcncab hükümdarı 
Eşber'in kar§ılıkh bir nevi lürkçc ko
nuşmalarını hiç de garib bulmuyoruz. 

- Tiyatroda öyle ama sinemada ta. 
hammül edilmiyor, dedi. 

Bunu bir gün Ertuğrul Muhsin'e 
anlattım; onun da o fikirde olduğunu 
görünce büsbütün şaştım ... 

Bu hafta gelen fra.nsızca. Veııdrccli 
gazetesinde :M. Pierre Bost'un imzasi. 
le şu satırları okudum: 

"Sinemada bu yılın yeniliği, bir fil. 
min bütün 1'ahıslarını ana di!Jerinde 
konuşturmak. Çok iyi bir fikir; birta. 

kım meziyetlerinden başka, met tcıır 
en scenc'e halli lazım gelen b3.Zı zor. 
luklar teklif etmek gibi de bir iyiliği 
var ... Jnşallah devam edilir: bu usul, 
ustalıklı bir icad olmaktan çok üstün 
bir şey ... ,, 

Pakat ilk bahsettiğim uıt ve Ertuğ. 
rul Muhsin gibi M. Picrre Bost da, bir 
filmdeki ı;ahısların niçin ana dilleri 
ile konuşmaları li.ı.zım geldiğini anlat
mıyor. 

Sinemaya pek binde bir gıcierim 

(Drcy/u .. ~ davMı'nı da görmedim); 
sık sık gitseydim onu tiyatro ile mu. 

kayese etmek huyundan, hayli müna. 
sebetsiz olduğunu sezdiğim o huydan 
vazgeçer; bir filmdeki şahısların ana 
dillerinde konuşması lüzumunu kimse 
anlatmadan belki kendiligimdeıı kav
rardrn. Fakat böyle olmadığı i~in na •• 
la düşüniiyor·ım, kafam bir türlü ı a. 
hat edemedi. Kendi kendime bir .. izah., 

buldum: bilmem ne dereceye kadar 
doğr~dur: 

Zamanımızın insanı zevah!re ce, 
tabiiliğe de eski insandan daha çok 
ehemmiyet veriyor. Onlara bakrnıtdan 

asıl ruh'u, gayrı.tabii bir kisveye bil· 
rünmekle kıymetini kaybetmiyP.n ha. 

kikoti görmek için 18.zımgelcn gnyrcti 
göstermiyor. Peri masallarına, fcv. 
kattabii hadiselerin hikayesine t:ıham-

mül edemediği gibi Zola'nın alamanca. 
konuşmasına da tahammül edemiyor. 

Bunu tiyatroda kabul ~iyor, çtinkü 
asırla,rdan beri ~üren b'r alı§tklık var. 

F'a::a~ :;:n:m. d:ı !:ı!c:m!yor; çün!>Ü si. 
nema kendi icadı, eskinin mirası de. 

ğil. Onu tam kendi arzularına, fikirle
rine uygun görmek ist!yor. Bunda da. 
hiç şuphesiz haklıdır. 

Nurullah AT AÇ 

Suad iyede bf r ba!o 
Ercnköy 38 inci ilk okuldaki yoksul 

ço::uklar menfaatine 3 temmuz cumarte 

si günü Suadiye plajında bir balo verile 
cektir. Bir kır eğlencesi mahiyetinde o
lan bu balo sabaha kadar sürecektir. 

Müzeyyen ve arkada§ları eğlenceye iş
tirak edeceklerdir. Zengin müzik bulun
durulacak, cüzel varyete numaraları 

gösterilecektir. 

tadan daha uzun bir devreye göre tan • 
zim eder şekilde tatbiki hakkında da 
52 inci maddede ahkam vardır. 

XXXII - İki veya üç posta ile ça • 
lışmada hususi kaideler hakkında da 
nizamname çıkacaktır. (Madde 52) 

X XXIII- Genel ~alışma saatlerir.den 
önce ve sonraki hazırlama, tamamlama 
ve temizleme işleri için ayrı bir n:zam. 
name çıkacaktır. 

XXXIV - Vakit vakit görülecd< 
(Kontrol, bekçilik, gece nöbetçiliği gi. 
bi) işler için de ayrı bir nizamname çı· 
kacaktır . 

Münir EVRlNYOL 

Vaı ıruın: 
İşcilcrin hukukunu koruyan 

hükiinılcr. 
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!Benim flÖ.CÜŞÜ!·K : 
'--.... ,_, ~ --. - -
Ca(f"\)~a~oaıır "e 

'1!~voetnceır 
, Merkeziyetçi devletlerin neşrel· 
tikleri propaganda bültenlerine bakı. 
l'?rurn: Dehşet, yahu, dehşet ... Es· 
lilerin tabiri üzere: V elch efzayı 
\lkuL. 

Ne ilerleyi§ bu ... Tankları ne ol· 
lttu§, tayyareleri ne hale ı;elmiş 
breh, breh. breh! Hatta, ağır sanayi
letinin diğer kısımları du bir hal aİ· 
l'l'ıı§ ki, bravo doğrusu ... 

Ama, diyorlar ki, yahut demde· 
?İne de hacet yok, görüyoruz, oku· 
Yoruz ki, bu devletlerin kiminde te· 
l'eyağı, meyve ve tebessüm yok. Ki· 
~inde, bir insanın kulJanmak itiyJ . 
CUnda olduğu maddelerden Üçyüz 
küsuru o kadar nadir ki, bunlardan 
birinin - mesela yastığın - geldiği 

ıiazetelerde haber verilince, sokak· 
arda sabahın dördünden itibaren 

llarbi umumi usulü bir nöbettir baş· 
ltyor. 

Bu manzarayı anlatan bir ecnebi 
ll'ıuharrir şöyle yazıyor: 
, ··Geçerken baktım. Bekliyorlar· 
dr. Dükkanın açılmasına saatle: 
"ardı .. Halk, sahur, .:ısabiyetsiz ... 
Bu halinde bir gayri tabiilik sezmi· 
l'or. Zira, başka memleketlerde ba§· 
ka•türlü .bir hayat olduğunu bilmi· 
Yor. Burasını en mesut memleket sa. 
ll.tyorlar. Ayni sokaktan beş altı 
ıaat sonra geçip de ayni adamların 
hala tevekkülle beklediklerini görün 
~c bu uzun intizarrn sebebini sor· 
dum: Ancak nöbetin en önündekile. 
te .. I gore rna varmış .. .,, 

lşte müfrit merkeziyetçi devle~
letin hali .... Birinin değil, hepsinin 
~irden karakteristik noktası budur: 
Ancak muayyen şeylerde fevkalade 
~a cidden fevkalade muvaffak olu. 
l'orlar. Öyle ki, diğer normal mem. 
leketler, bunların ka'bma yetişemi-
l'or ·· b ı F k b' ... , ne munase et..... a at, ır a· 
Racm yaprakları gibi, bir donizin 
~algaları gibi çok olan ufacık ufacık 
f ayat safhalarında: Hiç 1 Sıfır! Sı-
rrı Berbat! işte bu yastık misali, te· 

l'cyağı misali, yüzlerde tebessüm mi. 
~Ii ... Yoltl Yok! Yok! 

~ :(. ~ 

Ben bu müfrit merkeziyetçi dev. 
Ietleri bazı canbazlara benzetiyorum. 
Mesela, bütün faaliyetini sağ kolun· 
daki adaleleri inkişafa hasretmiş . 
~ir vuruşta bir boğayı deviriyor. Ya. 

ı U~ hac~larmdan barfikse asılıp di~ 
erıy)e dort adamı birden kaldırıyor .. 

Tam man~siyle insan, maddi ve 
lnanevi bütün tenasüpleri düzgün 
olandır. Cehresinde zekanın her tür· 
~Ü krrışıklarr hasıl olandır. Hayatın· 
C:la bir a'ğacm yaprakları kadar mü· 
tcnevvi safhalar bulunandır. Hissi· 
Yatında bir denizin mevceleri gibi 
türlü ti.irlü kwrmtılar olandır. Hal· 
bu ki bu ağır siklet şampiyonlarında 
bunların hic biri yok. Sadece bir ta· 
lirm şaşırtıc.ı canbazlıklar yapıyor· 
Iar: Bir yumrukta bir kale deviriyor. 
1ar. Bir sıçrayışta bilmem nerelerini 
geçiyorlar .... 

Belki bunlara bakıp da, bir ço· 
cuk; 

- Ah', bütün insanlar onlar gibi 
olsa ... diyebilir. 

Sahiden de, bu, çocukluk olur. 
<Va-Nul 

HUseyln Cabitten 
sonra 

Vali de davasın~ 
dan vaz geçti 
::ıfu!1arrir Hıiseyin CaJıid İzmit ce

za mahkemesinde müdafaasını yapttk. 
tan sonra tstanbul valisi Muhiddin Üs 
tündağ aleyhine açtığr davadaa fera. 
ga.t etmişti. 1zmitten verilen habere 
göre vali Ye be1ediye reisi Muhiddin 
Üstündağ tla davasından vazgeçmiş
tir. 

Almeoyaya kldecek 
heyetimiz 

Almanya ıle yeni ticaret anlaşma.c;ı. 
nm akti için Berline gidecek heyeti
mJB bu akşam hareket edecektir. He. 
yetimiz dün Türkofiste ıktısat veka. 
Jeti müsteşarı Faik Kurdoğlunun riya
zeti altındı\ bir toplantı yRpmış ı ·c ak. 
fam üzeri, mUsteşar1 Alınan sefiriyle 
görüşmüştür. · · 

/\!..sarayın en bakımsrz ve en karanlık yolundan bir görünü§: (Eski Şakir pata ve yeni Tanburi Cemil sokağı 

lstanbul konuşuyor! c Aksaray : 1 ) 

Aksaray, az bir himmetle 
dertlerinden kurtulabilir 
Yusufpaşa mahallesinin iyi b·ir ilkmektep 

binasına ihtiyacı var 

Aksaray deyince, hepimlıln hatırına 
baştan başa derde boğulmuş. bakımsız, 
köhne bir semt gelir. w. • 

Halbuki iş hiç te 'böyle degildır. 
Aksaraym çok büyük dertleri vardır 
amma, bunlar pek mlıhdut ve ufak bir 
himmetle ortadan kaldırılabilecek şey • 
]erdir. Yani pek az bir gayretle Aksa • 
ray dertlerinden kurtarılabilir ve o za
man burayı İstanb~Jun rahat semtl~rin
den birisi olarak kabul edebiliriz. 

Ben Aksarayx Muratpaşa mahalle • 
sinden gezmeğe başladım. Yolda ilk ko. 
nuştuğum adam şunları söyledi: 

- Vaktiyle buralarda her yağmurda 
su basardı. Fakat eski belediye reisi E
minin himmeti ile kanalizasyon yapıl ~ 
dıktan sonra, artık bu afetten kurtul • 
duk. Gördüğünüz gibi, mahallemizin 
en esaslı caddesi olan Simitçi Şakir ca.cL 
desine bir de lamba koydurmağa mu -
vaffak olduk. Ve dertlerimizin çoğu 

böylece halledilmiş oldu. Fakat semti • 
mizde Şakir Paşa diye bir sokak vardır 
ki, burada ne kaldırım, ne de tek bir 
lamba vardır. Yağmurlarda bu sokak 
tam bir göl olur. Geçmek için adeta 
sandala ihtiyaç vardır. 

Böylece konuşa konuşa biraz yürü. 
ctJ.kten sonra, bize izahat veren zat; 

- İşte, dedi, solunuzdaki S'Okağa sa .. 
pınız. Bahsettiğiniz yolun halini gozü -
nü.de görürsünüz. 

Bunları söyledikten sonra bizden ay
rıldı. 

Ali ile beraber zemini yamrı yomru 
toprak doşeli sokağa saptık. Yürüdük. 
çc bozuklaşan bir yolda ilerliyorduk. 
Bol bol çocuk vardı. Fakat işin garibi 
hiç patırdı etmeden oyna§.lyorlardr. 
Yolun sağındaki solunda bir çok mo • 
Joz yığınları bulunuyor. Bunlar soka • 
ğın zaten çirkin olan v1ziyetini bir kat 
daha çirkinleştiriyordu. Bu bakımsı.ı 
sokakta kötü bir adetle daha karşılaş
tık. Çocuklar, daha doğrusu koskoca 
lise, orta mektep talebeleri ellerine bi. 
rer tebeşir almışlar evlerin, bilhassa a. 
şağrda resmlni de göreceğiniz, yepyeni 
kübik bir evin duvarlarına yazmadık ya 
zr, yapmadık kargacık burgacık resim 
brraknuyorlardr. 
. Bu sokaktaki biçare evlerin çoğunun 
duvarlarr, mahalle çocuklahnın karala
ma tahtası olmuştu. 

Baştan başa on dakikada kat' ettiği • 
miz sokakta tek bir lambaya rast gelme. 
miştik. Geceleri, bilhassa kış günleri 
buranın ne hal aldrğını sormağa lüzum 
yoktu. 

Tramvay caddesine çıktığrmız za • 
ınan ilk·rastgeldiğim kahveye uğradım·. 
Orada birkaç ihtiyar oturuyordu. On • 
larla konuşmak istedim, lcif söyliyecek 
halleri bile yoktu. Bana, kahvenin kar
~sındaki bahçeli 1cısrmda karşı karşıya 
domino oynıyan iki genci gösterdiler: 

- Onlar, dediler, buranın okumuşa. 
damlandır. Konuşursan sana hepsini 
anlatırlar. 

Gençlerin yanına gitt:m, beni büyük 
bir nezaketle karştla.dılar. Ve esaslı ola.. 
rak semtin üç derdinden bahsettiler. 

Yazan : Haberci 

Yusuf P•§a mahallesinde 45 inci ilk mektebi, kira vermemek için, eski 
mahkemei ıeriyenin bu köhne ve eayri sıhhi binasına ta§ımak doğru değildir. 

ve mektep olmağa o kadar elverişsizdir 
ki, genç yavruları, kira vermemek için 
böyle gayri sıhhi bir binaya yerleş -
tirrnek bilmem ne dereceye ka.dar ma • 
kuldilr. 

Kendisinden bu tafsilatı aldıktan 

sonra tekrar sordum: 
- Siz kültür işlerini yakınen takip 

ediyorsunuz. Bura çocuklarının tahsilt 
karşı alaakalarının ne vaziyette oldu _ 
ğunu da ltfen söyler misiniz?. 

- Bu sualinize, tahsile istidat fevka· 
ladedir diye cevap veremiyeceğim. 
Çünkü ilkmektebe gelen talebelerin 
ekserisi çok yaramazdır!ar. Muallimler, 
yalnız dersle değil, zamanlarının bü. 
yük b;r ksmını da talebenin terbiyesile 
meşgul olarak geçirmek mecburiyetin. 
de kaJmaktadırlar. Bu civann talebesi 
mektepte yalnız okuyup yazmak değil, 
en iptidai terbiyesini de öğrenmekte • 
dir. 

' Genç söyliyeceklerini bitirm ~şti. Bir 
dakika sustu, dalgın dalgın yüzüme 
b:ıktı ve sonra: 

Muı·atpaşa mahalJeainin çocuklan 
bütün evlerin duvarlarını böyle kirlet· 
mektedirler. Bilhassa resim do görül • -. Şirr.r.Ji, şöyle ~trafr bir dolaşırıtz:. 

dügü gibi yeni evlerin duvarlan Bütlün Aksarayın e~ ~üyük derdi olan 
• b bat ı t I toz a ve pazar yerının berbat haliyle er o muş ur. 

meşgul olunuz, dedi. 

d b. · · t ·k· . . Kendisine veda ederek bizim foto Ali Bunlar an ırısı, oz, ı ıncısı pazar . 
b k lı ~ "b·· .. d . ıle beraber, Aksarayın başka tarafları-

yerinin a ımsrz gı, o uru e ılk mek- d 1 - b 1 d k HAuERCf ·a· m o aşmaga aş a ı . J;> 

tep binası ı ı. 

Tozla, pazar yerinin vaziyetini. gidip 
bizzat görmemizi tavsiye ettikten son • 
ra, mektep işini de şöyle anlattılar: 

- Burada Yusufpaşa mahallesinde 
45 inci mektep diye bir ilkokul vardı, 
Binasınrn kira olması yüzünden, para 
vermemek için maarif bu mektebi mu. 1 

vakkaten kaP.adr, tuttu civardaki 29 • 

uncu ilk mektebe yerleştirdi. 1 

Fakat zaten çok mahdut olan mck • 
teplerden birisi böyle kapanınca, Ak .' 
saray çocuklaruun ilk tahsil ihtiyacma 
mektepler tamamen gayri kafi gelmiye 
başla<ir. Bunun üzerine maarif 45 inci 
metkebi tekrar açmağa karar verdi. Ve 
bunun için de eski mahkemei şeriye o. 
lan Yusuf Paşa binasına tadilat yapıla. 
rak mektebin buraya nakline karar ve· 
ri1miş. Halbuki bu bina o kadar fena 

YARINA : Aksarayın 
daimi pazar yeri. 

Dikkat! ........... ... .. 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün şikayet· 
terinizi, yapılmaamı istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her aaat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağmıza kadar gelip ıöy. 
le<liklerinizi inceliyecek, şikiyet . 
lerinize veya temennilerinize ga. 
zetemiz tercüman olacaktır. 

3 
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CUMHURIYET'le: 
Tunceli meseıes:nde 

h&Jkikal 
Türlciyeyi eıı iy~ bilen Türk milnet'. 

vcrleriıui.eıı ve Anadoluyu, k~rış karıl} 
gezmiş mühim muharrirlerimizd~rı ru. 
su/ Mazhar ı11giin eski Dersimi liil· 
yilk bir salahiyetle gözlerimi:: öniindc 
caıı1.andıran bir yazı neşretnıiştir. Bu
nım mii§<ıhede ve tet l~ik bakımmdaıı 
cııt~resan ol.an kısım1.armı iktibas c. 
d 'yoru::: 

Dersimli!eri Türk sananlar ~ar ... 
Ben de onları hiçbir zaman Türk 

sanmıyorum ... 
Türkte bedevilik, iptidailik, vahşet, 

merhametsizlik ve kan içicilik $CCiye 
halinde mevcut olamaz ... 

Birkaç köy isminin tilrkçe olması, 
birkaç aşiretin Türk ismi taşıması 

• olsa olsa • Türklerin enerjilerinin 
yüksek devirlerinde bazı sergerdele. , 
rin buralardaki Dersimlileri aşiret ha
linde, kabile halinde idare etmiş olma
sındandır denilebilir. 

Onlarda zeka denilen şey, şikarını 
pençesinden kaçırmamak, yahut şikar 
olduğu pençeden kurtulmak için bazı 
canavarların gösterdikleri insiyaki 
halden başka şey addolunmamahdır. 

• • • 
Teneffüs ve kan cihazları tuncdan 

sağlam ve kemik ve adaleleri çeJik. 
ten farksızdır: Ben altmış okkaiık tuz 
çuvalını srrtlıyarak, ağasının tırıs gi. 
den katırının arkasından, iki bin met.. 
roluk bir dağa, ağasile konuşa kÔnuşa 
tırmanan ve taş1dığı yüz okka yükün 
üzerine yetmiş okkalık bir adam otur. 
tup sel gibi akan bir dereye beline ka 
&ar girerek sarsılmadan geçen Der
simliler gördüm ... 

Bca Erzincanda tzmirin istirdadı 
dolayısile genlik yapıldığı gün bir yol
culuk etmiş ve (Acemoğlu köçrilsü) 
nün başında oradan geçecek yolcular. 
dan havadis almak için bikliye~ Der. 
simliler görmüştüm. Onlar şeh.rdeki 
şenlig1n sebebini öğrenince mc~ııs ol. 
muşla.r.dı ... Nekadar mütecessi3 ·ıe ne 
kadar müteheyyic idiler... Anlata. 
marn!! Niçin??. 

Çünkü zaferden sonra sulh devri 
başlaı· ... Sulh devrinde hükumet, inzı. 
batı temin eder; kuvvetlenir, .. Şekavet 

,müşkülleşir, çapulculuk güçleşir ... 
Ben Kuzucanda Nobudlu isminde 

bir köyceğizde bir Dersimlinin evinde 
eşya olarak, ocak başında asılı ı;işi. 

rilnıiş bir keçi tulunıu ... Yerde yorgan 
lık eden bir kc~e. duvarda gayet te
miz tutulmuş bir harb tüfeği görmüş. 
tüm. 

Bu tulum neydi acaba? 
Bakınız tulum ne işe yarar? .. 
Fırat Tercanın Götür köpriisünden 

Keban madenine kadar Dersimi saran 
tabii bir haildir. Frratın, Götür köp. 
rüsünden başhyarak Er:incan ovası. 
na açılan maruf vadisinde • 40 kilo
metro süren boğazda • nehrin suları 
sel gibi akar ... Bundan geçmek güç. 
tür . .Fakat ovaya açılan ağızda yata!( 
genişler \'C oradan suyu yürüyerek ve 
yüzerek geçmek mümkün olur ... O 
noktada ben her zaman hükümetin 
kuvvetini nöbet bekler görmüştüm. 

Fırbtın J{emaliyeye doğru kavis 
peyda ettiği (İliç) te bir köprü var. 
dır ... Bu köprünün iki yanında • kuru
nuvustadaki ~atolann köprülerini anJ 
dıran • cesim kapılar ve orta ycı inde 
blokhavz görülür. .. Burada da hükiı 
metin kuvveti nöbet bekler... Fıratıı; 
geçid \'eren her yerin ele jandarma otu 
rur. Lakin Dersimli tulumunu şi şirin. 
cc Fıratın en kabargın zanıamııda bi· 
le b:r yakadan diğer yakaya geçer ... 
Yapacağı işi gene yapar ... 

(Nohud~u) köy:.inde gördüğüm bO§ 
tulum işte bu i~e yarar. 

Ben Dersimi herkesin anladığı gibi 
anlamam ... Benim nazarımda : Bir "çe 
kirdek Dersim," bir "et Dersim., bir 
''kabuk Dersim.,. 

Vardır, ki hücre böyle hayatlanmıs. 
Dersimli böyle canlanmı~trr. Halbuki 
herkes yalnız çekirdeğe Dersim diyor. 

Mas.haza sekirdek kırılırsa et çürür, 
kabuk kurur, Ben Kuruçayda, Kema. 
hm bazr köylerinde, hatta Refahiye 
Ye Zarada, Akc;edağda Dersimin zar. 
fını seçtim ve Kuzucan \'e Tercan, Pa-

( Lutf en sayfayı s;eviriniz). 



1 ' Gü~ün içinde~-~ • • ., 

"Cumhuriyet,, in ufak 
tefek bir iki hatası?! 
Cumhuriyet aazeteainin bugÜn· ı 

ltü aymmda, ikinci aayıfanm ilk aü
tunlarmda fU ba§lığı gördüm:. 

••Sovyetler birinci ve ikinci en· 
tenıaayonallere müracaat ederek la
panya itinde fqiat devletlere kartı 
miifteıek hareket ebneği teklif et• 
tiler.,, 

ikinci enternasyonal .•• !Ali, fa· 
kat Cumhuriyet gazeteainin bu '

0

bi· 
rlnci enternasyonal,, i nerede ket· 
'.fettiğine hayret ettim doğrusu. Ma
lumdur ki Kari MaıkB ile arkadatla
nnm kurduktan milletler araaı ihti· 
W tqkilatına aoayaliat alemde "bi· 
rinci entemaayonal" denilir. Fakat 
l>u enternasyonal Pari8 komunaaı· 
nm general Gallife ve Tiyer tara• 
mdan butmlmamıdan soıua bir 
müddet lsviçrede ve bir müddet de 
Londrada sürünrr. :l:ı ve sonra .. ini. 
lial" eylemiıtir. Bu teşkilattan aan· 
mrza intikal eden yegane ıey, 
Mraks, Engela, fU, bu gibi birkaç &• 

zumm admdan ibarettir. Arkada§· 
1arm bir ikinci zuhulüne meydan 
vermemek için 1:>unu kayda lüzum 
gordüm. Gelelim ikiiıci hataya : 
~e ikinci sayıfanm dördüncü 

ıü.tununda "Benzin ve petrol .6yat· 
larmm tesbitinden" bahseden >ım· 
nm dördüncü ve bqinci sabr1ann· 
aan aJdJğmı fU kelimelere bakınız: 

"Sok Oni V~ Gatel F.ateno 
Romeno ..•. ,, 

Bunların asıllan ıöylece t.un1ı 
olunur: 

"Sokoni Vakom Oil Co., R. Şel 
Stoa Romana ..... 

Haber benzin iıindeki muazum 
ilitikan ortaya attığı zaman Istan· 
l)ulda yalnız bir gazete ''benzin itin· 
ae ihtikar yoktur" diyebı1mifti. 

Tan. 
Son üç gÜn~enl>eri Tan•m muli

teltf ~alarinda büyük harflerle 
ltJ aerlevhalara tesadüf ediyoruz: 

( - "lhtikAra doğru batb tür· 
lü tedbir alınacak.,, 

2 - ••Benzin ve petrol ilitilian 
Clevam ediyor!" 

3 - .. Petrol ve llenzin ucuzla. 
ynıca .... ,, 

Ne dersiniz) Bizde fikirler l;u 
ıiaclar çok çabuk mu değipyor) 

Maamafih hatasını teıhis etmif 
blmaaı hadiseyi teıhis edememif ol· 
~aamdan gene iyidir. 

Kara DAVtrr 

tanbul fahdkumda yapdau ilk ıemldtı. 
Türk blJafekda ve ~Bık lfffalnia MI. 
yük mikyatta JttlraJdyı. 'flcut buJm bu 
eaerdea takdirle ~I• ~ 
yoktur. 

Bu TUrk ı4eıda d•Mtllftln btı mu· 
vaffalayetinl, elfDcWd fabribmn daha 
siyade inJdpfml .Je alala blriftdf ma.. 
kine abammr dahi tamamiyte kendi 
tezgihlarmcta yapacak bir teknik yük· 
ıeıklife ulapnaaıru temenni için bir ve. 
aile addediyorus. 

Haliç bundan otuz yıl evveline ge • 
linciye kadar denis inpiyeciliğine bigi. 
ne olmıyan bir yerdi. Elli yıl ve daha 
öncıletf ite dtlnyum en uıta deniz lt
çileri Haliç layılanda toplanOU! bulu • 
nurlardı. 

Cumhuriyet huttıınetf, buıüıstin en 
milteldmil, en modMD teldiyle ve eıı 
geniı mlnuiyle Türk tersanelerini ih -
yaya umetmiıttr • 

Şirketi Hayri1emn bu muvaffıkıyeti 
bize bu azmimizi de kolaylıkla bap • 
rabileceğimizi ihsas eden bir yeni delil 
addedebiliriz. 

Buglln şehrimize gelen 

Hanri Li'1relıt 
Belçlkaııın latanhlda doj'maf 

olm btlyflk ldr mtıelDfldlr 
BetçikMm çok 

tanmmlf ft blytlk 
bir mlnenerl bu-

pur8e ...... 

,.,." Dnamlı 
•mette oynaııaa 
bir sak piyaleria 
ve Jrl'IJlllZ akade
mW tarafmda 
mlklfatta• 
Cfml=t ..... 
mOellifi oJm ba a-i 
münevverin adı 
Henri Liebrecht'dir. Ve dürüst bir çeh
re ıaıtermif olan bu genç fakat çok ol
gun ayni umanda Betçilta muharrirler 
cemiyeti umumt kltibidir ve Brübelde
Jd Belçika gUsel aanatlar akalclemisinin 
kıymetJi bir profea8rüdlir. Henri Lieb
reaht pzetecililı: ileminin de hiç de 
meçhat olmayan btr aimamdır. :Brlikııe
lln meıbur ''Le Soiı',, pntesinde dalnıt 
mahanirllk ve "Soir tnumE,, de baı -
muharrkllk yapmakta otmasr mi.afırl • 
mblln meziyetlerini bir kat daha yuk • 
.eltereık ıaze vuriaaıtacbr. 

Ma1611ere ve şehit 
Allelerlne 

ikramiye 
Llıteler malsaadık· 
ları gUnderlllyor 

• 

MJllf lliidafaa veklleti bıhliar bey. !.,...... .ar.rııa:n ~lerl askeri DlL 

1~ pıut allelerl!Je ikramiye ola
rak dliıtmA 11zere btr llaW hamla. 
Dbt Ye ~ \'ekAletlne W'1t etmJf., 
tiri 

• 14 fti11ecek ikramiye mlktarJ&. 
l'I tmtlardfr~ 

Blrblct dereee: Kalfll zabitlere 206, 
askeretre 103; ikinci derece: Zabitle. 
re 185, tskerlere 82: Uçüıtcü 4en!ee: 
Zabitlere 145, askerlere 65, dördilııcU 
derece: Zabitlere 123, askerlet'e 41; 
be§inci derece: r.abttlere 103, aı;kttle. 
re~. altmcı derece: Zabitlere 86, as. 
'terlere 20. 

Şehit aileleri için 6937 ffra ayrılmış 
tır. 

Maliye veırtıetı milU D#ldataa vetA .. 
tltiıdn liatesi1le röre malsaıı4ı1darma 
göndereceği tediye emirlerini hazırla.. 
makbdır. 

Bursada banka 
soyanlar 

Yedişer sene hapse 
IDalbllO• oldular 
... Olmantı 'SanJruı IOyguncu. 

Janmn ..Uırel...ı dUa bitmft. ve U.. 
rar terltlm tdllmlttk. Karara glSre L 
-6111 ~ AbmedJıı BUl'la 
Oaumk lenkıemm IUheahaf gllpeglhı 
481 ~ eldeki dellllle Ahit 
,ertıbdl Ye miJdataaalrmm reddile 

Tirit c-. bnmmmm 49' ve 497 nci 
mlldclelerl m1lelbJnce 1 111" sene afrr 
hapl8, 7 ... teDe nezaret altmda ya. 
IUDaia ıilalıt6m olmutfardır. Aynca 
Jiuku.tu jmmedeJl de mtebbeclen lskat 
edihrı1tle:41r. 

Dllştlp yaralanan 
iki çocuk 

Galatada Arap camiirlde Zindan ıo
blmda oturan O yatmda Hakkı dtın 
Kurıunlu hanın demir bpm arkasmda
kl tel ~ kafi ....... dflpnlt. 
bapndım ,_..ılanıru ,..._.,. kaldml 
nqtw. 

• • • 
~- Kf!plOeede oturan 10 
~Ruhi d'1n •iastAA dWıU,. muh 
teUf ıp!erindtia , .... t ........ .,. 

~- J 

Merkezt Avrupa 
kUpası 

Futbol musabakaları 
Prat, 28 - Muhtelf memleketlerde 

deva medilmektt olan merkezi AftUpa 
kupası maçlarının neticeleri şunlardır: 

PRAO: 
Bundan evvel Viyanada 1 - 1 

berabere kabmt olaa Sptara ile Admira 
karıılaşmıştır. Sparta takımı şu şekil· 
de sahaya çıkımıtır: 

Klenovec - Burger, Ctyroky -
Koatalek, Boucek:, Kolsky - Faczinek, 
Beneeky, zeman, Nejedly, Kalocasaj. 

Admira da şöyle tertip edilmiştir. 
Platzer-Schalt, 14ariadıika- Ur

l:Mnak, Hahn, Jolucb - Vogl 2, Hah. 
nemann, Stoıber, Schilling, Vogl ı. 

Anadolu 
haberleri 

• ZonpldalC. d (}( .. ) - Ha.Uıevl llpOI' 

faallyeUeri hızlanmıttır. KlUpler arasında 
ilk .ılc futbol maçlan yapılmaktadır. Spoo: 
11Jıaft modern bir fekle konulmU§tur. Tenla 
mUsabakaıa.rına bu hafta b&§l~ı!Jtır. 

• lzmit, 28 (HU8U8l) - Bisiklet federas 
yonu taratıııdan bölcenılzde tertip edilen 
sert blslklet yarışlarının yedinci ve 1<>nuncu 
su bugtln 100 kilometre nıesate UZetıııde bl 
liklet ajanlığmm lda.rethlde ya.ptlmqtır. ko 
ıu ıaeticalnde yapılan t&mlfe g6re, Ak)'elU 
kltlbllnden Vah~et birbıcl, aynt klüptea Kll't 
rl ikinci, )ılithat W;Unc11, gelmlllerdlr. 

• Adapazarı. 28 (Huauat) - ÇengelkfSy 
-Gen~y takımları arasmda yapıta tut 
bol ma~da her' lld t&rat ~r ııayı yaptı 
ıar. ç.ıgeııcay tlıJmnnrın roltbdl bakem Of 
sayd ııaydıtmdan OY\lll lldDcl devreDin yan 
ımıda Çeagl!llköylUlerln itirazla alanı terket 
melerlnden tamamlanamadı. 

Vefa klUbü 
Yıllık kongresi 

Eaki klüplerimi.zden Vefa idman yut· 
du yıllık kongresi 27-6-937 tarihinde 
Saim Turgudun batkanhiuıda toplan· 
nqtır. 

Eski idare ve mürakabe heyetinin ra 
poru okunup kabul ediililrten ıonra ye
ni idare heyeti seçimi yapılımttn". 

Genel baş1'anhğa Vefa idman yutdu 
milessiılerinden olan İstanbul kUltilr di
rektörü Tevfik Kut. idare heyeti başkan 
bltna şehir meclisi üyesinden avukat 
Hasan Fehmi, ve azahklara da Hasan 
Bqer, Ali Muhsin, Necmeddin ve Nu· 
rec1din Yener; mürakabe heyetine de 
Fallc Kurt, Saim Turgut, Saim Şahin, 
ekıeriyetle seçilmişlerdir. 

Yeni idareye güzel bapnlar tllteriz. 

Macar hikem Bornkay'm idare ettiıt 
ği ~ 2~2 berabere neticelenıniftir· 

Budapeştede Sla..ya ile Fereftc .. rOf 
kırıılafmıı ve Macar ta.lcıMr bitt kart' 
üç sayı ne ratıp celmijtlr. 

Viyanada Auttria De İtalyan tampl" 
yonu Bologna karıılafDUŞ, Aultria ...,.. 
'1 galip gelmiıtlr. 

Young Pellovt, Viennayı l-0 yeıt -
nüıtir. 

Cettevede Lazfo Roma, Hungaria)'f 
3-! mağlilp etttıitdr. 

Almanya 
Letonya 

Maçını Almanlar 
kazandı 

itip, 28 (A.A.) - Letonya için bit 
rekor teıtil eden ıo.ooo ıeylrdnfıı &. 
nünde katplafmrf olan Almanya - X.,. 
tonya ıbillt futbol takın11an maçında 
Alınan mnıt talaını bire karfr Uç aayı ile 
galip gelmiştir. Maçı Celcoslovak h4 • 
kem krlst idare etm~tir • 

Zam ora 
Cenubi Amerlkaya 

· gidiyor 
tıpanyadan ka~ralc birkaç aydanbetl 

Nia klUplerinde maçlal' yapan dUnyaımt 
en meJbur blecbednden Zamora cenu
bi Amerika takımlanndan l>irf tarafın· 

dan anıaje edilmiıtir. Zamora birkag 
güne kadar Amerikaya hareket edecek• 
tir. 

Yüzme 
Y~gl bir dDnf a 

reloru 
Amaterdam. 21-Zandyk açık hava. 

banyolanmn astlJt töreni mbaaebetile 
tertip ecUlmit olan Jtimle yatlf)armda 
Holla!Mlalı kadın yilricii Jople V1a • 
berg 200 metre lmrMlamaıda yel bit 
dilnfa, nlconı teeia etmi~. 200 Mitte 
kurba'-8 7ibmeYf 2 daldka 58 ...ı. 
yede bMmiı G1aıı Jople, d9 dilldlra 
amm içinde kalan ilk qdııt yildeü • 
dllr. 

Budapette. 28 - Yade& Odeon 
Groh lOOô metre _..t yillmeyt 
13,12,2 düilcacla bklı.rek yeni -'tr •• 
car rekoru.- dladftit . 

Şirketi Hagrige- XendilUekonupn!arUftrindeclafma __ ......, ______ ..;.,...._.-...~....,-----------------------~----------------~-------------
afetft bir TUrJdye ve bmıaaa tıtaııbtıl 

nin geni vapura ::'ıe~em-ım.aı::sıt.yrm:! 
&irketi Hayriye fabrikaımda yaplua vt hem de yeni Ttlrkiyenln ~e gtlzel 

lld :vapurdan. biri yani 1 S numaralaız bir tetkik ıeyahati yapmak arzmile 
pettembe ı0n11uat15 te töreııle de - uamu:a ıeJmittir· Drinıla diyonu. z~ 
;&.; üıdirilecektir. Bu.gemi ıitlretin ı.. ra bu kıymetli mtlelliff Bri'ilmel kadar 

lstanbul da beııimsiye1rillr. Ve .lira Haı 
;jDO •ıwıt"lllllWı •w+ mf d Lfebrecht'ln mesbtrreei fataııbuldur. 
m ıve !Oa.pakçnmSL., illll .. Derslmhı etL :Yani bu müellif "İltanbul doğumlu,,• 
h~'- .. -, ,.,.w.uu.. dur. 

Bir 11e11e baharda. • Aluner.ar daim- ı ..:::.ZA~Yl:~-~n==-ce'"':;tnı-;;;:ktı~tıaetdrı::::;::-d:;:e=n-=a;:lm::II= 
ilan, ~iği ve Altmhilseyindeıı olduğum 9.12.934 tarih ve 429 sayılı 
pgfp • Kiglya gidiyordum... tudilmamemi ayi etttm. Yeıı!sini- çı

Ka.r henUz erimenlll olduğundan. karacaimıdan eskisinin hWmıtt yok.. 
!lllY&ID1 hamallar tqıyor, keJıdim Cle tur. Nafi (8913} 
yDrllyordum- / 
. :Ağqenliğinde. Uç yüz köye hUkme

C!en Şalı Hüseyin oğlu llusta!a. bey 
Jirallığını ke§fetmr, ve krallÇe GGDfl 
aultanla da möllbt ~ 

ZAYİ 
Deİift Tfcaret Mlc!&r1ilıthwtett 1Mı .. 

tım 9 - 7 ! numarıdr uzak seferler ildıı
ci bptftlı&ı llaan eti•..,.. sayı et
tim. Yenisini çallancajwıün em.inin 

hli1ml1 ~-

Altinhilseyinde esir oll...,naf:um, 
:!ItmhUseyin beyi on, on bet ifJI tua 
fmdan çekilen bir kızak için&; bana.. 
brlr bir dağm yama.cıuda raqelmft 
ve köyilne benden evvel varan adami. Kona.re 
le tevkif edilmekliğittıin emrini gön· . Au .. ldtltü tefllQiMllnl 
C!!rmigtir. Ben ora&ı on saat :taıdıktan JL1lıi' ai%ıımuımell ımıdlJfme ıı 
amıra yoluma devmn edeblhnittfnı. 1'~t37 paar ıfnaı.aat ıo ıa '8.. 

Ben Erzfncanm Fn-atm ka.rfı ~ ımellk aGqıeua ~lk~ Üll • 
... ki köylerinde öyle DendmH kny. dl Şedpap«atd-~ tefılle 
ltlt ı&'dlm ki - hiç mmtmut - Mrl.. Jeri. 
8iade lfaynıd4ta Jwn.jnd& b1r adam ba- -----~-----.......... 
• llWk derli 'ft!rnlfltf. 'lı.-a#"bs r ud'_!llılılııllım 

J'ab.t kabakta a1etDili ~ 1'at "Seven lıatt•mr,. = :n, ~m:.m:: = Tefribum'.1UI ~ ..... 
ea) (~), (glb!ıı!le) ve bam ,._difememiftllı. Oı&- clifetia. 
talfara tapmak aetıwetlltllıalelere11f ill"'"ım;llltlllılımıılll'"llllmalllP'ff'ıll111111!1111•u1111 

• Mil rfvayetlert .... "'- su birkaç gUııe kad&l' Phrlnııze nikıedilecek • Bini. ctfundl KllrpDlm' dtlfl'llıaıl 
r g2 • D E : 1 "' Cumhuriyet Jlalk p~ merkez btıre 1 muhtelif noktalardan nakzedl1miftu, 

vellldd ,_ Pol aıwıtoata • ......,,. • ..., tir. esrarengiz bir gekllde yanmııtır. Delfrmenbl 
z1yuet edıla8Jıı:tlr. • Beledfye 90b}Cta ~~erde batı •e tglnde buJw:Mm. Alil ve Ltift &dMda tıd a 

• DDD..ellrl!ıt9 _.... tnd'rbM!edndt ldUm ıd1Jraaellal mdft9tDdltlt".. vallı da kurtulamıyarak ~. 
pcllye kadar g&nlmiyen bir faaliyet oı- ~ Orman 1dıııuDd ~ataaraeı11ntn emret • lmıltiıl kurtulUfUDun yıldUl:ıbd& dllıa 
muftur. Saat o&• kadar earmu ~ot mild t1l1 tekilde kö)'lülere zatı ltlert lçtıı kullan.. bUydk ınerasttae kutlulannuftır. 
debunum!el Hikmet Sonel l~ klflDtn llOrgtı caklan kereste ve odunun keetıeceıı yerlerin 
aunu )'&pmı!J ve bunları mahkemelere 1evket tayiDl d1ln Ziraat feıcil~iııden 'bÜ!l'aml§tlr. 
mfttl'r. S~arm çogU pazar rGnt\ a1qaıiı 4 htıat 'teldtt Ceiil B&Yltı" tarafmdıl:ll 
Ozerl gezme yerlerinden fehl'e ~ tara çatqnıa yıımm bftmeıll ve Yent ç8:İıfDıa Jdı: 
.fmdan 1&rhOflUJillj ffl•ri!'fU;. mil bliflant&M ~e .. ,.,.,. lw.t 

• lldncl ceza mahkemesi Ualarmdan vell&leU wQJ11dııd.ı bir ~ ftl'Ue 
Neft dUn aat on beıte aıcaktall llir fenalıJI. cektir. Gardenparti temtnUZUll ODUDdadJr. 
~it. oturdutu B&Ddalyeden dGf81'ek bap 4 Genç kız ve kadJD}an-~ ye usak 
kaforlfer '6oMUUDa çarparak &tıl"'daft 7&ra )'erlere ııstUrmek yUsOtldeD ~7't1De 
Ja.nmqtır. Nefi tabibi adli Euftl' t&tatta6ıı kait1 veri!4!tl ~ ~ ...,, ıı1liad)w 
tedla\fbl YllfdddCtln Mın eTID8 ~. aft tlR.ra.r, Temyiz m~ ._,.,dml 

• U:ıad tfletnN ldutsl tsratmdim Avru =:=:::==:::::::::=::::::::====~===== »adan llllta lball .,_erklrlerdea 1dri ~ 
v11turla lbnanqnıza gelm1§1U. ])ller iki ro 
morkör de 6ntlJ'ı:ıUzdekt ay içinde llmllflDDıza. 
Plinlt~ 

• Cumt11t1yet Met'kft bıuıkat, ıtomaya 
dd ptdk ltlUlıııeirlerhl ltrllbet1Ma4• P8 
ncelderl :aa-n: puatmmı Törk ,...... 
dellltli'mek tlure KannUa Zretllıdne btr 
memur göndermlftlr. 

• 'l'Urı: ~ ı.racar tıe1ttdl aıdqmdlll' ~ 
da ll!r *1' ~ 1!214tllıirffht. 

• J.'llıtYldt ~iki ıftllW Atman 
yad&..,.~. 

• Kuu~ 1~ Tu.ut l8mlnde 8 
yapıda bir ç0eutu ezen ~r Sa4reddln dUn 
bulunarak tevkU edllılılftlr. 

• Maarll vekuı Saffet Ankan dan Anka· 
r&dmt ielfi'!'mtı!e ~-

• a.iyt!t UrMnn :ıın1kft\wl Şll!h1t dftft 
Aıllt9adım ~ 1oltfti19 

a9 
8AU 

~-ım 
.Wcı1: 13CS6 - ıt91W&hır: • 

dllneetn dotafu OtıMtla 1-tlp 
4,3% ıus 

Vakit Sabah Öğle İkindi AJqam Yatll tın..\ 
2.~ 11,ıt 16,18 19,45 21,48' 2',11 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
i'U'lstfn ıııyam g'ittlkı;e btıyftıttlkt4!dlr. 

?üıtth"ayt Jardlltı .A~ da ...,.._ kMı 

ıaca.ldarı~ 

WJ 1°sll .... 

• x.- knı1I ~ ......... 
oıdldiıan mulltefe1a o()f~) ,.._ .._ 

PabM ll••qm• ~u.. ırat 1ıuıU Kdrfu 
ya lfdt!cekt&. Xrat"' ,.. ~ 1ılr 
geatf~. 

• V&klftMt ıadıml mtNllltU' t'afns, ~ 
'lMlllııdrw tıılalCf _._,. tıılllp cıJIUlı ........ 

'111 teJdlp etmektedir. 
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Bir aile sırrı .• 

Tonton 
anıca 

Balıkçı 

Pertev paşanın zevcesi Rana hannn 
efendiyle Rüstem paşanın zevcesi Fe. 
tide hanımefendi, Boğa?.içinde ko~u 
idiler. Fakat, ömürlerinde biribirle!iy. 

le asla görüşmemişlerdi. Ben, bu iki 
aileyi de tanırdım . 

Kocası öldükten on !ene kadar son.. 
ra.ydı. Bir gün Rana hanımefendi de. ı' 
dl ki~ 

- Of ... Canım sıkıJıyor. Görüşerek 
hiçbir ahbabım da yok. 

- Aman efendim, niçin komşunuz 
Feride hanımefendiyle görüşmezsiniz? 

- Bilmem vallahi... Onun için pe
rilere karışmış, münzevi derler. Hiç 
bir yere çıkmazmış. Bütün ömrünü, o
dasında ibadetle, tesbihle geçirirmiş ... 
Adeta. büyücü gibi bir şeymiş ... 

- Mübalağa etmişler, hanımefendi! 

• dedim •• Pek de !öyledikleri gibi de. 
ğildir. Rana hanımefendi, zamanınfl\ 
en güzel kadınıydı. Çok şirindi. Vakıa 
sonradan bazı tevehhümlere kapıldı. 

Münzevi oldu. Fakat o da, son zaman. 
Iarda canının sıklldığrndan bahsedi. 
yordu. Eğer muvafık görürseniz siz
leri görüştilreyim ... 

İki taraf da razı oldular. Bir gün 
Feride hanımefendi süslendi, püslen
di. Buruşukluğuna rağmen zarafetini 
muhafaza eden parmaklarına yüzükle 
rini, kulaklarına kil.pelerini taktı. 

Ben de onun hazırlığının tamam ol. 
duğunu görünce komşuya gittim. Ra. 
na hanımefendiyi alarak ona götür. 
düm.. 

İki kadm, derhal kaynaştılar. Ah
bap oldular. Bu yahlara gelin geldik· 
leri giindenberi tanıı~ıp görüşmeleri 

=:: •• ı::..:.-ru:::::::ı:a:: ı :::=:::::ı 

1 p HUseyln Rlfat :! 
1 Tüıkçe manzum 

1 Mevlana 

1 
rübaileri . 1 çıktı - lkbal Kütüphanesı Ü 

İstanbul !. 
ıın:::::::. .. .:::::::::.-:::::::::::::::=-=::tlftGUll: 

HABER 
AK$AM POSTASI -. . 

"ıOARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
~ Post• k~tusu ~s ' lıtanhut 214 

. Telgrar adresi : ıstanbul HABER 
r 

1 vazı ışıerı telefonu : 2S87ı ,. 
idare ve ıı~n .. • ' u~, 

, ABONE ŞARTLAR! 
Tiirki~• E~'J.•lı• 

Seneıııc 

e avlık 
3 aylık 

ı aylık 

'"00 Kr 2700 ı<r . 
730 , ., t•SO .. ' 
400 .. 800 .. 
150 .. 300 .. 

Sahibi rJt NtırılJat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bcm/dı;ı llf'M (V AKIT) mothatm 

kabilken bu zevkten kendilerini niçin 
mahrum ettiklerine şaştılar. 

Fakat dikkat ediyordum: .. j 
Ra.ııa hanımefendinin gözü, mutema l 

diyen, komşusunun mücevherlerinde 
idi. 

Nihayet, dayanamadı: 
- Ne güzel şeyler! - dedi. 
Feride hammef endi gülümsedi: 
- Galipa, beni söyletmek istiyor. 

sunuz? 
Rana kızardı fakat cevab vermedi. 

' Rilstem paşanın zevcesi: 
- Söyliyeyim, söyliyeyim. Zarar 

yok .. diye devam etti. _ Pek çok kim. 
senin bildiği bir hakikati sizden niçin 
gizliyeyim. Bunlar, bana o perinin 
hediyesidir. 

- Perinin mi? 
- Öyle ya ... İşitmediniz mi? Bana 

perilere karışmıştır derler .. Buna ben 
de kaniim ya zaten. Çünkil onlar beni 
ziyaret ediyorlardı. Dadımın sağlığm. 
da... Herhalde asıl perilere karışmış 
olan dadımdr. Çünkü o öldükten son
ra, ayakları kesildi... İşte, bu onlar -
dan bir tanesinin yadigarıdır.... . . 

- Müsaade eder misiniz? Gorebılır .. ., 
mıyım .... 

Rana hanmıefendj, mücevherleri e. 
linde evirdi, çevirdi. Dudakalrmın ~
cunda bir !Öz dolaşıyordu. Fakat ag. 
zmdan çıkaramadı. 

Sadece: 
- Ne mükemmel periymiş.. Sahici 

mücevherler getirmiş size ... - demekle 
iktifa etti. 

Ya1mna döndüğümüz zaman, Rana 
hanımefendinin fevkalade Mabi oldu
ğunu gördüm. Birçok ııualler sordum. 
Cevab vermedi. Daha fazla. sıkıştır. 
mam üzerine, beni, bir konsolun yanı. 
na. götürdü. İçinden bir çekmece çı. 
kardı. Açtı. Bir gerdanlık gösterdi: 

- Tıpkısı, değil mi ... O küpe ile o 
yüzüğün tıpkısı ... Bu takımın yansı 

bende, yarısı komşumda oltna&ına. ne 
denin? .. 

- Hayret... Yoksa., peri .!ize de mi 
geliyordu. 

- Hayır. Sadece mücevherlerim ko. 
camın kasasında saklı dururdu. Bir 
gün onların kaybolduklarını gördük. 
Hayret etmiştik. Bu sırrı anlamalı. 
yım ... Mutlaka anlamalıyım. 

Feride hanımefendinin ziyareti ia
de etmesi lazımgeldi. O gün salona gir 
diğim vakit, her yerde, Pertev paşa. ı, 
mn resimlerini gördüm. Hem de genç. 
lik resimleri... Buna benim hayret eL 
meme vakit kalmadan, Feride hanı. 
mefendi bir çığlık kopardı. 

Parmağını uzatarak: 

- !şte o. o .. o .• diye haykırdı. Pe
ri! Fakat ne arıyor burllda ? ... 

Baygınlıklar, çığlıklar, bu buluşma 
yı sekteye uğrattı. Fakat ben macera. 
mn ne olduğuna merak ettiğim için 
tetkikatta bulundum. Meğer, güzel 
kadın meraklısı olan Pertev paşa, 

dadıyı elde etmiş. Dadı da, çok mute. 
kit olan Feride hanımefendiyi, ancak 
bu peri efsansiyle kandırabihniş. Ve 
karlı işin yolunu bulunca, diğer peri. I 
leri de konağa dadandırınış ... 

·.· · .. ~, · 

Hatice Siireyya 1 
~~------~~--~--~;-;-~--:-~-;--

Kibar hı~sız Siyah 

65 _ Ora;ı:a. girmek lı;in kora. bir pltn 
hazırla.ml§tı. Karanlık basınca, evin yanma 
ııokulmuı ve orada gölgede s~lanarak, Şa~I 
tonun bütün harekellt"rinl takıp etmişti. ı;. 
şaklarm blrrr b!rer gittiklerini ve ev sahibi 
nln 10n bir defa, bUlUn kapı ve pencereleri 
muayeneden geçirdi~lnl görmliştil. 

M _ Gene ayni çalılığın arkaıımdsn, 

bazı mlııaflrlerln geldiklerini görmuttü. Bun 

.,f 

lar rnerdi\'enleri ~tkarlarken, J{ara gölge dt 

çevik bir h11~l\etle, ya:ı1 odu1nın pt>ncere3i 

kenarına sıçramıştı. Pencerenin alt tara!ını 

kaldırmış ve Şarlton kapıyı aça.rkım, o da 

pencereyi dil7.elterek masanın altım• ıirivPr 
miştl. 

87 - Saat biri çaldı. Birisi esnemete 

başlaöı. Kara gölge de zaten bunu bekliyor 

-

dıı. Yı"·aş yavaş yorg"Unluk hepsinin tizerin~ 

ı;ökeı·el<, o dıı harektte ge<:ebilecekti. 

Şarlton birdenbire: 

- Bütün ı:ııkları söndürürsem "! dedi böy 

lelik•e, hmıız, nerP.ye gireceğini şaşırır. 
Fakat, kara ~ölgeyi fena halde ııı,:vindlrdi 

sg - Karanlık onu müşkül vaziyete sok 

mıyacll.k b!lfikiıı işini oldayla~tm1cnktı. 

' 

Yazan : Niyazı Anmet 
------- - -----

1223 sene evvel bugü11 

Halife Süleyman Bizansı 
fethe karar verdi 

Başhuınandan Leon kendisini imparator 
yapacaklarını öğı l 1nince Aaı ap ordusundaıı 

kaçtı ve imparator olduk lan sonı a ••• 
71 4 yılı 29 haziran günü 1 223 - Peki ne yapalım? 

sene evvel bugün Bizans orduları - Yapacak bir tek i~ var. Ondan 
kumandanı Leon Emevi halifesi başkası faydasızdır. 
Süleymana güldü ve şunları söyledi: - O nedir? 

-Bizansm fethini istemez misi· -Leon'u getirmek ... 
niz!. .. Bizans dünyanm en zengin - imkansız, Leon bir daha gel-
bir diyarıdır. mez ... 

- Fakat uzak bir diyardan - Çok kolay gelir .... 
bahsediyorsunuz. Orayı fethetmek -Nası1? 
kolay olmasa gerek... - Onu bulup kendi~ini Bizans 

- Siz ki ispanya gibi bir diyarı İmparatoru yapmak istediğimizi 
fethettirdiniz. Bizans hiçtir. Eğer söylemek ..... 
benim yardımıma güvenirseniz ora· Kumandanlar dü~ündüler. Çok 
yı da İspanyaya ilave edebilirsiniz. doğru bir sözdü. · 

Süleyman bir müddet düşündü - Fakat, dediler. Bunu kim ya 
sonra: pacak .... 

- Muvaffak olamazsak seni öl-' - Ben .... 
dürtürüm. ... - O halde hiç durma, git. ..• 

- Kabul ediyorum. • 
Halife Süleyman bu vaad Ü7erİ· Birkaç gün sonra ihtiyar tebdili 

ne derhal orduyu hazırlamıştı ve kıyafetle Arap ordusunun içine gir· 
Bizans fethine gönderdi. meğe muvaffak olmuştu. Leonu a-
kumandasmdaki ordu doğru lstan- rayıp buldu ve Bizans kumandanla· 
bula gelerek şehri muhahsara etti. rınm selamını söyledikten sonra: 
Leon da garp ordusu ile beraberdi. - Arap ordusuna herhalde iste· 

Rumlar bir aralık son derece miyerek yardımda bulunuyorsunuz. 
müşkül vaziyette kaldılar. Arap Bunun sebepleri olabilir. Fakat bu 
kuvvetleri mi.itemadiyen hakim va- gün bu sebeplerin hic biri yok.. Sizi 
ziyeti muhafaza ediyorlardı. dört gözle bekliyorlar. Bizans tahtı 

İmparator Teodosyos: emrinize amadedir .... 
- Anlaşmaktan başka çare yok Leon inanamıyordu. İhtiyarı u. 

tur. harp ederek yapacağımız masra. zun uzadıya isticvap ettikten sonra 
ft onlara verirsek biz daha çok ka· kanaat getirdi ve: 
zanmış oluruz ... dedi. - Kabul ediyorum, dedi. Bir 

Fakat bu teklif halkı şüphelendi- haftaya kadar oradayım ... Sen git. .. 
riyordu. Maamafih başka çare olma· Leon bir gün Arap ordusun· 
dığına göre imparatorun dedik. dan 1caçmağa fırsat bulup doğru ı~. 
lerini yapmak lazımdı. tanbula gitti ve kıyafetini tebdil 

Müslime bu teklifle karşıla,m- etmişti. Vaziyeti anlatacakh. 
ca tereddüt etti. Leon·: Hayret herkes kendisinden bah 

- Ne münasebet, dedi. Buraya sediyordu: 
gelmek için ne kadar eziyet çekti- - Tahta Leon geçecekmiş .. O 
niz. Ordu bin bir müşkülatla karşı· gelir gelmez bizi kurtarır ... 
!aştı. Hakim vaziyette ikeq paraya Leon fazla durmadı. Doğı u sa-
tama ederek sulh yapmak hiç doğru raya gitti ve kendisini Bizans impa· 
değildir. Nasıl olsa şehir zaptedile· ratoru ilan etti. 
cek o vakit bütün servetleri bizim o· Yeni imparator Arap ordusu· 
lacak.... nun bütün içyüzünü, biliyordu. Bi . ., 

Müslime, imparatora red cevabı rinci hücumu ile tebeaı-ınm YÜ· 
verdi ve: zünü güldürmeğe muvaffak oldu. 

- Hayır, dedi. Ben anlaşamam.. . Müslime ordusu bir müddet 
Buraya Bizansı fethetmeğe gel daha mukavemet etti. Fakat muvaf-
dim..... fak olmak ümidi tamamiyle kay· 

İmparator hiç bir tedbir alamaz bolmuştu Asker arasında hl!lstahk, 
haldeydi. Ordu bozguna uğramak aclık baslayınca fazla durmanın ffiC\• 

iizcreydi. Kumandanlar biribirleriy· n~sı kal~dı. 
le işin içinden sıyrılmak için çare İşte bu ııuretle Emevi halifc!linin 
arıy.orlardı. ihtiyar. bir rahip ku· muazzam planı tamamiyle yok ol· 
mandanları buldu ve onlara şöyle muştu. 
dedi: __ A_l_m_a_n_c_a_d __ e_r_s_l_e r 1 

- Ey Bizansın asil çocukları ... 
Biliyorsunuz bu felaket ba~rmıza ne. 
reclen geliyor. Hep kumandan Lc'nn. 
un düşmanımızla beraber bulun. 
masmdan. Eğer o bizimle beraber 
olsaydı di.işman karşımızda dura· 
mazdr. Başımızda bulunan hü· 
ki.imdar bizi sağmak istedi. 

centilmen 

Dirılcnblre levhanın u~11ltusu duvuldu. Son 1 

ra, :<:"lirUltli lteslldı \"l' ampullerden biri yandı. 

Birisi eve yaklaşıyordu! 

Şnrıton: 

- Kara gölge, diye mırıldandı~ 

BUtün gözll'.'r levhaya do~ru döndü ve hn 

kes, sırayla yanıp sönen I§ıklar sayPsinde. 
hır.;ııın yurüyü~tinU takibe koyııırııı 

HABER'in lisan derslernii ter~ :3 

eden heyetten b1r muallim hususi al. 
manca ersleri vermektedir. Bilha:!::s 

ikmal imtihanlarına pek kısa z:aınwı. 
da yetiştirir. Şerait eh\'endir. Hau"T 

de "Almanca hocası" rümuzuna mek· 
tupla müracaat. 

6:-ı - l';"nrltnn heye::ıuılı bir S('~'P: 
- Bakın, dedi, salonu zeçU .. Çin vıızollırı 

ntn bulunduğu \'itrlnln önllnde durdu .. Uza!< 

111.şıyor.. Öbür tar&!a dotru yürüdü. Kaıil} ı 
açıyor. Ş!mıli ~·emek odasındadır .. CUmUş ta 

kımlarının hulurıdu~u ramlı dolabın ön\lndi" 

durdu. Anııtn! Hl<: .. üphcıılz. ~ilmilş takımla. 

rı <;nlınak için, dolabı zorlayacak. 



Benzin fiyatları 
Belediyece bugün 

tesbit edilecek 
Benzin ve petrol fiyatlarının a

lacağı vaziyeti tetkik etmek Üzere 
dün belediyede bir toplantı yapıl
mıştır. Vali Muhittin Üstündağın 
reisliği altında yapılan bu toplantı
da kumpanyalar mümessilleri bu
lunmuşlardır. 

Şimdiki halde beş kiloluk şişeler 
85 kuruşa ve perakende olarak bir 
kilo benzin de 17 kuruşa satılmak
·tadır. Belediyenin rioktai nazarına 
göre beş kiloluk şişelerin 82,5 kuru
şa perakende olarak kilosu da 16,5 
kuruşa satılması lazım gelmektedir. 

Dünkü toplantıda bu cihet münaka
şa edilmiş ve faknt kati bir karar 
verilememiştir. Bugün bir toplantı 
daha yapılarak kati bir fiat tesbit e· 
dilecek ve resmen ilan olunacaktır. 

Belediye narhtan çekiniyor 
İstanbul belediyesi; lzmirde ol· 

duğu gibi gaz ve benzin fiyatlarına 
nark koymağa taraftar değildir. 
"Şehrin vaziyeti itibariyle narl~ın bir 
foyda temin etmiyeceği ve nark 
kondt· ~ u takdirde belki de bir spekü. 
lasyon baş göstereceği,, kanaati var
dır. 

Briç Kralı 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

dir. Bundan soma Yunanislana gi
deceklerdir. 

Kulbertson'un beyanatına bakı· 
lırsa, Amerikaya briç oyununu ka
bul ettiren ve bunu yayan, "iska-n
bil kraliçesi,, olan zevcesidir. O, bu 
münevver o)'\lnu, fiziki sporlara kar 
§I bir müvazene temin etmek üzere 

türke olan hayranlıklarından ve yap 
tığı büyük inkılaplardan bilhassa si
tayişle bahsetmiş ve sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

"Zannediyorum ki, daha iyi biı 
propaganda, memleketinizin ve mil
letinizin harikulade meziyetlerini da 
ha iyi bir şekilde meydana çıkara· 
caktrr.,, 

ortaya atmıştır. Zaten briçte koca- p • 
smr kolaylıkla mağlup etmektedir. arıs borsası 

Amerikada briç oyunu son de-
rece teşvik edilmektedir. Çünkü bu ,( a p an d 1 
oyun, bilgi ve zekaya dayandığı için 
yalnız talie istinat eden kuman da Veni kabine mükel· 
rağbetten diişürmektedir. lefierden fazla feda-

Kulbertson kendisini briç oyu. 
nuna vakfetmeden evvel, psikoloji kArhk isleyecek 
mütehassısı idi. Faris, 29 (A.A.) - Borsanın kapan. 
__ K_u_l_b_e_r_ts_o_n_,_A_m_er_i_k_al_ı_Ia_r_m_A_ta_· l ması ve altın veya ecnebi <lC:viz •edi -

Şikayetler temenniler : 
ı yatının tatil edilmesi, maliye 

Bostancı halkı 
şık ve su istiyor 

Bostancıda oturan bir kısnn oku
yuculamnızdan şu dilek mektubu
nu aldık. Alakadarların nazan dik
katlerine koyuyoruz: 

1- En mühim ve hayati bir ih
tiyaç olan kumpanya suyu bir müd
dettir halkın huzur ve rahatını ka
çırmıştır. Gece halk su bulabilmek 
için istasyonda kumpanya suyu 
önünde sıra beklemekte ve uykusuz 
kalmnktadrr. Hele iki akşamdır su 
bi.itiin bütün kesilmiştir . 

Su temizliğin en lüzumlu unsuru 
olduğuna göre halk bu vaziyette ne 
ile temizlik yapar. Ve fakir halk, 
bu su da olmazsa ne içer? 

2 - Bir senedir lüküsler yanmr 
yor. Topu topu içinde bir tane ya
nanı da anlaşılan daha elzem olan 
bir yere götürüldü. 

Adalara elektrik konulduğu za· 
man orada kullanılmış lüküsler bu 
tarafa getirilmiş. hurda bir halde ol
duklarından tamirlerine imkan ol
madığından elektrik lambası konu

lacağr söylenilmiş, o da bugüne ka
dar konmamıştır. Kışm, yağm9r kar 
ve kıyamette gidip gelmenin müşkü
lat ve fecaatinin göz önünde tutul· 
ması lazım değil midir? 

3 - Bostancı tramvayının ma· 
nevrasmı kolaylaştırmak için kara· 
kol nrkasmda bir kavis yapıldı. Gü-

zel. Fakat çıkan toprak etrafa ya
yıldı. Üzerinden hafif bir silindir 

geçirilerek öylece bırakıldı. Şimdi 
toz topraktan geçilmediği gibi yarın 
mevsim sonu yağmurlar başladığ, 

zaman da camur deryası olacaktır. 
Gitgide ;·ağbet bulan ve üç vası

tanın merkezi bulunan Bostancının 
bu vaziyete düşürülmesi doğru de· 
ğildir. 

Bu dileklerimizin ait olduğu ma
kamlarca nazarı itibare alınması 
için gazetenizin tavassutunu dileriz. 

..................... -·-··-························ ... 
~ . 
: \ : s HABER . . • 
~ *' lstanbulun en çok satılan ha· ı 
~ kiki akşam gazetesidir. llanla • 1 

~~ imı J-!ABER'e verenler kare · •. 

1

1 

derler. ..t--- _ _ ·.; _ ....................................................... . 

nazırının teşrii meclislerde müzakerat 
devam ettiği sırada parayı spekı;ilasyon 
dan masun bulundurmak hususundaki 
azmine delalet etmektedir. 

Hazırlanan Layiha 
Faris, 29 (A.A.) - Dünkü kabine iç

timaında bir kanun layihası metninin 
tanzim edilmiş olduğu haber verilmek. 
tedir. Bu kanun.layihası, hükumete ka
rarnamelerle mali vaziyeti islci.h için 
"geniş salahiyetler,, bahşetinektedir. 

Öğrenildiğine göre bu salahiyetler, 
frankm müdafaasına müteallik tedbir -
leri, Bank ôö Fransın devlete yapaca • 
gr avansların arttırdmasını, bütçe açı • 
ğını azaltmak için ittihaz olunacak 
mali tedbirleri ihtiva etmektedir. 

İstihbarata nazaran, Chautemps, mü
kelleflerden Blumun istediğinden daha 
fazla fedakrlıklar istiyecektir. Hüku • 
metin kanun layihası, kabine beyanna -
mesinin okunmasını müteakip hemen 
meb'usan meclisi tarafından müzakere 
edilecektir. 

Sıcaklar artıyor 
iki gündenberi İstanbul gene s1· 

caktan yanıp kavruluyor. Hararet 
dün gölgede 32 yi geçmiştir. Birçok 
kimseler plajlara, deniz kenarlarına 
gitmiştir. Şerbetçi, limotana ve don 
durmacılarlasucular sabahtan akşa
ma kadar dolup boşalmıştır. 

Gece de çok sıck olduğundan 
halk bahçelere akın etmiştir. 

Hararet bu sabah 6nda gölgede 
26 dereceyi geçmişti. Bugün de çok 
sıcak olacağı anlaşılmaktadır. 

Ruzvelt Sovyet 
tay y & recileri ot 

kabul etti 
Vaşington, 29 (A.A.) - Mos· 

kova - Vancouver seferini icra et
miş olan 3 Sovyet tayyarecisi, Hull 
Ü ziyaret etmişler ve müteakiben be
yaz saraya giderek Ruzvelt tarafın
dan kabul edilmişlerdir . 

t\1ilıt mücadelenin 
tarihi hazırlanıyor 

Türk Turıhi Tetkik kurumu, müta. 
reke ve Milli Mücadele senelerinin ve 
bu senelerde cereyan eden siy..;si mu
hal::erat ve görüşmelerin bir tarihini 
vücuda getirmeğe karar vermiştır. Bu 
eserin askeri kısmı Büyük Erkanıhar. 
biyece, siyasi kısmı Hariciye vekaletin 
ce, dahiliye kısmı Rcceb Peker tara. 
fından, Adliye kısmı da alakadar bir 
zat tarafından hazırlanacaktır. 

Atatürk 
Başvekllle blrllkte 
dün Floryaya gitti 

Cumhurreisimiz Atatürk dün 
refakatinde Başvekil İsmet lnönü ve 
şehrimizdeki Vekiller olduğu halde 
Floryaya giderek Deniz Köşkünde 
istirahat etmişler ve deniz banyosu 
yapmışlardır. 

Akşam üzeri Başvekil İnönü 
tekrar Dolmabehçe saraym

0

a giderek 
Cumhurreisine milaki olmuştur. 

Hariciye Vekili
• 

mız Tahranda 
Merasimle karşılanıp 
bir sa rayda misarır 

edildi 
Tahran, 28 (A. A.) - Tevfik Rüştü 

Aras ve maiyeti bu sabah Tahrana 
geldiler ve şehrin dışında Hariciye 

Veziri ve Hariciye erkanı ile diğer ze. 
vat tarafından karşılandılar. 

Tevfik Rüştü Aras ve maiyeti Şim. 
randa Sahibülkeraıni sarayına m!safir 
edildiler. Saray kapısında bir askeri: 
kıt'a selam resmini üa etti. 

Seyit Rıza 
yaralandı 

(Baş tarafı 1 incide) 
kendilerini Seyit Rızanın aldattığını 

söyliyerek aman diliyorlar. 
Hozat yolunda Sen nahiyesinden Ha

san dP.de Seyit Rızadan şikayet ederek 
şöyle söylemiştir: 

"-O benim dayımı öldürttü. Yaptığı 
zülumler'den rahat edemiyorduk. Kazan 
drğımrzı elimizden alıyordu. Şimdi, Cum 

huriyet hükumetinin kuvvetlerile başı
mızdan uzaklaştırılan bu hainden kurtul 

duk. Şimdi çalı§ıp kazanryoruz. Hüku
met sayesinde rahat ve korusuz yaşıyo. 
ruz.,, 

Her tarııfta sükOn ve tabii hayat hü
küm sürmektedir. Müfrezelerimize de
halet eden yüzlerce Dersimli yollardaki 
inşaat ve imar işlerinde çalrşmaktadır. 

Bu gece Kutu deresine roğru hareket 
ediyo"um. Son ka!an haydutların sığın
dıkları başlıca yer olan buradaki hare
katı takip edeceğim. 

Niyazi AHMET 

Bulunan madenler 
Bundan birkaç gün evvel Tunceli 

ve civarında maden araştırmaları yapd
;dığıru yazmıştık. Yapılan araştırmalarda 

Palo civarında Habab köyünde ı:naden 
kömürü olduğu meydana çıkmış ve ya
prlan fenni araştırma iyi bir servet kay 

, nağı olduğunu tahakkuk ettirmiştir. 
Şimdilik yalnız Habab ve mıntakası

mn araştırmasına devam edilmiştir. Bu
lunan bu maden kaynağı yakınındaki 

Habab ve Küri.im köyleri arasın/dadır. 

Gelecek haftadan itibaren burada amele 
tutularak hafriyata başlanacak ve alına
cak neticeye göre işe temelli olarak gi
rişilecektir. 

Ayni zamanda cenubi köylerden Bo· 
ban köyünde Ergani madeninin balen 
işletilen kömür madeninden daha zen
gin demir ve krom madeni ve gene ce-

nup köylerinden Vişin köyünde de de
mir madenleri bulunduğu bilidirilmiş • 
tir. 

loızilterede boşanma 
kolaylaştırıhdı 

Londra, 29 (A.A) - Lor.dlar kama
rası, geçenlerde Avam kamarası tara • 

fından kabul edilmiş olan ve talakın tes 
h:line müteallik bulunan kanun layihası 

nı ikinci okunmasını müteakip kabul 
etmiştir . 

Bisiklet 
Almtınya 

şampiyonası 
Kolonya etrafında yapılan 260 kilo

metrelik yarışla Alman profesyonel bi· 
siklet şampiyonası sona ermiştir. 

Henüz 24 yaşınıda olan Bautz bu ya
rışlarda 65 puvan alarak birinci ve do
layrsile Almanya şampiyonu olmuştur. 

İkinciliği 60 puvanla Kiyefski, üçün· 
cülüğü 49 puvanla Herman, dördüncü
lü 48 puvanla Vekerling, almıştır. 

------- --- -

29 HAZİRAN - 193~ 

Lord Loide göre 

lngiltere,, lfalya ile mu· 
hakkak anlaşmahdır . 

İngiltere Lordlar kamarası aza- nan halya, lngilterenin bu denizden 
sından olup bir iki ay evvelki bü- yolunu kesmeğe imkan verebilecek 
yük seyahati esnasında memleketi· hakim bir mevkide bulunuyor. Bu 
mizden de geçmiş bulunan Lord sebepten İtalya ile iyi münasebet 
Loit Pariste Fransa ve lngiltere ara· gütmek uzun zamünlardanberi in· 
smdaki .. Entente Cordiale,, i mev giltere diplomasisinin değişmiyen 
zuu bahsederek verdiği bir konfe- ga~ si olmurytur. 

t ··mı d · t' k' Son zamanlarda, bizim diplomat rans a ez cu e emış ır ı: . l w 

"B' · mu"şte k · 1 larrmız, ımparator ugumuzun sev• 
ızım re mırasrmız o an, .. . . . C 

k ı A du"ş'u"nce h'' · t' k l:ulceyş ıhtıyadarmdan zıyade, e• 
e am urnye ı ve anu· • · d"l F k nevrcye ehemmıyet ver ı er. a at 

nun mukadderatı Musolini olsun ve hAd' 1 b' · it 1 ·1 · · ·• 
1 • 1 h h son a ıse er, ızım aya ı e ıyı mu 

ya mar.cıst o sun er angi diktatö- b t .. kl w lA 
·ıase e uzere yasama · ıgımız azım 

rün keyfi iradesine değil, yalnız İn geldiğini idealıstl~re göstermiştir. 
giltere ve Fransaya bağlıdır.,. samrnn ve avni şekilde İtalyanlar da 

Lord Loit bilahare İtalya ve Ak- İngiltere ve Fran&a ile ayni surette 
c!enize temas ederek şunu söylemiş· iyi müna~ebette y<ışamak lüzumunu 
tir. düşünerek idrak etmiş olsa gerek· 

"- Akdenizin ortasında bulu- tir.,, 

lngilterenin. bir ihtarı 
(Batı tarafı 1 incide) 

m:§tir. Hatip, (kızıl İspanyanın son tah 
rikatı',) karşısında Altnanyanın ittihaz 
ettiği hattı hareketin bu arzunun bir ifa 
desi olduğunu kaydettikten sonra şun
ları ilave etmiştir: 
"- Almanya, silahsrzlandrğı zaman 

dünya kendisini taklid etmemiş olduğu 
için bugün müthiş surette silci.hlanmak
tadır. 

Alman milletinin iktisadi sahada ya
şaması ve refaha ermesi için, memleke· 
tin mübrem ihtiyaçları tatmin erlilme· 
dikte, Rayş hükumeti müstemleke me
selesine nazan dikkati celbetmekten vaz 
geçmiyecektir.11 

Rundan sonra doktor Şaht Almanya
nın yaşaması için bir saha bulunması 
ve harp :nalzcmesi meselesinin halledil
mesi Jazım getdiğini anlatmıştır .. 

Hit1erin talimatı 
Londr:ı., 20 (A.A.) - Alman sefiri 

von Ribbentrop, refakatinde deniz ata
şesi amiral von Vassner olduğu halde 
ademi müdahale komitesinin bugünkü 
toplantısında bulunmak üzere gece ya-

rısı Croydona gelmiştir. Sefir, Hitlerin 
talimatını hamildir. 

Ademi müdahale komitesinde 
anlaşılamıyacakmış 

Bertin, 29 (A.A.) - Havas ajansının 
muhalıiri bildiriyor: 

"Siyasi mahfeller. ademi mü.fahale 
komitesinin İngiliz - Fransız planı hak 
kmda bir itilaf elde etmeğe muvaffak 
olacağını zannetmemektedirler. Bu mah 
feller Alınan ve İtalyan murahhasları-

nın böyle bir kontrolün ne kadar tesirsiz 
hatta tehlikeli olduğunu ileri sl:rerek 
plana itiraz edeceğini tasrih etmekte· 
dirler. 

Ayni mahfeller, bulunabilecek yegane 
hal şeklinin İspanya işlerine karışmala
rını bütün devletlere meneden 1936 
mukavelenamesine benziyen eski muka
velelere avdet etmek olabileceğini ilave 
eylemektedirler. 

Kontrot sistemi tehlikede 
Londra, 29 (A. A.) - Hava.s ajansı 

ınuhabirinden: siyasi müşahidler, ade. 
ıni müdahalenin kontrol ·sisteminin 
istikbali hakkında bedbindirler ve bu 
sistemin ergeç ortadan kalk.ıcağını 
tahmin etmektedirler. Maamafih tn. 
gilterenin cumhuriyetçi İspanyaya te
cavüz edilmiyeceği hakkında Alman.' 
yadan teminat almış olduğu zannolun 

maktadır. 

Lord Plymouth ile Corbin İspanyol 
sahillerinin Fransa Ye İngiltere tara. 
fından kontrolü planının son defa ol
ınak üzere bir kere daha gözden gPçir. 
mişlerdir. Bu plan, Akdeniz sahilleri. 
nin !ngiltere, Atlas okyanusu kıyıla
rının Fransa tarafından ve gemilerde 
bitaraf müşahitler bulunmak suretiy. 
le kontrol edileceğini derpiş etmekte. 

dir. 
Plan, bugün Lord Plymouth tarafın 

dan ademi müdahale komitesine tevdi 
edilecek ve Lord, murahhas heyetler
den planı tasvib veyahut bu baptaki 
tekliflerini dermeyan etmelerini isti. 
yecektir. 

Alman filosu dönüyor 

1 
Londra, 28 (A. A.) - İngiliz deniz 

makamatma gelen malumata göre Al. j 

man Leipzig ve Kölnd kruvazörlerile 

dört muhrib ve bir denizaltı gemisi 
Pas dı:; Calin boğazmdan Bİmalı şarki
ye doğru giderken görülmüşlerdir. Bi
naenaleyh, geçenlerde Cebelüttanğın 

garbbde g5rülen yedi Alman harb ge. 
misinin Alm:ınyaya dönmekte olcluk
ları tceyyütl etmektedir. 
Bir Ingiliz tayyaresine taarruz 

Cebelüttarık, 29 (A. A.) - Cebe_ 
lüttarık üzerinde talim uçuşları yap • 
ma!<ta olan bir 1ng'liz tayya.-esi ya. 

nında iki oblıs patlamı~tır. Zann~dildi. 
ğine göre Algcsirasm hava müdafaası 
bataryaları tayyareyi. bir müddet ev 
ve! al'i İspanya sahillerinde bir §ehri 
bombard·m1n rtm'5 olan hükilmct~i

lere ait b"r bombardıman tayyaresi i. 
le karıştrrmrş1ardrr. 1ngi!.iı; d<>niz tay. 
yarcsine bir §C'Y olmamıştır. 

Napoliye Iııg-iliz ırnzetecrsi 
girmiyecek 

L<ındra. 28 (f:.öyter) - Roma hükO.. 
melinin kararı ile İngiliz gazeteleri 
muharrirlerinin Napoliye gitmclori ya 
sak edilmiştir. 
İspanya harbinde yaralanan İtal

yan ııskerlerinin çıkarıldıkları bu IL 
mana İngiliz gazetecilerini sokmamak 
tan maksat, yaralıların tam adedini 
onlardan saklamak olduğu gibi, İs • 
panyaya yapılan askeri sevkiyat hak
kmda da bir ~ey sezdirmemektir . 

Bir ihtiyaruı 
beyni patladı 
Bu sabah Beyoğlu caddesinde feci bir 

tramvay kazası olmuş ve bir adamın 

beni patlamıştır. 
Saat tam 10 u 10 geçe Galatasaray

dan Tasime doğru gitmekte olan 809 

numaralı vatman Ken'anın idaresindeki 
115 numaralı birinci mevki Harbiye -
Fatih arabası Melek sin~masının sokağı 
önüne geld:ği zaman, caddeyi karşıdan 
karşıya geçmek istiyen 50 yaşlarında 

temiz giyinmiş bir adamla karşılaşmı~
tır. 

Adamın birdenbire önüne geldiğini 

gören vatman, esasen yavaş giden ara
basını dur.durmak i5:n derhal frenlere 

sarılmış ve tramvayı hemen hemen ol • 
duğu yerde durdurmağa muvaffak ol • 
muştur. 

Fakat aradaki bir saniye içinde; biça
re adaırun başı, tramvayın önün:ieki 
Iambalann camına çarpmış ve bu szde-

me neticesinde beyni patlıyan ada.m 
olduğu yere yıkılmıştır. 

Zavallı adamın başı o kadar feci b:r 
şekilde yarılmış ve bir an içınde oka • 
dar çok kan akmıştır ki, herkes yaralı
nın öldüğünü zannetmi~tir. Fakat ne 
den sonra biçarenin henüz yaşadığı 

anlasıldığmdan bir taraftan imdadı sıh. 
hi otomobiline haber ver'lmiş. bir ta • 
raftan da yaralı oradaki hususi bir oto • 

mobile bindirilerek hastaneye ycllanıl • 
mrştrr. Bu sırada da imdadı sıhhi oto • 
mobili yeti§tiğinden yaralı hususi oto -
mob:lden imdadı sıhhi otomobiline 
nakledilmiş ve Beyoğlu hastanesine 

kaldırılmıştır. 

İsminin Yosij olduğu ve terzilik 
yaptrğı anlaşılan yaralının hayatından 

hiçbir ümit yoktur. 



Tifo salgını 
'I'Uo hakkında ta.hatfuzt tedbirleri anlat 

lll&k ınaksadile o kadar yazı yazılmış ve aıa. 
kadar makamlar tarafından o derece tedbir 
a!nıını§ olmasına rağmen, bu korkunç sari 
haııtahğa dair okuyucularımızdan herglin 
gelen mektuplarm ardı arası kesilmemiştir. 

Bu itibarla doktorlarımızdan Feridun N~ 
§etin ına!Qmat ve fikirlerinden de istifade 
etnıett dUşUndUk. Dtin kendfaine gönderdi 
timiz bir arkadaşımıza doktor Feridun çok 
faydalı me.10.me.t vermiştir . 

Bu yazıda yalnız tifonun ne olduğunu, ko 
rtınmak Uzere ne gibi tedbirler nlme.k !Azım 
geldii!inf ö!ı'renmekle ke.lmıyacaksınız. 

30 senedenberi tatbik cdllegelmekte olan 
"ağızdan alınan aşı .. yı, yani hap yutmak su 
retııe tifoya karşı muafiyet elde etmenin 
nıahiyetlni de öğreneceksiniz. 

Kıymetli doktorumuz Feridun Neşet demi':' 
tir ki: 

- Tifo hastalığrnm Amili, Ebert denilen 
tabib tarafrndan bulunmuş bir basil (çubuk 
§eklinde mikrop ı dur. Ebert baslll bilhas!la 
ıslak, nemli yerlerde de.ha çok ya~ar. Kurıı 
Yerlerde multa\·emetl azdır. 

Tifo mikrobu her yerde bulunabilir. İnsan 
lara tehlike teşkil etmesi, temas ettiğimiz 
maddeler Uzerinde bulunmnsındandır. Yani, 
gerek gıda, gerek herhangi eşya, velhasıl 

giin!i.lk teması olan her madde tifo mikrobu• 
:ııu nakletmesi bakrmtndan bizim için tehlike 
lidir. 

930 dan beri tezayiH 
Ti!o memleketimizde 930 danbcrl devamlı 

bir tezayUt gösteriyor. Son senelerin slatis 
tiklerine bakacak olursak, tifonun belcll de 
ğll, l!lalgm halinde bulunduğuna hükmederiz. 
Yani, hastalık mevcuttur. Korkulacak bir 
hastalıktır. Diğer hastalıklara nisbeUe yUzde 
itibarile öltim nisbeti fazladır. Binaenaleyh, 
bizim gibl her sa.hacla ilerlemiş, bıfzııısıhhıı 

kanunu çıkarılmış, sıhhat işleri bir elden 

idare edilmekte olup Sıhhiye vekıiletinc mer 
but e~aslı bir çerçeve dahiline alınmış bir 
memlekette buna seferberlilc na.n etmek, bu 
hastalıkla mücadele etmek lflzımdJr. 

Statistikler açıktır 
Sıhhiye \'ekAletinin gönderdiği resmt sta 

tistiklere dayanarak yaptığım bir etUdde şu 
hakikatleri tesbit etlim: 

1) Tifo hastalarının sayısı son yıllar içinde 
memleketimizde yükselmektedir. 930 sene 
alnde bir senelik tifo hastasının sayısı resmi 
ata.tistlğe göre 1315- dir. 

935 senesinde bu sayı 3823 çe çıkmıştır. 

Rakamlar her sene muntazaman yükseliyor. 
Geçen seneki tifo sayısı 4801 küsurdur. Bu 
seneki daha çok artan bir yekOna doğru 
yUrUyor. 

2) Ti!o, yurdumuzdaki snrt hastalıklar a• 
ra.sxnda ikinci dereceyi almaktadrr. Ondan 
evvel en çok görülen aarl ha.ııtalık kızamı!: 
tir. Fakat kızamık hayat noktasından kor 
kutucu bir hastalık değildir. Blnaenaleyh 
rekor, gene ti!oda kalıyor demektir. 

3) Tllo, tııum nlsbeti bakımından bizi en 
çok dUşUndi.lren ha.'lltalıkur. 930 senesindPn 
beri bu hastalığa tutulanlarla muvazi olarak 
ölUm nisbeti de artmaktadır. 

930 senesinde tifodan ölenlerin miktarı 
148 iken 935 de bu sayı 462 ye çıkmıştır. 
Geçen sene ise 541 dir. Yüzde ile hesap eder 
sek 9:10 da yilzd') 10,2 iken, 935 de yUzde 12,l 
olmuştur. vasatı hesap yapnlnn: Demek ki 
memleketimizde tifodan ö!Um miktarı sene 
vt yUzde 10,35 §I bulmaktadır. 

En çok hangi aylarda olur ? 
Tifo bizde en çok ağustos ile birincikAnun 

ayları arasında görülüyor. BirincikAnuna 
gelince hastalık tedricen azallyor. Fakat bu 
tabii haller içindir BugUn bir salgın mevcut 

oldu~a göre, bu vaziyet değişmiştir. 
Bir de dikkat edilmiştir. En çok tifo en 

ucuz yemi§ yediğimiz senede olmuştur. Tifo 
ha:;ta!ığının hayat pahe.lrtı~lyle mUnasebetı 
vardır. MeselA. 935 senesi bugüne k,ııdarki 
muntazam statı::ıtikler arasında en çok tifo 
gösteren sımelerden biridir, çUnkU en ucuz 

yemiş satılan senedir. . 
Yaz ayları Ufo neden ylikscllyor? ÇUnkU 

yem!§ boldur. Ve bol yenir. Keza su bol lçl-

1 !ara fazla çıkar, tifolu ot Ur. neklE'r çayır 
A 1 dahilinde bulunurlar. Bol yemek 1mk .. n arı 

aüt verirler. 

Tifo 
Tifo menbaları şöyle 

men balan 
hillAsa edilebiliyor. 

1) Sular 
2) Sütler, 
3) Dondurmalar. h tUrlü 
4) Yıkanmı§ ve yıkanmamış er 

çiy maddeler. t degu ilclir 
Parasızlık mazere 

. Uf mUcııdclesinde Uzerlne 
Bel,.dlyenın o . 

. il ilk vazife para e.ı.Jığının manı 
dUşen en b Y . !.Hltehassıs adanı 
olabileceği bir iş değildır. d bu gibi hasta 

...... ~ t la)'lP Avrupa e. 
ları ""':ima op ani oırne.k için ne yapıl 
lıklarm sirayetine m soruşturma.Ildır 
dığlnı tetkilt edip. sorup d 

kil edilmesi ıAznn ır. 
Bir heyet teş dev adımlar arasın 

Bu memleketin attığı 
. m ki tstanbul şehri en geri 

da, itıre.t edeyi a 1 şehirleri çok 
kal h ·rnizdir Ana o u 

mrş şe n t ·d·r çunkU onlar hiç imar 
daha ileri vaziyet e ı • ld n kurulmuş otan 

• ti Hntbuki evve e 
edilme~§ : ve sıhhi şerait içine 
bir ~ehrı yUkseJlmek 

k d ha nel<adar kolaydır. 
ı;okabllrne a · 

Burada halk sokağa tUkUrebill}'ur, ı:;~ma 

k ıı-a asıyor. kirli suyunu, meyvesınin 
fll'IDı SO !lı;; •• il ti k il- tabi 

ıı..... ki dc!Hnl çop n ııo a"'a a . 
kabu0~u, çe r " 
Uyor vesaire ... Bunlar lcUçUk şeyler olmasına 
ra~cn ınhht ha:yat içerisinde bUy\.\k mazar 

ratıara yol açan şeylı>rdir. • 
d. ? Tifonun arazı ne ır . 

Tifonun arazı §tlyledlr: Bizim "tefrlh,. 

devresi dediğimiz bir devresi vardJr ki, mik 
robun vücuda girdikten, asıl hastalık kendi 
sini göstereceği zamana kadar sürer ve bu 
devre vasati olarak iki halta olarak kabul 
edilmiştir. İstisnai haller bittabi mevcuttur. 
ı.~akat biz tabii seyrini dUşUnilyoruz. Bu 
devre içinde insana, bir Urperme, ıurgınlık, 
çalışma kabiliyetinde dUşük!Uk gelir. Daha 
şiddetlice baş a~ıları arız olur. Umuı:nl yor 
gunlul< müşahede edilir. Bu ıırrada doktora 
müracaat eden tifolunun kA.rı şu olur. 

1 Doklar teşhisi koyduktan sonra bu hastd. 
lığın ilerde ihtl!Atıar yapmasma mırni oh 
bilecek bir mevkide bulunur. zaten öli.lmU 
yapan da thti!Attır. 

Korunma tedbirleri 
Korunma tedbirlerine gelelim. Bu iki tlirlU 

dür. Cemiyete tcrettUb eden tedbirler vardır 
ki bunu hıfızıssıhha kanunu vazih surette 
ortaya koymuştur. r'erUere teretlUp eden 
vazife ise, hasta ile temastan uzakta kal• 
maktır. Bu arada hastalıA-m intişar ettiğini 
mahallelerin ve hasta miktarının bildirilmesi 
iyi olur. Filhakika böyle yapılırsa, hasta mın 
t.akalıı.rlle halkın teması ve bu suretle sira
yet telılikeai azalır. 

Tifoda en korkunç tehlike, hasta ne temas 
tır. Bu teklifteki dig-er faydalı nokta da, bu 
sari hııstalığın mihrakının, ocağının anlaş:l 
masmıı yardımı olmasıdır. 

MesclA, en çok tifo nerede oluyorsa, onu 
öı:!'reniriz. Niçin oluyor; bunun ı;ebeblni e.ra'i 
tırırız. O yakınlarda ta.ğım suyu mu vardır? 
Hariçle tenıııs eden amele smıfı mı çoktur? 
Hastalık yemişlerden veya mUcavlr bostan· 
)ardan mı geliyor halk ne suyu içiyor, bunla 
rı öğ'renmeğe ·çal;şırız, tahe.ffuzt tedbirler\ 
arttırırız v<> halk buna iştirak eder. 

En temiz sular 
Şimdiki halde en temız su, tcrkos suyudur. 

Bu su, şiddetli bir kontrol altındadır. Munta 
zam arala.rlıı llıkı bir müral<abeye, baktri 
yolojik tetkiklere tabidir. Bu .suda ne gibi 
mikroplar Yaşayıp yaşamadığı gözden geçi 
rillr. Terşih havuzlarında bu mikroplar, ıni 
haniki ve kimyevi vasıtalarla mutlaka imha 
edilir. Ha.midiye suyu da ayni şartlara tabi 
dir. Temizdir. Bizce en temiz su menba sula 
rıdır. Fakat bittab .Jnenba. suyu deyip lıkır 
lıkır içmek de temine.tir bir iş olamaz Sıhrıi 
şartlara tabi tutulmamış herhangi menba 
suyunda. da mikrop olması muhtemeldir 

Cemiyetin yapacıı.Jtı iş, btitUn suları terkos. 
hamldiye suları gibi yapmaktır. Her su için 
terşih havuzları vücuda getirmektir. • 

Ne yapmalı ? 
Fertlere dilşen vazife ı·e, şimdilik şüpheli 

sulan kaynatmak oluyor. Kaynadıktan son 
ra suları iyi kaplar içerisine koymalı ki yeni 
d.....ı mikrop bulaşmak imkAnı bulunamıu::n. 

Hastalarla tema.'ltan kaçmdıkatn sonra ya· 
pılacak diğer şey gıda maddelerini kaynar 
suyun içine sokup çıkarmaktır. Domates ve 
hıyar gibi §leylerin da.hl kabuğıınu soyup ye 
mek lAzımdır. Yeşil salata. ve marul gibi 
!}eylerden şimdilik tamamen vazgeçilir. 

Hastalık en çok el ve ağızdan geçtiğine 

göre ellerimizi ve ağızımızı daima yıkamalı 
yız. Çünktt, mesela. elini sıktığınız adamın 

az evvel bir tifolu ile göı'lişmediğini ne bilir 
siniz? 

Bundan ha.şka, tıfolular, hastalıktan kur 
tulduktan sonra da tan1amen kurtulmuş dc
ğildir!er. Bu adamların cihazı hazmında ti 
fo baslllcri mevcuttur. Daha bir sene basil 
neşrederler. sız de hiG habcnniz olmadan o
nunla temas eder ve basillere bulaşırsınız. 

916 senesinde Berline gittittim zaman, tifo 
dan yattım. Kalktım. Sonra mektebe almadı 
lar, 

- Senin lc;ln tehlike kalmamış olabilir. 
Fal<at şimdi ııen cemiyet için tehlikelisın 
dediler. Ve dPvarnlı tetkike tabl tutarak vl\ 
cudumda tıa.sill<'rin bcl{e.yası ortadan silinin 
ceye kadar beni m<'ktcbe sokmadılar. 

Aşı 
Rorunmak için başta j:\'elen en bU;ilk lf'd· 

bir aşıdır. Aşı, mikroba karşı mUeadele te-

min eder. Aşı demek, kana mikrop girdiı'.!'i 
zarn:\n hemen etrafını çenber altına alıp 
onu olduğu yerde öldüren asker temini de 
mektir. 

Aşının mi.lddeti, yapıldığı Uç haftanın ta 
mamından sonra Uç aydır. Ondan sonraki 
Uç ay içlntıe muafiyet tedricen azaımağa baş 
!ar. Yllnl ilk Uç ay kadar deıtildir. 

Aşı işinde de dikkat h\zımdır. Salgın başı 

gösterdiği zamanlar dc~il, her sene hastalık 

ıarm çoğ~ldı~ı mevsimler göz,, alınarak ve 
aşıların tesir clcvrcleri dliştinüJerek munta 
Zl\m aşı yapılmaııı la.zımdır. Aşı teşkildtlar. 
nın mahallelere varıncaya kadar çoğaltılma 
sına taraftarım. 

Bu şehir içinde en aşağı 500 aşı istasyonu 
n!l ihtiyaç \'ardır. 

iki Uirlü aş1 
Aşılar iki tUrliidllr. Cilt tıı.rikile alınan 

aşılardır ki icııt edildiğinden beri tntbik edil 
mektedir. Aşı yapıldıktan sonra bastaltk ol 
duğu yak! ise de nadirdir, Aşının kıymeti çok 
yUkseklir. Kendisinden 8.Rla vazgeçemiyece 
ğlmiz bir silfthtır. 

Bir de ağızdan aşı \'ardır. :ıo senedcnberi 
tatbik cdilmekterlir. Bunu Bezrelka adındal;i 
bir adam öne sUrmUş ... Alınan hnplıır, evvel 
ce iki şekildi. Evveli\ safra haplan almıyor, 
sonra lifo mlkrnpları Ylltuluyordu .. Şimdiki 
haplarda bunların hıopsl btr tane lçlndecllr. 
Yutulduktan Ronra dağılan safrıı, bağırsal>la 
bir pullanma vücuda getirir, tı:o basili de 
buraya girerek ba~ırsa~n etrnfma muhkem 
bir du\'nr örer. Blnııemıı!'yh tifo mikrobu 
aldıgmız zaman bu mikroplar bağırsaklarda 
ra.stgelecekleri, bir nevi beton duvar mahiye 

tindeki o cidara tesadi.ıf ettikleri zaman içeri 
ye gircmlyeceklerdir. Ve mevaddı gaita ile 
birlikte ıtrah olunacaklardrr. 

Cildden aşının yaptı~·ı iş de, bu duvarı 

!çerden örmektir. Ağızdan yapılan bu aşı, 

bir çok yerlerde olduğu gibi Polonya, Fran 
sa ve lng!ltere ordularında en fazla tatbik 
edilmektedir. 

Yaşa göre tesir derecesi 
Akdeniz havzıuıında tifo, bizden sonra 1taı 

yada \'e Yunanist.anda en çok görrUIUyor. 
Tifo, 20 ile 40 yaş araııında olanlarda şiddetli 
tesir yapar. Bu yaştan evvelkilerde tlfoyu 
ayakla gcc,;lrenlcr olduğu gibi sonrakilerde de 
öltim tehlikesi o kadar yoktur. 

Tifonun tedavisinde pehrize ve tecride bil 
hassıı. dikkat etmelidir. İhtilata mani olmak 
l~zımrtır. Hastalığın birinden ötekine geçerek 
mikropların şiddetlenmesine ve hastanın 

tesemmUmi şekilde ölmesine meydan verme 
mek en dikkat olunacak taraftır. 

Sıhhat Vekilinin 
beyanatı 

Ankara, 28 (A.A.) - Srhhat ve İçti -
mai Muavenet Vekili Doktor Refik Say 
dam İstanbuldaki tifo hastalığı hakkın
da bir muahrririmize aşağıdaki beya -
natta bulunmuştur: 

"- İstanbulda son zamanlarda tifo 
vak' alarmın arttığını biliyorsunuz. Ti -
fo hastalığı her sene yazın başlamak ü
zere sonbahara doğru artar ve kışın a. 
zalrr. Bu sene adetten erken başla -
mxş ve vak'aları geçen senelerde gö -
rülmiyen miktara çıkmıştır. Vekaleti -
miz İstanbul tifosu ile senelerdenberi 
meşgul olmaktadır. Fakat maatteessüf 
şehrin su ve lağım tesisatı fenni bir 
bir şekle getirilmedikçe bu hastalığa 

karşı halkı aşılamaktan başka yapacak 
bir tedbir yoktur ve bu tesisat bu hal
de kaldıkça -İstanbulda her sene bazan 
az ve hazan çok tifo vak'alarının çık -
masını da beklemek lazımdır. Yalnız 

şurasını da ilave etmek Iazımgelir ki, 
bir memlekette tifo hastalığının zuhu -
ru hiçbir zaman o memlekette ayıp bir 
şey sayılmaz. 

Şimdi isimlerini söylemeğe lüzum 
görmediğim ve şehirleri her türlü fenni 
vasıtalarla mücehhez birçok memleket
lerde her sene binlerce tifo yak'alan 
görülür. 

'Bununla beraber Sıhhat Vekleti ge
ne mümkün ,olan her türlü tedbirleri 
aldıktan başka İstanbul valiliği ve bele. 
diyesini de her zaman okJuğu gibi bu 
vesile ile de şehir su ve Iağrm tesisatım 

ikmal için teşvikten gerikalmamaktadır. 
Matbuatımızın da bu vadide ne'şri -

yatla halkı aşılamağa sevketmek sureti
le tenvir etmeleri her suretle temenni • 
ye şayandır. 

Bu son salgın hakkında gene icap 
eden tetkikatta bulunmak üzere sıhhat 
Vekaleti hıfzıssıhha .dairesi reisiyle mer 
kez hıfzıssıhha müessesesi müdürü 

de İstanbula gitmek üzeredirler. Bu 
defa yapılacak tetkikatın da gene eski
den elde edilmiş olan neticeleri teyit e
deceğine şüphe yoktur.,, 

Sıhhat miidiiriinün beyanatı 
Diğer taraftan İstanbul Sıhhat Mi.idil 

rü Ali Rıza .da şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"- Tifo vt;kuatmın şiddeti azalmış -
tır. Günlük vukuat onu geçmemekte -
dir. Şehirde aşr merkezleri arttırılmış, 
bu meyanda her kazada aşr merkezleri 
kurulmuı~tur. Halk, bilhassa münev -
ver kısım, grup grup aşı merkezlerine 
müracaatla aşr olmaktadır.,, 

Tifo nasıl '~tifüs,, 
olur? 

lstanbulda tifo hastalığı olduğu 
malümdur. Fakat tifüs olduğunu bil
miyorduk. Halbuki şehrimizde fransız
ca .diliyle çıkan (Beyoğlu) ve (İstan _ 
bul) gazetelerinde gördüğümüze göre 
tifüs varmış. Filhakika bu iki gazete, 
bugün, birinci sayfalarında ''şehrimiz -
deki tifüs,, va'alarından bahsediyorlar. 

Derhal haber verelim ki İstanqu!da 
böyle bir hastalık yoktur. Sadece tifo 
vardır. Yalnız, fransrz diliyle çıkan re
filerimiz, hemen b:.itün havadisler:ni 
türkçe gazetelerden tercüme yoliyle al. 
dıkları, mütercimleri de ekseriya türk
çeden gayri lisanlarda, - o da bir dere • 
ceye ka.dar - vukuf sahipleri oldukları 
iç:n (tifo) kelimesini (fi evre typhoide) 
yerine "typhus,, olarak tercüme etmek 
hatasına düşmüşlerdir. 

Bu hata, alelade bir hö.ta olarak kalsa 
ne ise. Bu gazeteleri okuyan bir çok 
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Çanakkaledeki 
vapur kazası 

Çanakkalede tspanya bandıralı 1la- ı 
gallanes vapurunun ç~rpması netice. 
sinde batan Capo . Pıno vapurunun 
"bir suikast., e maruz kal<lığım İtalya 
idd'a etmektedir. Filhakika Roma 
radyosu dün akşam fransızca havadis 
verdiği sırada Çanakkale kazasını ilk 
defa ve şu mealde bir ifade ile anlat. 

mıştır: 

"Çanakkal~ boğazında Magallanes 
isimli bir İspanyol vapuru İtalya ban
dıralı Capo - Pino vapuruna saldırmı.~ 
ve gemiyi batırmıştır. VaHı.ns ya 7\ı. 
zılları beynelmilel meseleler çıkarmak 
gayretiyle hep böyle hareket etmekte -
dirler. Netekim martın otuzunda gene 
böyle hadise olmuş, Boğaziçinde bir 
İspanyol vapuru bir İtalyan vapuru. 
na çarpmıştı.,. 

İtalyan radyosunun bahsettiği ha. 
dise Salıpazarı önünde suların tesiriy 
le demirini tarryan bir İspanyol vapu -
runuu bir İtalyan vapuruna çarpma
sında'ı ibarettir. Çanakkale kazasında 
ise herhalde bir kast aranması akla 
gelmemek icab eder. Çünkü kaza es. 
nasında gemilerinde kılavuz mevcut 
olduğunu İspanyol kaptanları söyle. 
mektedirler. 

Gelen yolcular 
Kazadan sonra sandallarla Çanak. 

kaleye çıkan yolculardan bir kısmı, 

dün Anafarta vapurile şehrimize gel. 
mişlerdir. Yolculardan hemen hepsi 
eşya ve para namına bir şey kurtara-

. mamışlardır. Deniz Ticaret Müdürlü
ğü kazazedelerin vaziyetlerne yakın.. 
dan alakadar olmuş ve bunların bilet 

paralarının ödenmesi, kaybolan eşya 
ve mücevheratlarının da tazmin ediL 
mesi için İtalyan vapurunun acentası 
olan Laster Zilberman müessesesi nez 
d;nde teşebbüsatta bulunmuştur. A. 
centada kazazedelerin bilet ücretlerini 
nakden veya. yeni bir biletle ödemeği 
kabul etmiş, kayıp eşya, para ve m:.i _ 
cevheratın da tazmini için merkezin
den talimat istemiştir. 

Her iki vapurun acentaları biribirle 
rini karşılıklı protesto etmişlerdir. 

Capo Pino vapurunun sigortalı olduğu 
anlaşılmıştır. Bu gemiyi sigorta etmiş 
olan kumpanya İspanyol vapurundan 
600,000 lira zarar ve ziyan istemiştir. 

Magallanes vapuru acentası da kaza. 
ya öbür tarafın ~ebcbiyet verdiğini ve 
kendisini yaraladığını ve işinden, yo_ 

lundan alıkoyduğunu iddia ederek mü 
tekalJilen zarar ve ziyan istemektedir. 
lki v:ıpur arasında bu ihtilafa Londra 

da bu gibi deniz kazalarına bakmakta 
olan beynelmilel mahkeme bakacaktır. 
Yarı yarıya batmış olan Capo Pino 

vapurunun vaziyeti üzerinde yapılmış 
olan tetkikler, geminin çıkarılabilme_ 
si kabil olabileceğini göstermiştir. Bu 

nunla beracer geminin yüzdürülmesi 
için bedeli kndar masraf edilec~ği an

laşıldığından acenta Cenova merke. 
zinden telgrafla talimat istemiştır. 

Magallanes npuru Sel 'miye önle • 
rinde yatmaktadır. Gemi muv:ıkka

ten tahtalarla ve çimento ile kapatıl
mış olıın yarasından su almakta oldıı. 

ecnebiler de, şehirde hakikaten t_i'üs 
var zanniyle ürkeceklerdir. Bununla 
tifonun daha az korkunç bir hastalık 
olduğunu söylemek istemiyoruz, yal -
nzz, hatanın azametine işaret etmek is
tiyoruz. 

Hoş bu hatayı İstanbul Belediyesi 
Statistik ve Neşriyat Müd•:lrlüğü de iş
lemiştir. ''İstanbul Şehri Statistik Yıl -
lrğr,, ismiyle neşredilen eserin 86 mcı 
sayfasına bakacak olursanız, orada ti -
fonun tifüs diye fransızcaya tercüme 
edildiğini görerek hayretlere düşersi -
niz. 

Lakin fransrzca gazetelerin mübalatsız- · 
lrğr, bu hatanın yanında küçülemez. Zira. 

ayni gazetelerden biri, daha geçen gün 
Namık Kemal zade Ali Ekremin hasta_ 
lığından bahsederken ''Namık Kemal 
hastadır,. diyordu ve " .... zade Ali 
Ekrem,, i lüzumsuz bir ilave isim tc -
Jakki ettiğini ve böylece mütercimleri -

·nplOAnJn.A l?Ul?pA~W !U!~~Il?tp:> U!U 
Tekrar edelim. şehirde tifüs yok. Ti

fo vardır. (İstanbul) ve (Beyoğlu) re _ 
fiklerimizin yarınki sayılarında bu nok 
tayı tavzih etmelerini dileriz. 

ğundan dün buna karşı tedlJir alın.. 
mıştrr. 

Yo:cu!arın anlattıkları 
Kazay<! uğrıyan Çapo - P:no yolcu 

larmdan muharr.r I<'ethi Varahn zev
cesi Gülnar Varal müsademed~n son. 
raki vaziyeti şöyle anlatmaktadır: 

"- Capo - Pino az çok muvazcnesL 
ni bulduktan sonra, tayfa \'e süvari 
tehilkenin geçti,;"ini. gcmin·n karaya 
oturduğunu , iki üç gün zarfında yiiz· 
dürülereğ"ini ve yolumıı~a tekrar de_ 
vam rdebileceğimizi söyl'yerPk bizi 
teskin ettiler. Fakat, sonradan ~·arı
lan rc~mi tahkikatta. makinistl~r va_ 
züeleri bal3ından ayrıldıkları için. ge
min ·n. maalesef vaktinde karaya otu. 
ramadığı anlaşılmıştır. 

Kaptanın ve tayfanın verdiği temi. 
nata rağmen birçok kimseler kamara. 
!arına inerek bavullarını hazırlamağa 
başladılar. Biz de kamaramızda eşya
mızı topladık; güverteye avdet ettiği. 
miz zaman aradan 20 dakika geçmiş 
bulunuyordu. O esnada gemi adama. 
kıllı yana yatmağa başladı. Güverte. 
de telaşlı bir hazırlık başladı; filika
lar bin müşktllatla denize indirildi. 
Düşe kalka, güçlükle kamaramıza tek. 
rar indik. Fakat, eşyamız faz.la ağır 
ve sayısı da çok olduğu için, pf>k az 
bir miktarını kurtarmağa muvaffak 
olduk. 

Tabiatile, tayfalar yardımımıza gel 
medi ve yolcular tahlisiye sandalına 

girer girmez. onlar kendi eşyalarının 
derdiı!e düştüler; hatta bazısı elbise 
değiştirmeğe bile vakit buldu ve ka. 
raya Çanakkrıle halkından farksız 

fötr Qapkalı, si\'il elbiseli kıynfetle 

çıktı. Yolcuları alıp hareket eden ilk 
filika ile bize çarpan vapurun gônder. 
diğini tahmin ettiğim ikinci filikanın 
harekeli arasında tam on beş dakika 
zaman geçmişti. Yani, \'apur, tayfası 
biraz fedakarlık etmiş olsaydı, zaten 
az olan yolcuların hepsinin eşyası 

kurtulmuş olacaktı. Fazla olarak, her 
kes eşyasını bi?.zat koridora kadar ta
şımış, getirmiş bulunuyordu. Bunları 
azami 10 metre ilerde bulunan tahlisi. 
ye kayığına atıveı-mck kafiydi. Fakat 
gemiciler "evvelfi. can, sonra canan,, 
düşüncesile, kendi başlarının çaresine 
bakrnağı tercih etmişlerdi. 

İtalyan gemisinin tahlisiye kayığı. 
na gelince, yolcuları ve on t<ıyfayı 

hamil olan bu kayık. her tarafından 
su alıyor ve kayığın iç'nde biriken su 
kova ile başoltılryordu. Dizlf>rinıize ka 
dar su içindeydik. Kmtarabildiğimiz 

iki kötü bnvulun içindeki eşya d:ı ka. 
yıktaki denız suyundan mahvoldu. 
Karaya on metre yaklı.ırnıamış olsay
dık, kayığın su alması yüzünden biri. 
kinci defa daha batacaktık! 

fl1i!oviçin aı har/aşı 

Bir dansözün 
""' çocugu 

GarİJl ve "urr~ık hlr 
davaya lOJ açll 

Viyana gazetelerinin ynzdıklarına gö 
re garip bir davanın halli için b:r ~ahit 
bugünlerde istinabe surctile İstanbul ad 
liyes:nde dinlrnecektir. 

Bu şayanı dikk:ıt davanın kahram<:nı 
umumi harp esnasında İstanbula gcl:-:1iŞ 
olan ve Kordi Miloviç operetinin b 'r dan 
sözi.i::lür. Bu dansöz burada ismi m;:lf:m 
olmayan bir adamC:an gebe kal:n·ş ve 
doğurduğu çocuğu o s1rada bir pa~anın 
konağında idare işlerine bakan bir Ma
car kadınına evlatlık olarak bır:akm • §· 

trr. Gel zaman git zaman pa~a ölmt•ş, 
vaziyeti bozulan Macar kadını arııy,:;. a· 
raya çocuğun annesini bularak çocu{;u 
almasını ve ona be§ senedir sarfetti~i 

paraya mukabil tazminat verilmesini is
temistir. 

O vakitten sonra mevkiini düzeltmiş 

ve iki ldefa evlenmiş olan eski dansöz 
çocuğu almış, fakat tazminat talebini 
reddetmiştir. O sırada dansözün şimdiki 
kocası, ismini taşıyan çocuğun b::ıbılı

~mr kabti1 edince Macar kadını her iki· 
sini de dava ederek tazminat istemiştir. 
Kadın istanbulda meselenin içyüzünü 
bilen bir adamı şahit olarak göstermiş
tir. Söylendiğine göre bu adam çocu
ğun asıl babasıdır. 



farihi macera ve a~I< rom"'"' 

Ayşe:"Bütün esrarım meydana çll<tı , mahvoldunl .. 
Türk casusu olduğum anlaşıldı! ,, 

diye oğluna dert yandı 
Geçen kısrınlann hülasası: ti. Hıristiyanlar da, m:idafaalannı ha • kendisi itiraf etti. Osmanla ben, Papa-

Küçük Osman, Osmanlı sara - zırlryorlardı. Ayşeyi görüyordum. Vak. ya doğru yola çıkmak için seyahat ha-
yında yeti§rnİ§, annesi malüm, tini balık avlamakla geçiriyordu. Ya - zırlığında bulunuyorduk. Ayşe, heye • 
bııbası meçhul bir ucubedir. U. hut ta bahçenin bir köşesindeki güver - canla yanımıza geldi. 
cubeliği, yapbğı fevkalade ve cinlikle meşgule.Ki. - Mahvoldum l - dedi. 

hayret verici harcl-.itından anla- Eskiden bu kadar siyasi fikirler bes. Osman, teessürle ve muhabbetle: 
§ılıyor. Kendisi esir düıüp hıriı- lerken §İmdi münzevi bir hayat geçir_ - Ne oldu anne?. 
tiyan olduktan sonra, papazlan mesinin sebebini soruyordum. - Yakalanıyorum. 
hile bizzat lsa olduğuna inan • _ Çok yoruldum, dua ile uğraşıyo _ - Nasıl?. 
dıımı§tır. Yalnız papazların en rum ! _ dedi. _ Evet oğlum, yakalanıyorum ..... 
yüksek tabakası bu dolmayı yut· - Niçin dua?, Bütün esranm meydana çıktı .. 
mamııtır. - Hıristiyanlık aleminin kurtarıl - - Anne, ne söylüyorsun?. 

~ ~ ~ 
ması için.. - Fakat sen.. Sen kurtulmalısın, 

- Oğlum Osman! Beni dinle .. Seni, - Sen bu irtidatta bu derece samimi Osman ... 
bu yaptığın işlerde tamamen takdire - misin, Ayşe?. Bana bakarak: 
diyorum. 

- Tabii... 
Başpapaz, böyle söyliyerek, Osmana, 

karşısında bir yer gösterdi. Fakat, bir gün, yalan söylediği mey. 
dana çıktı. Daha doğrusu, bunu bizzat 

- Çünkü sen, hakiki ve samimi bir 
hıristiyansın, benim gibi Türk casusu 
değilsin, Osman.. (Devamı var) 

- Mahzendeki Artebos şarabından 
çıkarın. En iyi cinstir. 80 seneliktir .. 

Örilmcekler içinde bir şişe getirildi. 
Kadehlere döküldü. Şerefe içildi. 

Başpapaz, hürmetkar ve vakur de _ 
vam etti: 

- Seni 'her cihetçe takdir ediyorum. 
Hatta demin bana katlı takındığın teh
ditkS.r tavır bile hoşuma gitti. Zira, bu, 
senin atikliğini, hayata kar§ı kabiliyeti
ni meydana çikanr. Maamafih seni tak. 
Öir eden yalnız ben değilim. Gösteröi -
ğin mucizeler, semavi değil de dünyevi 
ikti.darlara dayansalar bile, her halde 
mucizedirler. Senin hıristiyanlık alemi 
için lüzumunu gösterirler • 

Osman, yüzünde hiç bir ifade belli 
etmeksizin dinliyordu. Başpapaz, nafiz 
nazarlariyle balayor, onun kafasından 
geçenleri sanki anlamak istiyordu. 

Nihay~t, nutkunun en parlak nok -
tasma geldi: 

- Oğlum Osman .. Seni beğenen, tak 
dir eden yalnız Girid hallcı değildir. 

Ayni zamanda, Papa Hazretleri de 
seni takdir ediyor. Yakında yola çıkma
m arzu ediyor. 

- Yola çıkmamı mı? 

- Evet ... 
- Nereye doğru? 

- Papalık makamına.. Seni, bizzat 
manevi evladı olarak kabul edecekmiş. 
ÇünkoJ (yeni iddiandan haberi olma • 
nıakla beraber)eski mucizelerini ve hal 
km üzerinde bıraktığın tesiri duymuş. 
Senden yalnız Girid mikyasında değil, 
biltiln hıristiyanlık alemi mikyasında 
istifade edecek miş .. Ne dersin?. 

- Memnun oldum .. 
- Gider misin? 

- Elbette ve maalme'1ınuniye .• 
Meclisteki papazlar itiraz ettiler: 
- Aman efendim, nasıl olur? .. Şu &ı-

ralarda, Türk1er, tam hücum etmek ü. 
zeredirlcr. Sevkiyatta bulunduklarını 

öğreniyoruz. Böyle bir zamanda, hal -
kın maneviyatının kuvvetli olmasına 

ihtiyacmuz vardır. Bu maneviyatı kuv -
vctlendiren bilhassa Osmandır. Çünkü 
onun bizi kurtarmak için ge1miş bir 
Mesih olduğuna inanıyorlar. Böyle bir 
zamanda onu göndermek?. 

Ba,papaz, emniyetle: 
- Göndermek maneviyatı kuvvet • 

lendirccektir ! ., dedi. 
- Nasıl?. 

- Şu suretle ki, Osman, nekadar mu 
cize gösterse, Türkleri kendi kudretile 
p:iskürtemiyecektir. Halbuki halk, o a
ramızda bulunduğu müddetçe "bir mu. 
cize yapsın da bizi kurtarsın!,, diye 
bekliyecektir. Onu seyahate göndere -
cek olursak "lsa, Papa ile görüşmeğe 
gitti. Avdetine kadar mukavemet edin l 
O gelecek, bir hamlede Türkleri boza -
caktır !, ,diyebiliriz. Böylelikle mukave. 
met kudreti artar .. 

Bu fikir muvnfİk görüldü ve meclis 
c1ağıldı. 

Paf,lar:un o{llu 
Aradan bir müddet gecmişti. Türk 

donanmasının Giride geldiği, asker çı -
tardığr, kaleler yapmağa başladığı, fetih 
için hazırlan.dıgı artık kat'iyyet kesbet-

Deniz · Levazım Satınaıma 
-· -.: Komisyonu ilanlar·, · 

Cinsi Miktar Ye ölçüsü Beher kilosunun tahminii fiatı 
Kunış Santim 

Çah fasulye 700 Kilo 4 50 
Ay§ekadın fasulye 700 " 8 00 
Barbunya fasulyesi 500 " 4 50 
Semizotu 600 ,, 2 00 
Sakızkabağı 900 

" 2 50 
Bamya 1000 " 8 00 
Patlıcan 1500 " 6 00 
Kmnızı domates 1500 

" 2 50 
Kuru soğan 1850 ,, 5 00 
Patates 2120 " 

:') 00 
Ispanak 800 " 3 25 
Pırasa. 700 " 3 25 
L8.hana 700 " 3 00 
Domates salçasr 150 ,, 18 00 

Yekfuı 13720 

1 -Yukarda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan 14. lia. 
lem y~ sebze, 9 Temmuz 1937 Uı.rihinc rasthyan Cuma günü saat 14 de açık 

eksiltme usulü ile alınmak üzere müıuı kasaya konulmuştur. 

2 - İşbu 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı (48) lira (54) kuruş olup 
şartnamesi komisyonda her gün pansız verilir. 

3 - İsteklilerin, 2·190 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte \'C belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (3756) 

ısta ,ı b u ı e e ı e d ive s i i ı an ı a l".J 
Rilo miktarı Cinsi 

48050 Pila,·lık pirinç 

8450 Çorbalık pirinç 

17275 Kuru fasulye 
6770 Nohut 
4740 Yeşil mercimeh 
1125 Bamya 

44650 Patates 
25800 Soğan 

177 Sarımsak 

2145 Salça 

2400 Barbunya f asuly~si 
1140 Kırmızı mercimek 

870 Bezelye 

Bir kilosunun muh:ımmcn bedeli 
22 Kuruş 

18 
13 
12 
11 
90 
7 

6 

25 
25 
10 
12 

" 
" 
" 
" .. 
., 

" 
" 
" ,, 
il 

12 " 
250 Börülce 9 ,, 

200 Bulgur 1:3 ,, 
Bceldiyc hastaneleri ile diğE-r sıhhi mÜ "'sEes~ ,.e yatılı okullar için yukaıda 

cins ve mikta.rlan ile bir kilosunun muhammen bedeli yazrlı 15 kalem kuru yi
yecek kapalı ?.arfla eksiltmeye konulmuştur. Eldltnıc 3!1.G.937 çarşamlıa günü 

saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. ~a:-tnamcsi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. lstckliler 2490 No: lu kanunda yazılı vesika ve 16!)5 lir:ı. 74 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını havi kapalı 

zarflarını yukarda yazılı günde sa.at 14de kadar Daimi encümene vermelidir. 
ler. Bu saatten sonra \'erilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (3436) 

Scnciik muhammen kirası İlk teminatı 
Şehzadebaşında Hüseyin ağa mahalle. 
sinde 11 numaralı Darülhadis Bosnavi 
medresesi. 34 6,30 
Cağaloğlunda Hadım Hasan pa§a med. 
rcsesinin 6 "N. lı odası. 30 2.25 

Yukarda semti, senelik muhammen kirasilc ilk teminatları yazılı olan mn· 
haller teslim tarihinden itibaren 938, 939 ve 940 yılı mayrnı sonuna kadar ay. 
n ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya komılmualardır. Şartnameleri 

Levazım müdürlüğünde görülebil:r. İstekliler hiz'.llarında gösterilen ılk teminat 
makbuz veya mcktubile beraber 30·6.U37 çarşamba günü saat H de Daimi En. 
cümcnde bulunmalıdırlar. O) (3435). 

Yazan: lforls Löblan Nakleden: !ıt. 

- t -
MESTi 

Bulonya ormanı sakin bir haziran 
akşamının alaca karanlığında gölgelere 
bürünüyordu. Yolların boyunca henüz 
müphem bir aydınlık vardı. Bol ve a. 
bajurlarla azaltılmış ışıkları, masaların 
beyaz örtUieri. orkestranın nağmeleri1 

ile, şık ve meşhur lokanta, akaşamın 

içinde aydınlık ve musikiden bir vaha 
gibi idi. Bir vaha ki Pariste o kadar ya. 
kın ve ayni zamanda o kadar uzak. 

/ 

\ 

Dominik, kollarının , omuzlarının, 

•Uç dizi pırlanta bir gerdanlık taş.ıyan 
boynunun harikulade ve heykellere 
layık güzelliklerini a eden bir gece 
tuvaleti ile dalgın gözlerle orkestraya, 
ormanın derinliklerine bakıyordu. Son -

ra, gayet hafif rüzgarın uçuşturduğu 
saçlanru zarif bir hareketle arkaya ata. 
rak, koyu ve iri gözlerini, masada, kar • 

şısmda oturan kocasına çevirdi. Evle
neli dört sene geçmi~ olmasına rağmen 
bu bakı§ta ,geçen mes'ut ve hadisesiz 

senelerin verdiği §Uurla daha art
tnı!, itimatlı, emin, olgun, şefkatli ol -
mu~ bir a~k vardı. Yüzünde hafif bir 

tebessüm belirdi, üzerinde pek az boya 
olan kızıl dudakları aralandı. Ciddi 
durduğu zamanlar biraz vakur olan gü. 

z;lliği, bu tebessümle, bir sihirbazın 
değneğiyle dokunulmuş :ibi. harikula -
de ve mukavemet imkanı olmıyan bir 

cazibe, bir başka güzellik iktisap etti. -
Bu güzellik insanı çıldırtacak §ehvi bir 
gt'..izellikti _ ve sanki öteki rnasalardan 
duyulmasın.dan korkuyormuş gibi çok 
J1afif bir sesle kocasına : 

- Patris, ruhum, çok mes'udum. 

Dedi. Patris Martil'in matruş, ener • 
jik, muntazam yüzünde bir aydınlık 
peyda oldu. Gülümsedi. Elini uzattı. 
Masanın üzerinde, küçiık ıbajurlu lam 
barun altında, mühmel bir !1arekctlc du
ran ve etten nefis bir çiçeğe benziyen 
karısının elinin üzerine koydu, hemen 

çekti. 
Çünkü Patria tf, karısı gibi, hisleri -

nin ve mahremiyetinin başkaları tara _ 
frndan görülmesini istemezdi. Bu hu • 
susta çok çekingendi. Karısına cevap 
vermek için, otuz dört yaşında olduğu 
halde kendisinin Parisin en meşhur, en 
aranan avukatı olmasına ıebeb!yct ve -
ren gür ve ahenktar sesini alçalttı, göz

lerini ona çevirdi ve : 

- Canım, dedi, ben de mes'udum. Sc. 
ni seviyorum • 

Dominik tatlı bir ürperme geçirdi. 
O, yalru.z b'r tek adam için canlanan bir 
heykel gibi idi. Patris, büyük bir da _ 
vayı takip için Brötanyanın tarihi bir 
şehrine gittiği vakit, karısını ilk defa 
olarak orada görmüştü. Do01inik he -
nüz yirmi yaşında idi ve hayata dair 
hiç bir bilgisi yoktu. Eski ve asil bir 
. ' .. aıleye mensup olan genç kız, ıyı ve 
şefkat~ ebeveyni tarafından itinalı, 
an'anelere hürmetkar bir terbiye gör -
m:iştü, bugünkü genç kızların laubali 
tavır ve hallerinden hiç birini bilmi -
yordu. Ruhan da asil ve vakur olan 
Dominik o ane kadar dökülen gül yap -
rakları gibi genç kızların masum his • 
terini dağıtan flört nedir bilmez. bil -
mek te istememişti. Ruhan ve bedenen 
ba!<ir.di. Patrisi gömüttü. Scvmi~ti. Sev 
mi§ ve evlenmİ§ti. O zamandanberi, Pa. 
riste, onunla, onun için yaşıyordu. Hiç 

bir hayal pe~inde değildi. Zira ha 
kat ona h~r isted"ğini fazlasile ver 
ti. Dominikin macerası bun:lan ibar 
Ve bu macerayı, o, her gün yaşıyor 

· Bu macera. yukarda kocasına, evle 
melerinin yıklönümü olan bu gec 
tekrarladı~ı kelimelerle hulasa ed:l 
lirdi. 

Bu yıldönümünü, her sene, ayni 
kantada, ayni masada başbnşa geçi 
)erdi. Ve Dominik tekrar ecl:yordu: 

- Mes'udum .. Seni seviyorum .. B 
sen Patris hayatımız ne g•:.izel, E 
dürüst, şefkat muhabbet dolu ... 

Ve kocasını güldüren masum 
hayretle ilave etti: 

- Bundan başka bir hayat tasav 
edemiyorum .. Öyle değil mi? 

- Canım .. Sen pırlantaların safiy 
tine maliksin 1 

- Gülme Patriı... Saadetim:z ç 
ciddi bir şeydir. 

- Ciddi, fakat bir facia değil, ca 
nım. Hem ma.demki hiçbir tehlike 
maruz değil, saadetimiz~n yıldönü 

olan bu akıamda biraz neş'clenebilirı 
değil mi?. 

Patris sesini ciddilettirdi: 
- Yalnız saadetimizin değil, haya 

mın en güzel günün:in yıldönümü .. 
- Yalnız senin değil, benim hayat 

mın da en güzel gününün.. Emin 
Patris, ben, seni gördüğüm gür.den c..ı 

velleri ... 

Dominik sustu. Masalarına garso 
gelmiş, kahvelerini getirm"ıti. Koy 
du. Sordu: 

- Likör istemez misinu? • 
Patris cevap verdi: 
- Bana bir fin getiriniz .. Sen Domi 

nik? 
- Ben birşey istemem. 

- Hayır, iç .. Bir küme! iç .. Sevdiği 
yegane likör bu .. 

- Peki!. 

Garson uzaklaşınca Dominik. 
- Patris. dedi, garsonun yanında 

hayır demek istemedim, amma biliyor. 
sun ki biraz bir ıey içsem hemen ba§ım 
dönüyor. 

Patris güldü: 
- Canım. yddönümümüz şerefine 

seni biraz sarho§ görmek pek hoşuma 
gider amma, korkacak bir §CY yok .. 
Yemekte de zaten bir kadeh şarap içtik. 
Cigara ister misin?. 

- İsterim. 

Patris, karısına ince bir Türk ciga • 
rası uzattı. 

Bir müddet öylece ıustular. Dominik 
ak~amın gO:.izelliği ve garsonun getirip 
önüne koyduğu, farkına varmadan· eli
ne alarak içtiği likörün tesiriyle mest, 
cigarasımn dumanına dalmı!tı. Patris: 

- S2\at, dedi, 9,5 gitsek mi denin? 

- Nereye gideceğiz?. Eve dönsek 
ne dersin?. 

Patria'i bu sözleri söyltmeğe ve eve 
dönmcği teklife ıevkeden sebep onun 
yüzünü kızartmıştı. Patriı tiddetli bir 
arzu duydu. Fakat tecrübeli bir ilrk ol. 
du~u. daha büyük bir lezzet, zevk ile 
tatmak için saadet anını ge,;ktirmek 
maksadiyle 

- Daha, dedi, erken değil mi? O • 
tomobille bir tur yapsak! 

- Ftna fikir değil. Amma nereye gi 
deceğiz?. Bugün pazar .. 

- Aklıma bir şey geldi. Biliyorsu • 
nuz ki Antuan, hafta tatillerini Riıar ile 
beraber, Uaz sahillerindeki kötkünde 
geçirir. Oraya gidelim. 

- Ya 1. Ben seninle başbap. kalma • 
ğı tercih ederdim amma .. Mademki isti. 
yorsun .. Hem arkadaşların .. 

( Deuanıı var) 

Satılık ve kiralık 
bakkal ve tUtUncll 

dUkkAnı 
Beyoğlu - Parmakkapı Mis ao • 

kağmda 18 - 1 numaralı "Cim., 
apartımanı altında tütüncü dükkanı 
e§yası ve malları ile beraber satılık • 
tır. Mobilyesi yeni ve muntazam • 
dır. Malumat almak istiyenler sa • 
bah 8 den 1 2 ye ve öğleden sonra 
14 de 18 c kadar nyni ndrcse müra • 
caat etmeleri. 
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na mubbll lrea .. ı,lce tanım adam 
dan kurtulmut o1acık;b-

Derbal bildin •lak lraalllıiUU topJa. 
clı. Etrafma bir naar atfec1enık ,.ıma 
olduldanaa kanaat ptirdl " ... kor 
lnms bir l&*1qlt 
-·~cWf.r'sl ti ........... 

anJlidı,or Jd, ..... JaaMmnc1a Jüg 
kimMnin biJmemed icap edm birçok 
te11er bili,......_. ...._ı.,ıs der· 
hal klıcmr.11 seJda. Ve iJM 41Ddııat edin. 
tUnkl ............... Jd, ilsi 8Jft. 

rece tim- . 
Ayni sımealda )lkcmr sekerek, bGyUk 

blr 10tuk kan1rltk n ~etle •niyet 

aldı. 
pantayan aQkh bir tamla •• anki 

,.ınııJOllllllf pbl bir ....,. takma-
nk: 

_Ahi yarUWm! Ne 71ptnn? Kim 
-. w. .............. koprken, 1-
lilml~? .. 

Dl,. llJWll W O - a)'nl IOiak 
kanlıhkla nsf7et .... 

Saetta. .aytemlt oldaltt •eçhlle, 81· 
dUrmek maJmacHle. derhal hllcum etti n 
Uatillte birkaç -c!arbe fncHrdi. l'akat Mi
tin bu darbelet, pyanı hayret bir uta• 
IJk Ti kolaybkla ctefeclDdl. Saetta bmı-
Jan Jçidıltft takdir ettlJle de 1ıılr P1 lly 

temedL 
Hakiki ınanetinden emin olclutu isin· 

dlpl~ n aabmulammyor 
endis~• .__..ela kenclitlne biru 
•u. ana ..-r- ' 

kavemet edebilecek bir adam buldu-
: için bir neYI sevk bile duyuyordu. 
:ııJlras daha falla ıayret urf edere~ ~ek· 

r flddetle hUcuma seçti, en ıuu en 
n ..,.,..w indirdi. Fakat bun-

lllr lı1a apl kolaylıkla def edildi. 
1dlçllk bir tevakkuftan istifade 

ederek• _,..... .ıer1m iD8tJI. aet ttmctı-

1• adar btclefinl ılla lltmayan bir 
dubemt defettlnis. Puda,... mUtnui bir tamla cevap 
Yerdi: 

- oldukp iyi ~ kuUanmm. 
-:- )rabt 18rlyorum ki, hllcum etml· 

yol'IUDd· 
- Çllnktl mtldafu tarzım kunedf. 

dir ... HGcUmtta diba zayıfım •• BilbUA 
abiD Jnıvvetlnisde bir rakibin arptın· 
da oıunca-

Bu lllJer, Puda.yana haı 8yle bir 11-
tiJuayla tBylenmiftl ki Saetta bunun 
farkına __.dı. Fakat IDlaclı ki, enet· 
ce tahmin ettillnden çok dahi kuvvetll 
bir ra1dp brpamda bulunuyordu. Ve ~i 
ne ani lıir endip lcltiftU. Y~ 
battl aımekten korkmuyordu. celllfdu 
n Jamn atOmUadea IOllra lndbım ela 
.,. fflOnee, hayata futa kıymet ver
miyordıL l'abt keneli kendine .a,lol· 
yordu• 

- Olur 111 delil! Ben ,aınu Parda· 
yama, bula kalı tutacak bir kuvvetıt 
oldulunU Annedi~uınt. Bu adam 
ldmdid Salan Pırctayan olmalm? Olur 
al ... O da aplz yubn bu ,atta olmab! 
l'akat llayır, Pardayan hücum ederdi •• 
Bu lae ml1dafaa ile iktifa ecliyor, hem 
de mükemmel bir mtldafu I. JPabt lıer 
ne ohana o1aun ba iti Wtlrmeli!. 

8aetta bu diltlace netlcellnde bir ~ok 
kurnubklarJ.. mepur yıllınm darbe
ıini hatırladı. Bu darbeJl usaa teneler 
zarfmda bllabiitün tebmmW ettinnltti 
ve bana mukavemet edllemlJec•lin• ta
mmnle bntdL Çln1rl 1dllllt 1'amm esra 
nm bilmiyordu. Bilttln drat " tiddeti• 
le ltalyanca balınb: 

- ttte yıldırım. 
Pırdayan hemen ıynf nmanda dar-.. 

beyi deftlılerek, o dlı ltal,anca: 

-Q) -G) 
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El• delibnlı mllfearru bir hareket 

71puydı, ylsbap hiç tereddüt etmeden 
onan O.erine atılacaktı. Fakat o, o .ka
.ru sakin bir iıdhfafla duruyordu ki, 
yW.p bir defa diba, cıyriihtiJarl dur 
d .. 
Çdpı bir lııle ıelen Konçini köpür

dü.: 

- Aman yarabbim! .. Eline kelepçeyi 
vurmak bu kadar kolayken bu serseriyle 
minakap etmek •• 

AtiJ,zadelerine kendiıini takip etmele 
rinl ipret ederek, darapcmm yan tara
fıpa gitti ve uhanlıktaki .-damlara hid· 
detle batırdı : 

- f tinize devam edin ... Ve çabuk o· 
lun! 

Adımlar, derhal itaat ederek faaliye
te geçtiler. 

Bu esnada Jan da torUJOrdu! 
- Beni tnldf etmek iatcdiliniD mi 

töylediDlS? 
Yilıbqı n1ti11 'bir tekilde cnap nr 

di: 
- Emin olunuz 1d, çok mtiteeeirim. 

çllnJril tb cesur bit ıençilniz, mölyö .. 

Fakat bu blr emirdir ve bunu yerine ı• 
tirecettm. 

Jan ayni nezaket •e za~fetle eiildi 
ve gizli bir heyecanlı tittiyen ıeale: 

tili Kfkmlıktı.- kurtulmaama meyclu 
bırıbııdan kapıyı itti. 

Yilıbap birin, bu ı.panan kapanın 
öniln<le dGtilnceye daldı, aonrı batını 
sallayarak mınJdandı: 

- Cesur bir ıenç ! .. Ayni zamandı 
nuik •e çok kibarı.. Cl:iden yuık ı. 

Fakat emir emirdir!. 
Adamlanna dönerek bir ipret yaptı.. 

Tokmak kalclınldr •• Kapı, ortama inen 
~Unctl daı\lde kırıldı. Mkerler btcUlll 
etmek lıtediler Ylbbap önlerini kestire 
rek on1an duclurdu ve lmirane b'r ta• 
vırla: 

- Durun iftriye pen bir daha•! 
çıkmumıt! Ben yılaıa ciriyorum ı.. . 

Dedi ve ınahsene yalın~ ıirdi. 
Orada artık biç kimte yoktu. 
Bunıı ıarlince, f6yle dU16ndil. 
- Anlatıldı! .. tir y~rıltı ıef d' var• 

dır. onı ~n kaçmqlardrr !.. 
Kenc&lne yapdan Uruı aklındın çı

brmadıit lçla. ı&ller\Je etrafı aradı. 
Dateme tap &rten undık kapatmı, 
barut fıçılama ve fitili arten. tandık Ye 

döteme tahtumı ~il. Biltitn bunlen, 
uniyenin onda biri kn~r kttac:!: b'r 
zaman içinde 1CSrdt1 ve mınlclandı: 

- Bu tahtalann altında bir delik 
bulundutuna eminim! .. Oradan kaçmrı 
olacaklar •• 

Bu iıtlbmete doltU bir hueket yap
b. Bu eSllll:la bir tq parçuı kubbtden 

ayrılarak ıUrUltilyle dllttii. Konçininin 
adanılan. nihayet. k1'1:-btyi delmef!e mu 
varfalr otmuılardt. Bir ıea duyu)du: 

- Şu halde ıelip beni burada yakala· 
manız tbnncelecektlr, dedi ... Bu kaplJl 
kırmanız llamdır.. Zaten bu ıUı; bit it 
!değil •e ad~-mr11 atq etaJtceiime 
töz veriyorum. Kapı krnldıktalt tonra. 
buraya gireceksiniz Sıze me ... haber - Oradalar! .. Bir sandıiın altına sak 
vereyim, ır.öıyö, •e zaten mabadrm da Janmı~r ! .. 
bunu söylemekti .. Burayı girenler. bu· Saniye burada taıoamlındı. Tıı dU. 
radan sağ olarak çık~:. acaklardır l: ~ , ıetken döteme tahtaunı yerinden oynat 
berlniı olıun ! ·. 'ı 11liftl. Yilıbap, yılankavi bir tekilde U• 

Yilıbqmm, bu ıarip lkum tevlit et- zıyan fitili ıtiıtd\L 
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O zaman meseleyi anladı ve deh§et 1 
içinde geriye sıçrayarak bafırdı c 

- Barut! .• 

Maatteessüf, dört beJ asker, onu ~
kip etmek tecessüsüne kapılmışlardı ve 

xv 

Saetta tepede kalmış, dolaııyor ve 
neler olacağını görmt!k istiyordu. !çin
ide fena bir hissikablelvuku vard .. Çün
kü şimdiye kadar Pardayanın aleyhine 
tertip ettiği bütün tuzaklar bo§a git· 
mişti. Batıl itikatlara inandığı için, deli
kanlıyı semavi bazı kuvvetlerin muha-

kapının önünde duruyorlardı. Yilzba§ı 
bu canlı maniye açrptr. 

:Ayni zamanda, sandık, tasavvur edile 
miyecek bir şiddet ve ıüratle havalandı, 
bir ateş fiskiyesi kubbeye kadar yükael
C!i .. Müthiş bir infilak duyuldu .• Kubbe 
yarıldı, uçtu. Duvarlar titredi. 

Sonra bir ate§ sütunu, yukarıya setna 
ya doğru yükseldi. İnsan vücutlarının, 
taşların, tahtaların ba§döndlirücU bir 

havalanışı ... ve korkunç, müthiş bir yaf 
mur; kan, taş, kol ve bacak yağmuru .. 

Ye korkunç bir kargaşalık .• Çılgın ka

çışmalar .. Istırap sığlrklan.. Tüyler 
ürpertici ulumalar. 

Kapının krnlmasmdan ancak otuz 
saniye geçmişti. Yüzbaşıdan, emrine 

rağmen kendisini takip eden dört beı 
askerden, Konçininin sahanlık üıerin{it 
duran on yedi haydudundan, ancak, bir 

mucize kabilinden kurtulan ve dehıet
lerinden çılgın bir hale gelen dört bet 
bddbaht kalmı~tr .. Diğerleri, yani cesur, 

genç ve kuvvevtli adamlar, artık insan 
şekline benzemiyen, küçük kanlı parça 
tar halinde, her tarafa serpilmlşlerdi. 

Şimdi artık ateş, darağacını tamamile 
yutmak üzereydi .. Biraz sonra, ancak 

faza ettiğini ve belki de intikamının 
kendisine meşum olacağını düşünmeğe 
başlamıştı. 

Böylece, bir çitin arkasına gizlenmi§ 
olduğu halde biltün müca'deleyi takip 
etmiş ve delikanlının akıllara durgun
luk veren mukavemetini görünce hid
det içinde mınldanmıştı: 

- Gene yakalayamıyacaklar! .. Doğ
rusu on.un bu kadar kuvvetli ôlduğunu 
bilmiyoı'dum ! 

Ancak, ]anın darağacı içine saklan
dığını görlince biraz rahat etmiş ve çıl
gın bir sevinç içinde söylenmişti: 

- Artık bu defa yakalandı! 

Fakat o zaman da, başka bir endişeye 
dilşmüıtii: 

- Onu öldilrecekler 1 Sağ olarak ele 
geçiremiyecekler ! Ah yarabbim! Demek 

sen bana karşısın! Yirmi sene bekleldik
ten sonra, onun bu şekilde öldüğünü 

mü görecektim? 

Sonra, bird~nbire, infilakı, binanın 
havalandığını, yıkıldığınr, parça parça 
olduğunu görmüş bir ölü gibi sararmış, 

dehşet içinde uzun müddet ol:luğu yer
de kalmıştı. İki yakıcı gözyaşı, mosmor 

yanaklanna kaymıştı. Saetta intikamı
nın iflasına ağlıyordu. 

ayanı hayret bir muvazeneyle ayakta 
duran, kararını~ dört duvardan ba~ka 
bir §ey kalnuyacaktrr .. Ve, içi~e insan 
temiklerfnf eriten korkunç ve canavar 
bfr kazanı andıran bu dlSrt duvar ara
emdan yükselen, ve kavrulmu! et koku 
sile kansan kalın bir duman, nazlanarak 

Giılendiği yerden çıkmıştı. Mücade· 
lenin devam ettiği mütcldetçe, evlerin-

.11.i!r a_ğrr ,&Üneıe do.&ru tırmanıyordu1 _ 

den kımı!damağa cesaret etmiyen Mon· 
martr köylüleri, infilaktnn sonra kafile· 
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'er halinde oraya koşmuşlardı . A&kerler, 1 
yaralıları en yakın kulübe ve evlere 
nakletmişlerdi. Tabii, köyün sakinleri 
de herşeyin bittiğini haber almışlardı. 
Şimdi artık hiçbir tehlikeye maruz kal
madan ortaya çıkabilirlerdi. Onlar ~a 
koşarak facianın son izlerini dehşet ve 
heyecan içinde seyretmeğe başladılar. 

Büyük salibe gelmişti: Porşeron şa
tosu istikametine, sağa döndü. Güzel 
Perctin kapısını henü.ır geçmişti ki, kapı 
birdenbire açıldı. 

S<1ctta kalabalığa karışmıştı. Kabil 
olduğu kadar ileriye yaklaşmıştı. Artık 
darağacının iskelet ve taş yığınlarından 
başka bir şeyi kalmamıştı. Yiğit Jan ve 
üç arkadaşı, Umitsiz mukaveırıetlerinin 
kurblnr olmuşlardı. Kıyrlmış, parçalan
mış. haşlanmış olan vücutları, belki <le, 

meydanın dört tarafından toplanan bu 
kırmızı et yığınları arasındaydı. 

Saetta tırtık tamiri imkansız olan bu 
emrivaki karşısında kcndisinf şö}le te• 
selli etmeğe çalıştı: 

- Eh! .. Ne yapalım? Ben onu dara
ğacı iizerinde mahvetmek istemiŞtim .. O 
altında öldü 1 

Nihayet ~chrc dönmeğe karar verdiği 
zaman ha\•ıi kararrnağa başltyordu. Sert 
ve hldcletli adırnlar1a yürüdü. Kendisini 
teselli etmeğe çalışmakla beraber, yedi
gi manevi darbe ona çok ağır gelmişti. 
Bir türlü kendisini toplayamıyordu. 
Tepeyi inerken mütemadiyen homürda· 
nıyor, hiddetle mrrıldanıyordu: 

- Bu anda bana yan bakacak adamın 
vay Haline!.. Çtlgın bir öldürmek ihtiya
cı hissediyorum!. İyi bir döğüş .. İyi bir 
dilello. Beni ancak bu, biraz teskin ede
bilir .. 

Maatteessüf veya bereket versin ki 

Pardayan yolda gcizüktü. Kapı iytc6 
kilitleninceye kadar eşıkte bekledi. Eski 
bir yolcu tecrül>esile etrafa müdekkik 
bir naazr adetti ve ser1 adımlarla uzak• 
Jaşan Saettayı gör1ü. 

- Ne mükemmel bir tesadüf, diye 
mırıldandı, bu külhan beyinden l>fraz i· 
zab'at iıtemeğe karar vermiştim. işte 
iyi bir fırsat. 

Birl:ıç adımda Saettayı yakaladı ve 
müstehzi bir tavırla bafırdı: 

- Ey, Sinyör Guido Lupini, bu ka .. 
ıclar çabuk koşmayın! 

Asla beklemediği bu isimle, bu şekil· 
de hitap edileceğini akıl ve hayaline ge· 
tirrniyen Saetta, hiddet içinde bir ham
lede döndü ve kudurmuş gibi bağuı:lı: 

- Bana mı hitap ediyorsunuz? 
- K.ime hitap edeceğim? Yo)Ja biz· 

den başka kimse yok ki 1 
Saetta tehditkar bir sesle tekrar sor· 

du: 

- BJna ne isimle hitap ettin bıı· 
kayım? 

Ayni zamanda, gözlerini bu mcçhGİ 
adamın gözleri içine dikerek ortu bir 
yerlerde gö:-üp gö:-mediğini hatırlama~a 

çalıştı. . 
Pardayan, hep ayni sakin tavrıle: 
- Size Gurdo Lupini diye hital:> et• 

tim. 
Dedi ve saf bir tavırla ilave etti: 
_ İsminiz bu değil mi?. Ve yahut 

da pek de temiz olmayan bazı vaziyet· 
lcrde bu i~mi kullanmıyor musunuz? 

ölüleri toplamak ve araştırmakla meşgul 
olan asker ve köylülerden başka kimse
ye rastlamıyordu. Bunlar, ona bakmıyor 
lardı bile. Öyle ki, sinirlerini teskin için 
temenni ettiği tesadüf bir türlü vaki ol-
muyo~u~ · 

Saettanın hiddet ve siniri birdenbire 
zail oldu. Bir döğÜ§ temenni ediyördu. 
Mükemmel bir fırsat bulmuştu. Hem 
teskin edilecek, hem de tanımadığı, bu• 
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~ADYO 
İSl'A.NBUL: 

18,30 pllkla dans mıaiklJıl, 19,30 kon!e 
1&.na, EıninönU halk\'el sosyal yardım §Ube.si 
111llnnıa: Dr. Galip (Soayal y&rdmı ve örnek 

lert), 20 Belm& ve Arkad&Jları tara.tmdau 

'l'Urk muıııiklsi ve halk oarkıları, 20,30 Ömer 

Rıza taratmdan arapça söylev, 20,{5 cemal 

I{tmn ve arkada~an: tarafından Türk mu 
alk!si ve ballı: ıa.rkıları, (saat aya.n), 21,15 
radyo 1'on!k dram (Karmen). 22,15 e.jans ve 
borsa haberlen, ve ertesi ıtınUn programı, 
22,30 plWarl& ~lalar, opera Ye operet par 
Çalan, 23 son. 
VİYANA: 

19,05 kon.ser, 20,05 apar ve.saire, 20,15 pr 
kılar, ve opera parçalan, 20,411 ııen!onik kon 
•er, 21,ııs orkestra ve ı,aıı, 22,16 kanıık 

Y&ym, 23,35 kon.ser, istirahaUerde karI§tk 
konser. 
PEŞTE: 

y8,3ts çingene orkeııtra.sı, 19,S5 konferan.s, 
20,05 konııer, 21,05 piye.!!, 22,10 haberler, spor 
22,30 ca.zband takımı, 23,35 piyano konseri, 
24,05 konteranıı, 2(,20 çingene orkestra.sı 

1,10 son haberler • 
LONDRA: 

19,05 musiki, 19,25 r!iportaj haberler, ve 
ıalre, 20,315 dan.!! orkestrası, 21,05 Mu.eevner 
için yaym, 21,35 hlklye, 22,05 aaktt1 bando, 
22,415 musiki, 23,05 haberler, spor \'esaire, 
23,30 orkeııtr& Jrnnserl, 24,35 haberelr, veııa 
lre, 24,415 ııarkılar. 
ROMA: 

18,0:5 haberler, d&nl!I musikisi, 18,:'>15 karıpk 
yaym, 21,45 karışık musiki, 22,05 opera yayı 
ru, Sevil ber~rl. sonra danıı musikim. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu a.~am şehrin muhtelit semtlerinde 

nöbet~! olan eczaneler şunlardır: 
EmlnönUnde (Beşir Kemal), Beyazıtta 

(Cemil), KUçUkpazarda. •(Yorgt) • EyUpte 
(Hikmet Atlamaz), Şehremininde '(Nl.zun 
Sadık), KaragUmrUkte (Kemal), Samatyada 
(Teo!iloıı), Şebzadcbaşında (İsmail Hakkı). 
Aksa.rayda '(Sarım), Fenerde (Emilya.ao. 
Alemdarda (Esat), Bakrrköyde (Merkez), 

Beyo~lundakiler: 
htiklAl cııddesinıle (Della Suda)• G6\atadtı. 

(HU.'!eyin HtlsnU), Taksimde (LimOll.Clyan), 
Ş!.ellde HallskA.r caddesinde (N&rgUeclyan)' 
Ko.aımpa.şada (Vası!), Hıı.sldSyd& (BarbUt)' 
Be~lkt&.§ta (AU Rttıt), sarıyerde (O~nt•n>, 

UakUdar1 Kadıköy ve Aaala.rda~M: Mu 
UskUdarda (Ahmediye), KadtköYilttde d 

vakldthane caddesinde (Sndet). 8\lytlka a 
da (Halk), Heybelide (Ta.na§), 

Istanbul Levazım Af!1!_rliği 1 
Satınalma Komis onu ilanlan 
!Kuleli Asker! lisesi için müteahhid 

nam ve hesabına 2400 adet fildekos 
ve 1200 spor fanilası 14 Temmuz 937 

Çarşamba gilnU saat 15 te Tophan~~ 
Sa.tınalma Komisyonunda açık eks 
me ila alınacaktır. Her ikisinin .ta.h· 
min bedeli 2220 liradır. İlk temınatı 
166 buçuk liradır. Şartname ve nU~u. 
nesi komisyonda görülebilir. !steklıl~
rin belli saatte komisyona. gelmelerı. 

(17) (3763) 

İdareleri İstanbul Levazım .lmlrli· 
ğine bağlı mUessesat için 8100 kilo t~
reyağr 15 rremm.u.z 937 Perşembe gu. 
nü sa.at 15 de Tophanede Satınalma 
Komisvonunda kapalı zarfla eksiltme
!i yap;lacaktır. Tahmin bedel 7695 li... 
ra.dır. llk teminatı 577 Ura 12 kuruş.. 
tur Sartnamesi Komisyonda görUle
bnlı.. ~ !steklilerin 2490 sayılı kan un un 
2 ve 3 UncU maddelerinde yazılI bel. 
gelerle beraber teklif mektuplaı:nı 
ihale saatinden bit saat evvel komııı. 
yona. vermeleri. (18) C37S4.) 

a;··-·· ......... : .. ·:ıc==:=::=:aua::ır., 
ır .. H·A .. e E R'in ı= 
I! şell<er 1 
ti kuponu H 

I• -2- H i :: . .. 
1: Bu kuponları 30 gün neşredece :: 

:i ğlz. Onları hergtin kesip Baklayı i•• fi nı.ı. 3'1 tanesini bir serl halinde bi• 1 
ii riktirlp idaremize geUrenlere bir 
!! numara verecettz. Sonra ulua&l eko 
:: nomi ve arttırın& kurumunun utan 
İi bııl §Ubesi tara!tndan tayin olunaıo 1 
U calt bir günde bu numaralar araıım 
ii da kura çek\lecekUr. Hediyeleri 
ii 1500 kilo şekerdir. • •• ceman •• .. .. .. _ ....................... ~··· 
:====Li;~~:r.=de.rsi.eri.iie ... .. 

abonelerin 
nazarı dikkatine 
Yalnız bir derS"e abone olan okuyu· 

cularımzzın 3 üncü son taksitlerini 10 
temmuz 937 tarihine kadar göndermclc 
riııi rica ederir.. Bu tarihe kadar gelmi· 
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 

SAKARYA 
YILDIZ 
stnıo:B 

GE·--

SAN O AK ı 

( Eald .l..tıorJ-) 

ZAFER 1 cı.nayet cezuı. 

Dell kns.l, 

Golem 

ISTANBUL 
1 Roma ate,ler ıçtnde. Lorel 

Harcil deraiz arkadaşlar 

1 Budirmemi:ıtir. 

1 Karagüller. Çbl b&takha• 

neleri 
atı.AL ı 
ALEBDAB t 
BAi& 1 

(Eak1 Kemalbey) 

Ölüm :ıuaı. Şobertin qla 
Rel1kll peçe. Tangolit& 
Damgalı haydutlar. AD.tak 
ya ve lıkendel'Un 

ŞAFAK 
Narlıkapı 

tayyare 
1 _ çardl.I FUraUn 
ı _ Kiki Jı.lauı 

KADIKOY 
ı ölüm ped.at. 

0SKUDAR 
t Linç k&l1UUU 

BAKIRKOY 
ldLTtF ADI t Bilcifrıı'lf!m!ştir · . 

KARAGÜMROK". 
AY • sarı~ın kanne.n. Dtlnya 

bavadtsl 

iLAN 
Ga1atada Kaval sokağında 5/ 9 

numaralı müskirat fabrikasında rnüs 
kirat alım satımı işi ile iştigal eden 
"ANDON" ve DlMlTRI D1M1TRA 
KOPULOS BlRJ\QESLER ıjrketi" 
nisan 935 tarihinden itibaren fabri
ka~ını sed ederek terki ticaret eyle
mi§ olduğu i1an olunur. (V.P. l 490) 

Andon ve Oimitri Oimitrakopu
los şirketine izafeten Andon 

Dimitrak.opulos 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkeme 
sinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölü Arusyak Frenkyanın 60 da 12 hisse
si uhteainde bulunan Kınalıadaıda çarşı 
caddesinde 7 ve 9 sayılı dükkanın mes
kiir hissesi açık arttırın• ııurctiyle 2-8 
-937 tarihine müsadif pazartesi ııünti 
saat 14 tc satılacaktır. Tama.nımın kıy
meti muhammenesi 875 Jiradır. Tellaliyc 
ve ihale pulu mü§tcrisinc aittir. Arttır
maya. girebilmek için kıymeti muhanune 
nenin yüzde 9,S nisbctinde pey akçesi 
yatırmak lazımdır. 

Tafsilat: Dükkanın zemini kırmızı çi 
ni ahşaptan yapılınııtır. 2 kapısı vardır. 
Yanında keza kırınızı çini döşeli ve bir 
bölme ile aynhnıt ldükkandıan kapısı 
bulunan bir oda vardır. Bu odadan ah
ıap bir merdivenle üstünde diğ•r bir 
odaya ve tavan arasına çıkılır. 

Aşağıdaki odaya kapısr bulunan bir 
mutfak bir de kuyu vardır. Odadan bir 
kapı ile bahçeye çıkılır. Bahçclde diğer 
hissedar tarafından yapılmış galvanizli 
saçtan depolar vardır. Bahçe duvarı taı 
ve demir parmaklıklıdır. Heyeti umu

nıiyc sahası 150 metre murabaaı ve oda 
larm sahası 55 metre murabbat mutfa
ğın 20 metre ınurabbaıdır. İsteklilerin 
yukarda gösterilen gün ve saatte Beyoğ 
lu 4 üncü sulh hukuk mahkemesine bat 
vurmalarr satı§ kıymetinin yüzde 7 5 ıi 
bulduğu takdlrde en çok arttıran U.ı:eri· 
ne ihale olunacağı ilin olunur. 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk mahke 
mcsinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölü Panayota ait ve mahkemece tesbit 
edilen btanbul ZrnlcI.nkapr ıokak 71 
numaralı dükkandaki Fıçılar açık arttır· 
ma •uretile 1-7-937 perşembe glinÜ 
saat 14 te 11tılacaktir. btek.lilerin mez
kur gün ve saatte mahallinae hazır bu
lun013lan ilan olunur. 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan aersıernil ter~=> 

eden heyetten bir muallim htıiusi al. 
manca erslerl vermektedir. Bilhassııı 
ikmal imtiha.nlarma pek kısa zaro~
da yetiştirir. Şerait ehvendir. Hau!"f 

de "Almanca hocası" rüınuzuna mek· 
tupla. müracaat. 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komi.syonu ilanları . 

lstdnbul Komuta~lığı • 
Satınalma Komi'syonu ilanlan 

Gümilşsuyu hastanesi için 25000 
tane yumurta açık eksiltme ile satı. 
nalınaca.ktır. İhalesi 12 Temmuz 937 
Pazartesi günü saat 15 de yapılacak. 
tır. Muhammen tutan 625 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görült>bUir. İsteklilerinin 
4. 7 liralık ilk teminat makbuz veya 
ınektupları ile beraber ihale günü vak 
ti muayyeninde Fındıklıda l~omutan. 
lık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(3655) 

GUmüşsuyu hastanesi için 10000 
tane limon açık eksiltme ile satmalı. 
nacaktır. lhaelsi 12 Temmuz 937 Pa. 
zartesi günü saat 15,30 da yapılacak
tır. :Muhammen tutarı 350 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 27 
liralık ilk teminat makbın; veya mek. 
tuplariyle beraber ihale günil vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma komisyonuna gelmeleri. 
(3656) 

33. cü TUmen Selimiye Fırını için 
230,000 'kilo fırın odunu açık eksiltme 
ile satınalına.caktır. !halesi 12 Tem. 
muz 937 Pazartesi günü saat 16 da ya 
pılacaktır. Muhammen tutarı 2944 li. 
radır. Şartnamesi her giln öğleden 

evvel Komisyonda görüelbilir. İstek. 
illerinin 221 liralık ilk teminat mak. 
buz veya mektupları ile beraber ihale 
günU vakti muayycninde Fmdık1ıda 
Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (3657) 

33 cü tümen anbarmda kullanıl. 

nıakta. olan 100/11/ 209750 sarlı le. 
vazım ayniyat makbuzunun müteah· 
hit veya bayilere verilecek kırmızı 

kısmı zayi olduğundan hükmü olma
dığı ve bunların komutanlık daire mü 
düriyetine teslim etmeleri. (3658) 

lstanbul Sıhhi 
Komisyonundan : 

Au 

11 

MAZON MEYVA T.UZU 
lNKlBAZI, HAZIMSIZLICI, MlDE 

EKSJLlK ve YANMALARINI 
giderir: Hiç bir zararlı ve müshil maddeai 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile ala.bilir. 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR. 
MAZ .. içilmesi litif, tesiri kolay ve rnül&. 
yimdir. Yerini hiç bir mümuil müatahza.r 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markuma 

dikkat. 

Nafıa Vekaletinden : 
l - İzmir - Aydın hattı üz .. riııde Çamlık "Esltı Aziziye" istasyonu civarın.. 

da yapılacak varyant ile bu va.:·yant üzerinde takriben 1100 metre tulUnde bir 
tünelin ve yolcu bine.siyle umuıni hala Ye Aydı.1 i~tasyonunda betonarmtı bir 
geçidin inşaatı kapalı zarf usuliyle mü ııakasaya konulmuştur. 

2 - B'.l işin muhan.ımen berleli 570.000 ve muvakkat teminatı 26550 lira· 
dır. . . 

3 - :Münakasa. 7-7.937 tarllıinde saat on beş! .. • Deimryollar ineaa.t daire. 

!indeki komisyan oda.sında yapılacaktır. 
4: - Bu münakasaya aid mukavele projesi, ck~iltme eartnamt!l, B11ymdır. 

lık işleri g( nel şartnamesi, Projeler ve diğer mUtefeITi eYrak 28,5 lira muka. 
bilinde denıiryolları in§aat dairesinden verilınekt~dir. 

5 - Mllnakasaya iştirak etmek istiycnler 2490 numaralı kanun mucıbince 

ibrazına "lıccbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.936 tarih ve 3297 numaralı 

resmi gaz~teae ilan ediltniş olan talimatnameye "öre 937 senesi için \'ekalctten 
verilmiş müteahhitlik vesikalarmı havi zarflarını meüf.tr kanunun tarilatl 

dairesinde hazrrlıyarak 7.7-937 tarihinde saat on dörde kadar Deıniryolla.:- in.. 

eaat dairesindeki komisyona makbuz mukablilnde vermio olmaları lbımdir. 

KAÇIRILMIY ACAK FIRSAT 
KELEPİR 1RA TLAR 

$ehzadebaşmda Fevziye cadde 
sinde Camiişerif kar~ısmda merhum 
Muhtarpaşa veresesine ait 27 parça 
dükkan toptan ve ayrı, ayrı bilmüz:a. 
vede satılacağından talip olanların 
JO Haziran 193 7 çarşamba günü aa· 
at 1 O da Sultanahmet sulh mahke· 
mcsinin 1937 / 22 numaralı dosyast· 
na müracaat etmeleri. 

(8901) 

ZAYl 
4824 sicil numaralı şoför ehli· 

yetnamemi zayi ettim. Yenisini çı· 
karacağımdan eskisinin hükmü yok. 
tur. Ahmet (V.P. 1491) 

(1641) (3501) 

lıtanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

30 !'\1ayıs 937 tarih ve 1929 sa

yılı Haber gazetesinin 11 inci sayıfa. 
sının birinci ıütunundaki Istanbul 

asliye 3 üncü hukuk mahkemesin· 

den Şeküre tarafından kocası Ka· 
eımpaşa Zincirli kuyu has fırında 

yanaşma Bolulu T&tar oğulanndan 

İsmail O. İsmail aleyhine açtığs 
935/ 1546 No. lu davaya ait ilamın 
ilanrnda müddeialeyh lsmailin Keste 
menli olduğu halde sehven Katanın· 

nulu olarak yazıldığmdan k~yfiyet 

tashihen ilan olunur. 

Müesseseler Eksiltme ve Arttırma 

Çoğu • Muhammen 
fiatı 

Muvakkat Şartname 
Garanti bedeli 

Thn.Je 
;:;ekli 

Nümune' ha.s: Ekmek 
tstilaiye has: Francala. 
Ebe yurdu : 

• 813500-105000 11 

Kudus müesse..: 
sesi 

Tıp Talebe: 
Yurdu 
Nümune haıs.: 
lstilaiye: 
Çocuk: Sade yağı 
Akliye: 
Sana.toryom; 
Kuduz: 
Ebe yurdu: 

Nüm.una has: 
lstilaiye has. 
Çocuk has.: 

Akliye haııı.: 
San.atoryom: 
Kuduz müesse.: 
Tıp Talebe 
Yurdu.: 
Ebe yurdu: 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

3000 3500 

31000- 38000 

110000-126700 
51000- 69000 
17200- 25000 
3400- 49500 

15,5 906,94 490 ,Iüpa.lı 

İhale saati: 9-7.937 saat 15 

82 233i 1ü6 Kapalı ı 
j 

İhale gün ve ııaati: 9-7.931saat16 
39 
41 7859,48 524 Kil palı 
4~ 

32 

lhalEJ gün ve saati: 9. 7 .937 saat· 16,30 

Kapalı zarf usulile eksiltmey~ konulan yukarda isimleri yaıılı sıhhi müesseselerin 1937 mali yılı ekmek, france... 
la, sade yağı ve et ilıtiyac;ları için hiç istekli çıkıua.dığmdan yeııiden eksiltmeye konulmuştur. 

1 - El<.>iltme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Cağaloğlwıda Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdilrlliğü binaw 
sında kurulu komisyonda yapılacaktır. , .. 

2 - Mikt&r, tahmini fiat ve muYakkat garanti mikt:ır!an hizalarında gösterilmiştir. Şartnamelerde hizalannd& g 
österilen bedelle komisyondan alma bilir. 

3 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikas;lc 2490 snyılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte lckliflcrlni havi za.rfla.rı ihale eaatinden bir ımat evvel komisyon& ve 
rmeleri. (3520) 
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SANiYEDE BUZ ÇIKARM 

BÜTÜN 

~·~ ~ _,,, '.'.. . ·~ . -- - . -

A TERTIBATI 

Yalnız · 

FRIGIDAIRE 
dolaplarında .bu· 
lunan bu har~k~-
1 ad e sistemının 
nası 1 çalıştığını 
görmeğe gelınız 

Hayran 
kalacaksınız ! 

R"A"BER - ~pm r>ostası 29 HAZİRAN - 1937 

Hakikf bir "FRIGIOAIRE .. -e - malilC 

olduğunuz zaman, size 5 SENELiK 

RE S M f BiR TEMiNAT ŞEHAOE TNAMESI 

verilir. Bu $ehadetname, kabiliyeti ve 

selahiyeti memleketimiz piyasasında 

malüm ve rubuarsılık tecrübe sahibi 

olan bir müessese tarafından imza 

edilmi$tir. GENERAL MOTORS 'un 

mamOlatı olan FRIGIOAIRE soOuk 

hava dolabı ile verilen teminat, 

bozulan aksamın tamirini değil, 

soğutmayı tevlit eden cihazın 

H E Y E T 1 U M U MİY E S 1 N l N 

O E G 1 Ş T 1 R I L M E S 1 NJ 

TEKEFFÜL EDER. 
Soğuk hava dolabı alır· 

ken, bunun gibi kıymetli 

bir teminat isteme ğ i~ 

u n u t m a y ı n ı z. 

iSTANBUL 

ANKAQA 

i1!/V\:iR 

~ '-·-----~l ~------------· Tecrübe ve 
; .. ~,.. · 

Her akşam 
Memleketin en yUksek sanatkArlarile blrllkte 

TAKSiM Belediye 
bahçesinde 

Milli oyunlar ve 
Akır~l!2>aı'lt:Hk ifil (YJ maıraınaır 

tetkik neticesi 
Sabit olmuştur ki: 

1 1 
------• Telefon: 43703 ------ili 

Sayın yolculanmızm nazarı dikkatlerine: 

Şi 
HAY • 
Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve 

Bebek iskeleleriyle köprü arasında muteber olmak üzere mez
kur iskelelerin bugünkü bilet fiyatlnnna nazaran % 15 tenzi-
latlı aylık abonman kartı ihdas edilmiştir. • 

Kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. 
Bu kartları hamil olanlar umumi hatlarda olduğu gibi işbu ie· 
kelelere ayni günde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. 

İşbu kartlar pazar günleri mmtaka ve kısım farkı aranıl· 
maksızın şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacak· 
tır. 28 haziran 937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektör
lük dairC'.siyle ldarei Merkeziye Kon trol Müdiriyetinde satışa 
başlanmıştır. ' 

d 1 

Baylara ıazım olan 

Prezervatif' in 
En iyisi, en sağlamı 

ve sıhhisi 

l.REi-A 1 
Markadır. 

Eczahanelerden ısrarla 
ve bu isimle arayınız • 

Toptan (iş ecza de
posu) nda bulunur. 

.................... ~ 
DIŞ T AB 1B1 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan ak!a· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 

Sair ve cuma günleri 14.20 ye kadaı 

parasız muayene eder, 

ali 
Baş aıjırnso 
Bilyilr bir ıztıraptır 

Basınız 

ağnyorsa _ 

Derhal bir 

Kaşe 

Sefa/in 
alınız. 

Yaz nezlesi 
Grip, Diş ve 

Bütün ağı ılaı ı 
derhal keser ~lllllJ.::~ 

Ecza hanelerden 
t ilk ve t2 ilk 
ambalajları 

araymız. 

HIE~ A~Ş~M • 

A A da: 
Bahçemizde mahdut gecelerde teganni etmekte olan memleketin 
hakikaten en yüksek sanatkarı 

• _ .. .,.!!!B.~~Ir 
Saym halknnızın talebine binaen bugünden itibaren her aktam 

arkadaflariyle birlikte eeansla nm yapacal<tır. 


