
isyanın feci blançosu ı 

Yarım milyon ölü ! 
Cenevre, 12 (Hususi) - Beynelmilel Salibiahmer Cemiyeti reisi amiral Grayzm ispanya 
ihtilali baflıyabdanberi, muhtelif Salibiahmerlerden gelen raporların neticesinden anlatd· 
dığma göre, ls?anyada cephelerde ölenlerle idam edilen ve hava hücumlarından telef 
olanların sayısı !'00.000 kişiyi bulmakta olduğunu söylemi~tir. 
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Alman - Japon ittifakına Sancagv ı Surı·yeye 
komünistleııfn mukabelesi . 

Çinde büyük bir asla bırakamayız 
isyan çıktı Bu bütün Türkiyeyi işkence 

Japon taraftan Mareşal Çan Kay içine atmak demektir 
b-~~~en~~Tç~~!~~~!u!ında~~aı~~!!~J•- 5Fransaktile görüşülürken de, he

1
r şeyde1~ evvel, 

ır isyan çıkmış olduğunu göster- ponyaıM.a.nçuri hükumetini teşkil ede- anca a emniyet tedbirleri a ınması azım dır 
ntektedir. Asilerin bqmda general rek Sovyet Rusyanın cenubu şarki kıs-
" ş y b ı k _ı_ mmda bir tehlike daha yaratmış bu · Bqvekil ismet İnönü dün Anka-~n - ua. en u unma tacıır. 

Mareşal Çen • Kay • Çek isyanı lunmakla kalmıyarak, Almanya ile bir ra Halkevinde Tasarruf ve Yerli mai-
l~ .... k c· k F ı · likte, Çini nüfuzları altına alarak Sov- lar haftasını açarken nutkunun en "lla•.uma üzere ıan u eya etine 
L k f k da · d"" yet Rusyayı üç cepheden kuşatmak is- ehemmiyetli kısmını hugun" her Tfü-'ıe.te et etmiş, a at ora esır uş-
ltıiiştür. Mareşalin hayatı emniyet· tiyorlardı. Bu cephenin başında Çan kü ehemmiyetle metgul eden Antak
tcdir. Kay Çek vardı. Son gelen haberler, ko ya - İskenderun meselesine aymnıt-

İsyanın sebebi olarak hükumetin münistlerin mukabil taarruza geçerek. br. 
~Ornünistlere karşı şiddetli hareke~ Çinde vaziyeti kendi lehlerine çevirdik 
~terilmektedir. Çin komünistleri lerini ve Çan Kay Çeki esir aldıklarını 
Sovyet Rusya ile birleşerek Japonya- gösteriyor. Böylece, Japonlar, komü -
~ ~1 müşterek hareket edilmesini nistler için kazmış olduktan çukura, 
(ernektedirler. Nankin hükumeti kendileri düşecek bir vaziyete gelm~ 

Başvekilimiz nutkunun bu kıs
mında demiştir ki: 

Şimdi arkadaı;11ar, harict bir me. 
selemize, bugün içinde bulunduğ~•. 
muz mühim milli meseleye temas edP.. 

CVkalade tedbirler almaktadır. bulunuyorlar. Zira, Çinde J'aponyaya 
.._JJınanyanın komUnizme karşı açık- karşı uyanacak her hareket, Japonya
~ açığa cephe aldığı ve Japonyanm nın Sovyet Rusv-ya taarruz jmkanla 
"tl cepheye iltihak ettiği maHimdur nnı o nispette azaltacak, ve Japonya 
~lece, komünizmi temsil eden Sov ic:in bUyük bir tehlike teşkil edecek 
let. Ru!ya hiikfuneti şark ve garp hu- nıri.hiyettedir. 
..........__---~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-::-:-::-:::::===~ 

<"rğim. 

Murahha...~ heyetimizin müzakel't' 
yerine gitmek üzere yolda bulunduğu 
f <.:kenderun ve Antakya meseles!. 
( Şiddetli alkışlar) . 

(Devamı 6 tneıda) 

Fransa 
Ne istediğimizi 

lstanbulda bulunan Hatay Türkleri diin siyasi bir oemJyct kurdukttUI 
30nm grup halinde (.Yazısı 4 'üncii 3<1yfada). 

Adana faciası hala 
anlamadı mı ? Günlerce enkaz altında 

Anlamak mı 
istemiyor? kalan bir çocuk 

Cenevredekl murah· S ...,. 1. k ld . I .k. 
basları Suriyeye tAbl ag Sa im ÇI arı 1 annesıy e 1 1 

kardeşi ve halası ölmüşlerdi 

--.. ~ 
Yerli malı 'Ve tasarruf 1ıaftasında küçükler 

Tasarruf haftası 
E:saşvekilin nutku ile 

Dün başladı 
llllko.metln resimlerini tridlrdlğl bazı mad· 

«leler üzerinde başka makamların para 
almaya kalktıkları anlaşılıyor 

'--... (Yazısı 7 incide) 

ADtoncı Corc tatlrta çoktu 

Yeni kral (en sağda) ve eski"kral Edvara küçiikWldcriride 
(YaZ1sı 7 ~ncide) 

bir muhtariyetten 
bahsediyor 

Cenevre 12 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

Fransız: Drşişleri mllsteıan M. Pier 
Vienot, matbuata beyanatta bulunarak 
İskenderun ve Antakya meselesi etrafın 
da şu sözleri söylemiştir: 

.,_ Türkiye, Türk ahalinin hakinı bu 
lunduğu İskenderun için müstakbel Su
riye cumhuriyeti çerçevesi içinde oto
nomi istemektedir.,. 

(Devamt 6 ıtıe1da) 

Gürbüz ve Güzel 
Çoculk 

MlYısabalkamaz 

Basın Foto 

ltfüsabaTaımı:::a 4i numara ile i.ştirak 
eden Bay Said kızı 5,5 yaşında 

ŞAR1KA AKYOL 

Kupon: 32 Çocuklarınızın mQsa 1 
bakamıza iştirak edetıllmelerl için 

bu l :upon lnrm top'nnmıım IAzımdır. 

Ad.anada scylciptan 8onra Karşıyaka civan 
(Y<ıZrSı 6 tncıda) 

Şark Demiryolları 
Altı milyon liraya 
Satın alındı 

Bir haftadanberi Ankarada pazar
lık konuşmaları yapılan şark demiryol 
tarının satmahnmruvna ait müzakerat 
dün bitmiştir. 

Bu bir haf talık mUddet zarf mda en 
esaslı olan maddelerden muharrik ve 
müteharrik malzeme ile mobilya, alat 
ve edevat bedelleri ve hat üzerinde 
1929 senesinden sônra yapılmış ola.ıı 
ıslahat ve tevsiat masraf ve işletme -
den mütevellit muallitk besablar üze.. 

olarak, şiletme imtiyazının toptan altı 
milyon Türk lirası mukabilinde devir 
ve ferağı iki tarafta kabul edilmiştir. 

Bundan sonra yeni mukavelenin ka
leme alınması ve §ekil üzerinde dahi 
anlaşma husulü için müzakereye de -
vam edilmesi kalmıştır ki pek kısa bir 
zamanda bu noktaların da intacile 
Şark Demiryolunun devlet derniryolla
n camiasına ilhakı ancak gün ~ sele
si halini almıştır. 

rinde tam bir mutabakat hasıl olmuş- ------------
tur. 

Bu arada, hattın bakım. noktasından 
muhtaç olduğu tamiratla 1958 senesin· 
de bitecek olan işletme imtiyazının 

vaktinden evvel alınmasından dolavı 

şirketçe ileri sürülen tazminat ve inti
zar hesapları üzerinde uzun ve devam
lı münakaşalardan sonra, dün en son 

Fıkralara dair · 

Falih Rıfkı Ataya 

Açık mektup 
YAZAN: Fikret Adil 

(Ya.."181 6 t.ncıda) 



ı. ) 

ÇaldıOı mallar için fatura bırakan 

lzmirli Arsen Lupen Doğrum~ 

derJii 
8 nci Edvardıu tahttan çekilmesi etrafında: 
....._....." ~ ~ ,_,, - ._, ,,_, -- ~-~ ,,_, - uyurken yakalandı 

1rmırin Ancn Lfipeni ve "Çetin Cin,. f paranın kendisinin namuslu bir hayat 
namile fzmirde hemen soymadık mağaf sürmesine k!fi geleceğini ilave etmekte 
n bırakmıyan Alaşehirli Şükrü tekrar dir. Böyle bir parası olsa Çetin Cin ev
yakalanmrıtır. lenecek ve bir Avrupa seyahatine çrka

TaDebe ve 
tıramvay 

~es~naıro lngiltere ve dominyonlar 
Çoktandır dinler dururuz; ço1·.1 

dır §ikayet edilir: 15 yaşını geçlcüı 
Zebenin tramoo.ydaki talebeye yap 
tenzildttan istifade etmemesi rıe 
·rn.ektirf Bu doğru mudur1 diye. 

Sekizinci Edvardm Madam Simpsonl 
la evlenip de gene krallığı muhafaza 
etmek huswıundaki teklifi, ancak İngi
liz kanunu esasisinde bir tadilatla müm 
kiln olabilecekti. Madam Simpsonun 
kraliçe olmaksızın zevce olarak kal::ııası 
ve do,acak çocuklann tahta varis ol
mak hakkından mahrum edilmesi bir 
l.anun maddesi lı.tiyo<lu. 

:Başvekil Baldvin İngiliz hükfuncti
nin böyle bir tedbir almak taraflısx ol
madığını söylerken İngiltere dominyon
Jannm da reyini almak lanmgeldiğini 

ilhc etti. 
İngilterenin dominyonlan Kanada, 

Yeni Zeland, Cenubt Afrika, İrlanda eer 
best hükO.metidir. 

• • • 
1931 senesindenbcri tlominyonlann, 

İngiltere milttehid krallığile münasebe
tinin derecesi yükselmiştir. Bir domin
yondaki umumi vali. İngiltere kra1mpı 

o dominyonda phsan mtimessilidir. Do 
minyon bükfunetinin tavsiyesi üzerine 
bizzat Kral tarafından tayin edilir. tn
giltere hükmetinin umum! vali ile hiç 
bir aWtası yoktur. . ., . 

yordu. Eğer alırsa, işte bu "morgan
tilc izdivaç,, oluyordu. Yani, kadın ve 
ondan doğacak çocuklar, asilzade koca
nın servetire ve ilnvaruna tevarüs ede
miyorlardı •. 

Geçen hafta Çetin Cin yakalanmış, cakmış. 

fakat sulh mahkemesinde ilk sorgusu Çetin Cin bundan bir hafta evvel 
için beklerken girdiği halinm pencere- Göztepede bakkal Mehmedin dükkam
sinden civar damların birine atlamış ve na gece vakti girmiş, balık konservesi, 

:t- • • oradan 13 metre yüksekten aşağı ka- yağ ye limonata bir salata yaprak kar-
"Morgantik,, kelimesi (almanca Mor yarak kaçnuıtı. nmı doyurmuş, çaldığı eşyalar için tah 

gengab,, kelimesinden gelmektedir. Bu İzmirin bu kuınaz hırsızı evvelki ge- mini bir de fatura hazrılıyarak imzala 
da "sabah hediyesi,, demektir. Morgan- ce İzmirde bir evde uyurken yakalan- mrş, sonra kartına şu cümleyi yazmış-

tik izdivaçlarda güvey, evlenmenin erte mıştır. tır. : 
si sabahı geline bir hediye verirdi. İşte Türkiye Araen Lup!ni romanlann 'Aziz dostum Mehmet, 
asdzade ile evlenen dQn seviyede kadı- Arsen Lftpeni kadar zarif bir adamdır. ''Kusura bakma, seni taciz ettim. 
nm mal ve mülk namına kocasından a- Soyduğu mağazalara kartını bırakarak ö Gündüz gelemezdim. Zaten iyi dost ge
ltp alacağı bu hediyeden ibaret kalır- zür dilemekte ve kendi tabirile ''ödünç celeyin ziyarete gelir! Seni birkaç ku--
m11·· aldığı., eşyalann bedelini ilk fırsatta ö- ruş zarara soktum. ihtiyaç içindeyim. 

• • • diyeceğini vaadetmektedir. Yakında borcumu takdim ederim. Balık 
Morgantik izdivaca "solak izdivaç,, Bu açık göz hırsız bir filozof olduğu lann doğrusu nefismiş, öyle olmasa sen 

da denilmektedir. Buna sebep de evlen- nu söylemekte ve "27000 liracık., bir müşteri tutamazsm. Hoşça kal.,, 

ve merasimi esnasında güveyin geline R B 1 k b • • ı • 
sağ elini d~ğil de, ao.ı e~ini. vermek adet oman ya a a n 1 r ı-
olmaaıdır. 'Morgantik ızdıvaç,, Alman- ' 

yada meıru ve kanunt bir izdivaç olarak _ • d • b - ı d 
sayılırdı. Bu tekildeki evli ~l.an, bir baş gıne aıma ag 1 ır 
ka kadın alırsa kanun hancı harekette 
bulunmuı olur, eskidenberi memnun o- B .. k M 1. . d d .. d . 
lan "taaddUdil zeveat,, yoluna aapmIJ U reŞ 0C ISln e Un iŞ Siyasa 
bulunurdu. izah edildi 

"' . 

G<J.zetelerde gözümüze ilişti. 

yanık'lar kültür direktörlilğüne b 
mu.şlaı· : direldörliik de vila!mtc. Şi 
di iş viU!ycti>ı teşebbüslere gir 
tramvay şirketiııi11 vaktiyle talimcıt 

mesine J.."O'IJdurduğu ·kaydı lro.ldırtıfl 

ya, 0tı be~ yaşmdaıı iistiin talebeye 

diğerleri gibi tcm::il<itlı bilet vcrdi1'1fl 
ye 1tğraşnuı.~ kalıyor. Butıda mutıd 

fak olabilecek mif Sıkı tutarsa §iiP 
yok ..• 

llaldkatcıı vil<iyctin bıt tcşcblJİ1· 
yerinde olacaktır. Bugün yirmi yaŞI ı-

d~m üstün bile talebe meı1cut ~ııe o'k'I De 
ma saha.n senelere sığdınlamıy~ lltı 
ktular geni-J ... KeıuUsine güvenebil' 
ak sakallı pfri fani oluncaya k<;ıdc.r 
talebe sayılır! 

Dünyada 15 yaşından yukarı tal 
şirketin tenzilatlı tarifedctı isf ti 

etmesi kadar gülünç bir ŞC1J oıa.r! 
1 

yacağı da muh,a1ckaktır. l' 

Eğer bir Dominyon hllktlmeti, meae- -------------- Antonesku Şubatta Ankarayı 
ziyaret edeceğini söyledi 

insan para denileıı nesneyi an 
mektep sıralarına arkasını çevirdik 1& - Kanada hUldlmeti diyelimi -

Krala doğrudan doğruya bir mesele ar
zctmek isterae, umum! valisine bildirir 
ve mesele doğrudan doğruya krala gi
der. lngiltCTC hUlaneti bu ite de karııa-

Dominyon hilkt1metlcri ile lngiltere 
hnkOmeti arasmdaki muhabere bir yUk
ıtek komiser vaartaaile yaplltr. Her Do
minyonun Londrada bir yüksek kom.ise 
ri vardn. İngiltcrenin de Kanada, A
vusturalya ve Cenubi Afrikada yübek 
komiserleri vardır. 

Yeni Zelind, hükfunetle dahi umu
mi vali delfiletile temasta bulunmak P. 
lıi eski bir usulü devam ettirmek taraflı 
sıdrr. İrlanda serbest hükQmetl, in&il
tere hükumeti ile son zamanlarda mu
habereyi mümkün olduğu kadar ualt
mağı tercilı ediyor. .... 

itte bu yüksek komiserler vasrtasile
dir ki Ba.ıvekil Baldvin kralın evlenme
si hakkında Dominyon hükmetlerinin 
fikrini sormuş ve müsbct cevap almış
tır. Yani onlar da kralın madam. Simp· 
sonu kraliçe yapmadan alması hususun
da bir kanun çıkarmağa tngı1tere hükn
meti gıöi taraftar değildiler. .... 

İngiltere btikumeti "tahbn istikbalile 
allkadar kanunda bir değişiklik yap
mak l!ıımgeldiği zamanlar, muhakkak 
surette Dominyon hilkOmetlerinin de 
fıltrini almak,, zaruretindedir. 

TAHTf AN ÇEKiME KANUNU 
İngiltere kralmm evlenmesi için ka

nun çıkarmak icap ediyordu. Acaba 
tahttan sekı1tnesi de bir kanunla mu
kayyet midir? 
Hayır .. Tarihte hakikaten kendi ihti

yarile çelalmi~ bir İngiliz kralı gös
terilemez. Bu itibarla tees .. üs etmiş bir 
kanun da yoktur. 

• • • 
tldnci RiJ&.r 1399 ıcneıinde tahttan 

• çekfldiğini gösteren bir feragatname im
za etmi~ti. Fakat buna kendi halefi ta
rafından mecbur edilmiıti. DördlincU 
Hanrl ve beşinci Hanrinin, gene halef
leri tarafından artık kral olmadıklan i
lan edildi. Dördüncü Edvard ve ikinci 
Ceymis memleketten kaçtıkları için par 
lamento tarafından tahttan çekilmiş o
larak bildirildiler. 

• *. 
Karllcrimizin hatırındadır. Sekizinci 

Edvardın Madam Simpsonu "Morgan
tik,, denen izdivaç şeklile alacağı saru
ltyorc?u. Halbuki bu ~zdivaç İngiltere 
kanunlarında yoktu. 

Acaba bu garip isim nerden çıkmış 

ve bu izdivaç nerelere kadar niifuz et
miştir? 

Morgantik kelimesinin Hitlerden çok 
zaman evvel Alıııanyadan çıktığı mu· 
hakkak .. Almanlar, bir izdivacın tam 
m&Mlile izdivaç olabilmesi için kadınla 
erkeğin ayni aeviyeden olması 1a7mıgel 
"diğine inanıyorlardı. Orta zamanlarda 
ham kilçük çapta asilzadenin bile aleJa 
de halktan kadın almasına itiraz edili-

.çerıae 

• EdebJyat f&kültesl taratmdan tertip edil 
mtı otan Necip Amn gttnQ yamı saat 16,30 
da EmlııönQ halkevinde yapılacaktır. 
* Ctnnbur:tyet Halk P&rtl.ıd kongresi gele 

cek pazar saat 10 da ,apdacaırtır. 

• Ecnebi " ekalllyet mektepleri muallim 
1er1 d11n ll'mdıklıda İsmet İn~nQ llkmekteb!n 
de t.oplaıı.mıw '" yeni mtıtredat progra.mmm 
tabfkatı etrafmda ~r1l§mtı~lerdlr. 

• ll.&artt nll:lleti taleben1n ucuzca kulla 
nabllecett bir atıu hazırlatmo.~a J>&,laı:ru§ 
tır. • 

* Aıık&rad& bulunan gUmrük başmtıdllı1l 
MuaWa Nuri bu eabııh ~hrlmlze dtsnmu~ 

tür. 
• M&&rU 'ftkfil Saffet Arıkan bayram ta 

W1 mtınaaebet:lle Ankara civarmd& 00,,Iaya 

rak Ege m.mtakemıa kadar uzayacak bir 
tetkik Myah&U ;yapacaktır. 

* Hukuk Udnct ımıı:t talebeırlnln kendileri 
nin do Qç ııenede mezun olmalo.n yolunda 
yaptığı mllraca.at yarm bir karara bağlana 
caktır. 

* VllAyet maarif mtıdUrlUklerfnde bulunan 
ki.tip, başUtip ve mOmeyylzler de muhase 
bel hıuıualye emrine verilecektir. 

• Vall lılulılddln "O'ırttındağ dün Heybell 
önOnde bulunan Yavuza giderek amiral ŞUk 
rtı Okan& zlyaretinJ iade etmlltir. 
* Eytlpte bektqt lytnl yapmaktan suçtu 

olanlarm dün de duru§?Xlalan yapılmış, fakat 
suçlular mQdafaaJarmı hazırlamadıklarından 
duru§Dla ııs Udnclkbun AAt on dörde brra 
kılımJ ve suçlular ytl.zer lira kefaletle tahliye 
edllmtıttr. 

* Şehir mUtehaaınat Pro8t Nafia vekt.ıeU 
ntn daveUne icabetle bayram ertesi Ankara 
ya gidecektir. 
* Ankara - latanbul hava poataıan kış 

me"fllmt dolaymfle dört ay mQddetıe t&Ul 

edtlmtftlr. 
• Dün UnJvenltede kaloriler borusu pat 

lamıJ ve etrafa yayılan dumanlar bir hayli 

telA§ uyand.Irm.qtlr. 

•Karata ıro Jdlometrellk bir çevre fçl.ndekl 

k8y ft nalı!yelerde 10-11 gecesi saat 21 de 

!ki zelzele olmııştur. 

• Türldye lle lran arasında.ki t:ransıt yolu 

nun hudut tızer1ndeld noktasında mUşterek 

blr gQmrWt binası yapılacakbr. 

• Bundan 80nr& mekteplerde talebelere 

soy&dlarlle hitap edilmesi ve yapılacak mu 

amelelerin Eoyadlarına dayanması: takarrllr 

etmlşUr. 

* Deniz ~çllerile ziraat l§çUert için birer 

kanun projeBi hazırlanmaktadır . . 

• Ticaret odası ~yrt meşru rekabeU 

kaldırmak için konferansla?" verdirecektlr. 

Dı••rda: 

• Almanyanın yakında Mançuko devletini 
tanıyacağt beyan edilmektedir. Mançuko t1 
caret mtımessm Ecrllnde bir ziyafet vermiş 

Ur. 
• İtalya kralı, soğuk algınlığından hasta 

dır. Kimseyi kabul etmemektedir. 
• Romanya hariciye nazın Antonesko ya 

rm Parlse hareket edecektir. 
• Avrupada olduğu gibi Amerika milletleri 

aramıde. da mllşlerck bir adalet divanı ku 
rulme.sı Panıımeriken konferansında takar 
rilr etmlştlr. 

• Bulgarlar Plevnen!n Rus:a~ tarafından 

alml§t gUntlnü büyUk merasim ve şeullklerle 
telll't etmişlerdir. 

Romanya hariciye nazın Antoneslfu lan mUnasebetlerden bahseden Anto -
dün mebusan meclisinde Romanyanın nesku Romanyanm dış sıya.sasmm de
dış siyasasını izah etmiştir. ğişmemiş olduğunu söyliyerek sözleri-

Romen başvekili bu nutkunda tat - ne nihayet vermiştir. 
mın· edilmiş olan Romanyanın ancak ea,veklUn sözleri 
sulh siyaseti gUttUğUntı söyledikten Eski hariciye nazın 'rltUlacıkonun 

sonra harict 21iyasetin izahına Fransa- niçin çekildiği hakkında sorulan hır 
yı hürmetle ya.dederek başlamıştır. suale cevaben de Romen başvekili Ta.-

Hariciye nazırı küçük itil!fm d0st - taresko şöyle demiştir: 
luk tezahürlerinden şöyle bahset.m..iş - "- Dış siyasada hiçbir değişiklik 
tir: olma.mışt:ır. Zira. bu siyasa, Romanya 

"- Son beynelmilel hft.diseler, Ro - milletinin daimi menfaatlerine daya · 
manya, Çekoslovakya, Yugoslavyayı, nan daimi bir siyasa.dır. Hakikat ıu 
bu Uç müttefik devlet arasındaki kuv- merkeidedlr ltl, bl1ttın ittif akla.nmız ve 
vetll tesanüdü zlfa düşürmemiş, bil!- müttefik ve dost devletlerle olan bil· 
kie a.ralarmdaki anlaşmayı kuvvetlen- tün münasebetlerim.iz kuvvetlenmiştir. 
dirmiştir.,, Bu suretle M. Titülesko tarafından 

Balkan a.nl~asınm faaliyetinden hUkfunet adına ta.kip edilen sıyasa.nm 
ehemmiyetle bahseden Romanya bari- biltün memleket sıyasası olduğunu ve 
ciye nazın şöyle demi§tir bu sıyua.nm takip ve tarsin edilqiği-
"- Dış siya.samIZJD esaslı unsurla- nl ispat edebildik . ., 

nndan birini teşkil eden bu teşekkill, --,-
5
-p-a_n_y_a __ h_a_r_b_i __ 

Avrupanın bu kısmındaki emniyeti ------·----·-
mes'ut bir surette tamamla.ndırma.kta-
dır. 

Balka.n antantı müfid bir teşekktil 
olduğunu ispat etmiştir. Bu mükemmel 

Asiler 

ten, hayatla karıştıktan ve bi1ıbir 

külata göğüs gcrmeJ1e Jı.azırlandıkt 
sonra ka.w.nabiliyor O da bahtı 

Mektep sıralann.a bağlı kaldıkça, 

kazanmk için mii.iküUita göğüs ger l't!r 
Zerin eline bakmak nı.eclntriyetiıuteıOi~ ~a 

Şimdi nerede o mHlre.ffeh, baba ~ 
oğlunu, !O ya,,ına kadar okutabi Ut 
Nert:;U.o 0 tn.ZnhP. ki tenziUit8tz bil.et 
raaını cebine k<Yİ.}GOaJc biri.ri bulun 

dık{:ıa, hem ~tfsın, hem olcu:wbUıft 
Halkın Dost11 

Ders saatıerlndg 
talebe matinesi 
yapan sinemaıat 

Maarif vekaleti talebenin m 
tepte bulunması lazmı geldiği 

manlarda bazı sinemaların tenzi 
matineler tertip ettiklerini nazarı 
kate alarak bu sinemalara ihtarda lf 
lunmağa karar verrnİ§tİr. 

Ayrıca mektep müdürleri sık f 
sinemalarda tetkikat yapacaklard!_!; 

Dilnkil yan~ınlar 
Dlin gece şehrimizde iki yangırı İ 

sulh aletini kuvvetlendirmek için her eli 
f ttan · tif d ed v. Abl k t • 1 Beykozda orta çeşmede atıl 0 ıııı. 

Akdeniz 
limanlannı muştur: 

ırsa ıs a e ecegız.,, U a e mış er Alinin oturdugvu 119 numaralı e.,de I 
M. Antonesku, §Ubatta Atinada. top- ~ 

lanacak olan Balkan Antantı daimi Salamanca, 12 (A. A.) - Bir tebliğ- yangın çıkmış ve itfaiye gelmeden hal 
konseyi içti.mama iştirak ve Ankarayı de İspanyanın Akdenizdeki limanları- yardımiyle ev yandıktan sonra atef 1)1' • 
ziyaret edeceğini ~öylemiştir. nm filen abluka edilmiş olduğu bildi - tmlmıştır. 

M. Antonesku, Balkan a.ntantmm e- rilmektcdir. Barcelona mühimmat çı- Fındıkl da Güzel Sanatlar Akade# 
konomik sahadaki müessir faaliyetini karmıya uğraşan bir gemi, Canaria.s ai karşıı;ında Emaye fa'lrikasıııd' ıı 
de ehemmiyetle kaydetmiştir. kruvazörü tarafından zaptedilmişlir. ocağın fazla yanmasından aolayı yat' 

Bundan sonra İngiltere, Sovyetler HUkOm~tçHcrln muva.~~kıyetlerl gın çıkmış, söndürülmüştür. 
Birliği Almanya ve sair devletlerle o- Madrıd, 12 (A. A.) - Mudafaa mec- -------------

, _ lisi, dün öğleyin, bilhassa aşağıdaki 
lsvıçrede noktaları kaydeden bir tebliğ neşret -

~azi Şefini mi~:~~ayolunukesmekiçinasikuv-
0 .. ldu·· ren vetler tarafından yapılan yeni gay ~ 

retler üç saat devam eden bir muhare

Yahudi genci 18 
seneye mi 

mahkOm oluyor? 
Berlin 13 (Radyo) -Bu sene

nin şubat ayında lsviçredeki nazi li
deri Gustlaf'i öldüren Yusoslavya 
Yahudi genci David F rankforterin 
lsviçrede yapılan muhakemesi ne -
ticesinde kendisinin 18 sene ağır hap
se mahkumiyeti müddeiumumi 
tarafından istenmiştir. Mahkumi
yet knrarı bugiin ilan olunacaktır. 

Alman mahafili bu mahkumi -
yet karşısında Davit F rankforter-

beden sonra akim kalmıştır. 
Hükumete mensup topçu kuvvetleri 

asilere ağır zayiat verdirmiştir. Mad
rid cephesinin diğer kısım1annda top
çu ateşi devam etmektedir. 

Aragon cephesi üzerinde, Belchittc 
mıntakasmda milisler hayli ilerlemiş -
ler ve asilerden 65 kişiyi öldürr•ler
dir . 

Asturies cephesinde hükumet kuv -
vetleri, tekrar taarruza geçmişler ve 
Pic de Laroa tepelerini, Alivares çift
liklerini işgal etmişler ve Reguerasa 
varmıolardrr. 

Fena hava, Bu~os eyaletinde hare -
kat icrasına mani olmaktadır. 

den bahsederken bu gencin Alman -~B~---..-k-1_1 ____ 1_1_.x, __ _ 
liderini taammüden öldürmüş olduğu oşve genç ~e 
nu ve bilhassa bu cinayeti işlediği ga- hitap edecek 
rizan kantonunda idam cezası olma - Salı günü büyük merasimle An-
dığını da göze aldığmı söylemekte - karada açılacak olan büyük stadyom· 
dir. Yahudiler David Frankforteri bir da Beışvekil lsmet İnönü gençliğe hi
kal.raman saymaktadır. Pariste top- taben mühim bir nutuk söyliyecektir. 
l.man ıınti fa~ist kongreye fahri reis Başvekilimizin bu nutku radyo ile 
intihap edilmİ§tİ. hütüıı memlekete yayılacaktır. 

Milli Müdafaa. 
Vekili geldi 

Milli Müdafaa Vekili Kaz~ 
Özalp bugün öğle treniyle Ankar8~ 
dan şehrimize gelmiştir. Ayni tl'efl, 
Ankarada umumi müfetti§ler topl•". 
tısına iştirak etmekte olan Şark utt'.~ ~ 
mi müfettişi Tahııin Uzer de gelı1'1 

tir. .../ 

Flnlandlya Cumhur"' 
reisinin "yıldöniJlllO, 

Finlandiyanın cumhurreisi p~ 
Evind Suinhufrund bu ayın oll ti' 

§inde 7 5 yaşını dolduracaktır. r;a. 
landiyanm çarlık Rusyası taha1' b" 
münden kurtulması için çalışaJl er~· 
büyük adamın doğumu F enl~n ~ild' 
da merasim ve şenliklerle tesıt e 
cektir / 

DUnkU zabıta 

vak'aları "' 
Son yirmi dört aaat ı:arfınd•. t~~ 

rimizde yedi hırsızlık ve yanke••' ı.ı 
vakaar olmuştur. Ayni Jtanıarıd• ' 
hafif otomobil kazası da olmuştur. ~ 
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(/ÖCÜŞÜfft: 

\/aqpıyır naırda 
~D~oıfilca mevkD 
yoocuuarı 

l>eııu. yullıı.t'ı ıd<Lre3ı bana çok ~· 
bır seyahat yapllrdığı ıçın, kendı 
le.~kkure borçluywn: Yüzde ellı 

llatıı bılctle seya.ha.L etllm. Wnya 
her yerırıde gazetecıler bu gibı im 
ara naıl olduklan için ben dt! 

fırsattan menuıunıyetie ıstifade et
Fakat yalnız iş bununla kalma

lstanbul acent.esının adını hıfzede
ığım mUdünine ve katıbi bay ls
le, bahusus Tan vapurunun başta 
lrısı Scyf cddın kaptan olmak üze
hutlln ekipıne bıze gösterdikleri yar. 

an dolayı çok müteşekkinm. Şa-
k bır şey de oldu: 72 büyük Vt' 

SUk parçadan eşyamız, hiçbir arıza 
UJ'ramadan, kırıksız, döküksüz 
lıne ulaştı. Merak edenlere fiat 

&öyJıyeyım Kaba~takı evimiulen 
J'edekı evımir.e kadar ambalaj dahil 
lıraya butUn eşyayı naklettik. 

l>enızyollannın vapurları cidden pek 
laz.a.mı "Türkler şunu yapamaz, 

Dalgınhğın 
cezası 

OUmrUkte b~şyOz 
ıira kayıplaru karışlı 

Evvelki gün de beş yüz liranın 
sırra kadem oosn.asiyle neticelenen 
bir hadise olmu§l"r. 

Komisyonculardan Saleri ismin
de biri takip ettiğı beyannameyi mu· 
'melesinin ikmali için ithalat gümril· 
ğüne getirmiş ve muamele yapılırken 
hasıl olan lüzum üzerine cebinder. 
cüzdanını çıkararak masa üzerine 
koymuştur. Evrakın ikmalind.!" 
sonra dışan çıkan Saleri cüzdanmı 
unuttuğunu hatırlamış, fakat ge; 
dönünce birçok kimsf"lerin girip çıl 
tığı odada ciizdanını bulamamıştır. 

Seıleri ciizdanmda 500 lira bulun
duğunu söylemektedir. Zabıta işe 
vazivet etmi .... th· u yapamaz! ·Bu işler ecnebilere -----

!., dıyenlere daha pek yeni olan va- B ayr ~ m tat·ıı·ı 
luğumuz, hakıkaten müskıt bir \.;I 

ı cevaptır. Mısır seferlerinin· Azı \'fek teplerde tam bir 
tıyan cdılıyor dıye - kaldırılması 

ben. kendı besabımA, doğru buı- hafta sUre<-ek 
llnlardanım ! Çünkü, denızyolları i- Maarif vekaletinden gelen bir tel • 
llı.ız., füks ve muntazam işletmesi- grafta mekteplerin yarınki pazartesi 

0
bur mılletlcrın vapurculuğuna tc gilnU öğleden itibaren gelecek pazarte 

etmektedır. Her hattan maddi si sabahına kadar tatil edileceği bildi
~klcmek doğru değildir. Fantez. rilmiştir. Bu suretle bayram tatili tam 

l>ılrcutukta gösterdiğimiz ehliyet dı:, bir hafta olmaktadır. 
!\deriye yolunda bir.e büyük bir ilı. Tatil gilnlerine ait yeni kanun ile şe
tdi .. Bu, bizim manl!vi bir mazha. ker ve kurban bayramları da resmi ta-
etınıiz olurdu. ' ti1 günleri içine alınmış olduğundan 
:lkat.. . • : bu müddet zarfında ecnebi ve akalliyet 
ır de kendı oenlzlenmizde, kend mektepleri de t .. rn ,.ıınacaklardır. 
lrıuzı taşımak meselesi vardır. Bu 
de fantezi istemiyor Bıı, b~raz sıh İ k f iŞÇI O i O par makini 1 
• bıraz da en iptidai. en basıt mana koptu 
~ nıa.ntık, hüeoUnıyet, demokratlıJr . . . • 

,.., b ki iddia edebilirim. Evvelki gUn gene ıkı ışçı parmakla· 
-~udur. Hal u k bet .... ; .. t· F d d · t ·~·eu u ünUlmemif~. kat'iyye.n bu rmı ay -.u~ ır. ener e emır ve 

~<it b' a dş tılma~ış. saç fabrikasında çalışan ameleden Sa-. eı. ır a ım a l"h 
1
. . 

1 
. k t • 

\lllııdiye kadar hangi Türk bandıra- 1 e ını ma nneye . ap. ıı:nış ve sag e-
"apura blnd mse, daima, gemi mtln· linin parmakları ezılmıştir. 

!eri, iftiharla, lüks kamaraların Unkapanında bir mo~rden od~ çı: 
arını açmzc:ıJ d • karmakta olan Mehmedın de sag eh 

:.-arır. - ·ım· h t 'Bakınız! _ demişlerdir. _ Geni... nin orta pannagı ezı ış ve as aneye 
Yataklıdır. Hususi banyo dairesi kaldırılmıştır._----
Uzları, yazı masası, gardrobu, yer 

~ısı, geniş pencereleri var ... Van
t<>ru, kalor feri, musluklarında sı
ııuYu da eksik değildir ... Şu düğ
basınız garson gelir Bu düğme

~\'ıriniz, ortadaki lamba yanar ... 
1ınızcıe radyo da vardır... Salonla 

~ gcZrncz misiniz? 

Hamldlye ~uyunun 
bozulan boruları 
Son zamanlarda Hamidiye suyum· 

şehre getiren borulardan bazılarının 
çatladığı anlaşılmıştır. Bu borular bu
lunmuş ve değiştirilmiştir. Bu sureth• 
şehre gelen su miktan çoğalmıştır. 

akat. birinci mevki yolcusu, en ka· 
n se.ferlerde yirmi otuz kişidir körpe kızcağızın da gül gibi yanakla· 
at, hep onlar ıçin... J:-ek ala, Al n, yolculuk biter bitmez solmıyacaK 
~Yade etsm .. Vapurlarımızın Jük!; 

ı-1 dilerım ki daha ziyade in.ki· 
tı eylesın. .. Koltuklarımız kabarır ... 
~lbuki alınız mesela şu Tarı vapu· 

0 " lUks kamaralarının müşterilE>
tieı-ece ril.:katle düşünülmüş kı, 

11 • 14, 15 diye devam eden kama
~a?'aaJrı, 13 numarayı atlamış: 

l'll etmemeleri için, bu sayıyı 
r llnı.ışlar ... 
•Utts 
~ kamaralar hususunda bu dere 

sas olan Türk vapurculuğu, gü. 
c seyahat eden yüzlerce ve yüz 

~ Yllıttaşa karşı trunamiyle lakayt 
ı l§trr. 

~at tezatlar vapurlarda olduğ•J 
Q. .. : hiçbir yerde göze batmaz' 
. ~ btt Tarı'nın lüks kamara ka 
, .~verte yolcularımn sığındığı 
e:l.etine açılıyor. Bunlarda seya. 
q. enler, kendilerine konforu nasıl 
~tler bilemem ... O rüzgarda, fır
~ • Yağmurda, karda kıyamette. 
la ~CUk fakır fukara donuyor. 
~n ~cak üçte biri, tıklım tık· 

1~ t Uste, an barların bir bucağı
ay.,~aktadırlar. Kendilerine eşya 

mı? 

Vaktiyle gelip anbar kıyıcığında bir 
yer kapana ne mutlu ... Onlar, Tarı'nın 
dördüncü mevki yolcularıdır ... Kuran
derli koridora açılır kapanır tente saıı 
dalyesini kurup paltosuna bürünen de 
beşinci mevki yolcusu nddolunabilir. 
Fakat şu yırtık pırtık eILisr-_ ~k 
lil, sıtma suratlı çulsu:r, c!bette, altın
cı sınıfla seyahat ediyor telakki edil· 
melidir! 

Demokrat bir memleketin gemile· 
rinde altı sınıf! ... Yok, bu fazladır! 
Bu, memlekette seyahat değil, ahret 
yoluna seyahattir! 

Bu sa.hada sıkı bir tetkikten sonra. 
gilvcrte yolculan için, bilakaydü şart 
mahfuz ve sıhhi yer meselesini düşün 
mek mecburiyetindeyiz! Türk vapurla
nnda insanları böyle taşımak, bizim 
cidden bir yüz karamızdır! 

(Va NOl 

Suvari 
polisler 

BUyUk caddelerde 
devriye gezt:-cekler 

Emniyet müdürlüğü, artık tekemmül 
etmiı olan süvari polis bölüğünün ne ıe 
kilde vazife göreceği hakkında bir ni
zamname hazırlamıştır. Umum müdür
lük tarafından da tasdik olunan bu ni
zamnamenin tatbikatına dünden itiba
ren başlanmıştır. 

Yeni şekle uyarak süvari polisler dün 
den itibaren §ehrin her tarafında ana 
caddcJerde ikişer ikişer devriye gezme
ğe ba'}lamrşlardır. Bu devriyeler nöbet
le gece ve gündilz devam edecektir. SU 
vari polisler her türlü ihbarlarda sürat· 
le harekete geçeceklerdir. Polis nokta
lan vakalardan süvari polisleri haber 
dar edecektir. Süvari polisler seyrüsefer 
memurlarının bulunmadığı yerlerde ser 
rüseferin tanzimi işile meşgul olacak
tan gibi kalabalık caddelerde halkın 

sağdan yürümesi ve milrur ve uburun 
sekteye uğramaması hususunu temin e-
deceklerdir. ____ _ 

Ekmek yupıcılar 
cemi yetinde hesaplar 

karışık mı? 
İstanbul ekmek yapıcılar cemiyetinde 

ticaret odası mürakipleri ani bir tefti§ 
yapmış ve bu cemiyet hesaplarında baz 
kanşıklıklar olduğu zannına varmıştır. 

Derinleştirilen tetkikat bu kanşıkhkla· 
rın bir suiistimal mahiyeti arzetmediği
ni meydana koymuştur. Fakat bu vazi· 
yet ekmek yapıcı esnafının i~leri. için -~e 1 
doğru görülmediğinden cemıyetın muş

terek büro<!aki bir memurunun vazifesi 
ne nihayet verit ..... i .. tit". 

Er eyli 
ocaklarında 

Yeni tesisat yapıl
ması kararlaştı 

Hükumet tarafından geçen ay sah· 
nalınmış olan Ereğli kömür ocaklart 
martta tesellüm edilecektir. Mevcut te 
sisatın yerine fazla istihsal ve ihraç 
kabiliyeti verecek tesisat kurulması 
mukarrerdir. 

İlk seneler istihsalin yılda beş - altı 
milyona çıkarılması, maliyet fiatları

nm asgari hadde indirilerek fiatlann 
düşürtilmesi suretiyle Akdeniz havzası 
için Türk kömUrünil kullanmayı bir 
iktısadi mecburiyet haline koymak 
mevzula.n üzerinde işlenmektedir. 

PAZAR 
Blrtnclkluıun - 1936 
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Gümrükte yeni 
teşkilat 

Memurların azalma
sını değil ~oğalmasını 

Jotaç ede<'ek 
Gümrük ve Inhlsarlar vekili Ali Ra· 

na Tarhan bu sabah Ankaradan şehn· 
mize gelmiştir. Gümrükler umum mü
dürü Nedim ile vekalet heyeti teftişiye 
reisi Muammer de daha evvel şehrımı-
7.e gelmiş bulunmaktadırlar. 

Dün teftiş heyetleri reisi Muammer
le birlikte gümrük başmüdürlüğünde 

meşgul olan umum müdür Mahmut Ne. 
diın kendisiyle görüşen bir muharri -
rimize demiştir ki: 

.. _Yeni gümrük teşkilatı kanunu 
mucibince bütün Türkiyede birisi 1s -
tanbul, diğeri lzmirde olmak üzere iki 
başmüdürlük kalacaktır. Diğer başmU· 

dürlükler lağvedilerek müdürlük ha -
line kalbolunacaktır. Bu k~un, icap e

den yerlerde başmüdürlükler ihdası 
hakkım vekalete vermiştir. 

İstanbul gilm.rüklert önUm.Uzdeki ay 
başında yeni binasına naklederek yıl

başından itibaren işe başlıyacaktır. 

Bu münasebetle İstanbul güınrüklerı 

için yeni bir teşkilat kadrosu hazır 

lanmıştır. Bu teşkilat vekAlet tarafın· 
dan tasdik edilmiştir. 

Yeni teşkiltla kadro daralmamakt:ı. 
bilakis memurlar adetçe çoğalmakta 
dır. 

Elektrik firkati tahkikatı 

Elektrik şirketinde bir müfettişi -
mizin de iştirak ederek yapılmakta o-

lan tetkikat neticelenmiştir. Gümrük -
süz geçirilen malzemenin kaçak olarak 

başka yerlerde kullanılmasından iba 
ret olan bu işin raporu henUz bize ve . 

rilmemiştir. Rapor verildikten sonra 
icap eden §ekllde hareket edileceği ta 
biidir. 

lzmirde yapıldığı haber verilen kam? 
viçe kaçakçılığı işi tetkik edilmekte -

dir. Bu işin çok büyük bir ehemmiyeti 

haiz olacağım zannetmiyorum. Maama 

fib, mesele icap ettiği ciddiyetle tah -
kik edilmekterHr ... 

LUzumsuz görUlen 
Karadeniz postası 
Denizyollan idaresi yeni Karadeniz 

seferleri tarif esinde bir de cumartt"si 

günlerine mahsus ilave postası yapmıı· 
tı. Bu posta lüzumsuz görüldüğünden 
bu haftadan sonra kalrlırrlacaktır. 

Adana leıaketzede
lerlne yardım edenler 

Kızılay /3tanbul şubesinden: 

Adana scylfıp7.edelerine yardım ola
rak 9.12.936 tarihinden bugüne kadar 
Kızılay İstanbul mümessilliği ile de
pomuz veznesine vukubulan teberrtia -
tın müfredatı aşağıya yazılmıştır: 

İstanbul belediyesi imar şubesi me
murları tarafından 23, Evliya Zadt
Bay Nureddin Eren 25, Attarbaşı oğlu 

Bay Mehmet tarafından 200, Ankara!ı 
Bay Ziya ve eşi bayan Faika tarafın

dan 100, İstanbul celepler birliği tara
fından 500, Bay Osmaıı taraf mdan 10, 
İstanbul topçu ve nakliye okulu 1 ve 
2 inci sınıf subayları tarafından 330. 

Türkiye ve 
lnglDtere 

1'Cumlı.uriyet,,. te Yıın~ Nam yazı. 
yor: 

Kral VIlI inci Edvard Gal Prensliği 
za.marundanberi İngiliz mılletinin sev· 
gisinl kazanmış olduğu kadar hemen 
bütün dünyanın sempatisini kendi üze
rine çekmişti. Türklerin bu genç hü
kümdara karşı alakalan ise kendisinin 
geçen yaz memleketimizi ve Atatilrkü
müz\1 ziyaretleri U7.erine bir kat daha 
artmış bulunuyordu. Dost memleket 
hükümdarı dost Kralm kendisi için 
meşru ve İngiliz milleti içinse zaruri se 
beplerden dolayı hükUmdarlık mevki
inJ terketmek mecburiyetinde kalmış 
olmasını Türkler gayriihtiyari bir te
essürle karşılamışlardır. Maa.m&fih 
içtinabı imkansız olan bu hadisenin 
bütiln gerefleri masun tutan İngiliz caı
mia.sı yilksek menfaatlerine biç halel 
vermiyen şekil ve suretlerde geçirilmif 
olması lngiltercye dost olan memleket 
ler arasında Türkiye için de bir teı!ıel· 
li ve memnuniyet vesilesi teşkil etmiş
tir. İşin gizlikapaklı hiçbir taratı 
yoktur. Mesele orada ve bütün dünya
nın gözü önünde söze başlarken an.et
tiğimiz İngiliz bUniyetinin en BOn ferd
den Başvekile ve krala varıncaya ka.. 
dar herkes tarafından bütün icaptan 
hiç eksiksiz yerine getirilen çok açıJC 
bir cereyan içinde halledilmiştir. 

Büyük mesele bu şartlarla hallolun
duktan sonra karşılaştığımız netice IQ
dur: Bütün bir hürriyet içinde her ta
rafın şerefleri azami ve çok samimi 
bir itina ile mahfuz olduğu halde kuv
vetli İngiliz cemiyeti şimdi kendi an
anelerine sadık ve belki bu iıntihandan 
dolayı daha kuvvetli olarak ortadadır. 
Kralile, hükılmetile, parli.mentosile, 
milletile ve cihanşümul i.mparatorluği
le. 

HükUmdarma bu kadar sevgi fle bağ 
lı olan bu büyük milletin hnkiki devlet 
rejimi nedir? Bunu biliyoruz: Şeklell 
meşruti saltanat rejimi. Fakat bürri -
yetin o diyardaki çok kök!il inkiwını 
bilenler ve son ht\disede görülmüş ol
duğu üzere son ferdinden Kralına k~ 
dar bütün efradı, milletin hakimiyeti
ne dayandığını bir daha müşahede et
miş olanlar takdir etmekte tereddüt Pt 
rnezler ki lngilterA.ye dUnyınm en bü
yük cumhuriyeti nazarile bakmakta 
hata yoktur. "!umhurreisi Kral ve İm· 
parator U"".":'11llarını taşıyan bir cum
huriyet. 

Biz Türkler şahsi dost.Juklanmwı 
kalplerimizin bütün kuvvetile bağlı in
sanlarız. Majeste Kral Edvardm şahsi 
dostluğu bütün Türklerin kalblerinde 
son maceranın hazin insani tesirlerile 
daha ziyade artmış olarak devam ede
ceğinde şüphe yoktur. Ayni zamanda 
bu Türk dostluğunun kuvvetli İngiliz 
milletine mUteveccih olduğu ve orta • 
daki muhterem şahsiyetlerin iki millet 
arasındaki bu karşılıklı muhabbet ve 
hürmeti tesis ve tezyidde tavassut va
zifesini ifa etmiş bulundukları da çok 
maltlm bir hakikattir. Binaenaleyh ila
ve edebiliriz ki son hadise neticesinde 
Majeste Kral Edvardı takip eden Tilrk 
dostluğu bu imtihanda kudret ve ka
biliyetini bir kere daha ispat etmiş bu 
lunan dost İngiliz milletine karşı ek
silmiş değil, belki artmıştır. 

Hastahaneye bırakı
yaralı genç lan 

Dünkü nüshamızda, Kazını isinı· 
li bir genci Cerrahpaşa hastahanesı· 
ne getiren iki şahsın kaçtığını ve 
gencin biraz sonra öldüğünü yazm17-
tık. 

Bu vaka etrafında yapılan tahki
kat neticesinde Kazımın ölümünden 
kimsenin mesul olmadığı anlaşılmıs· 
trr. Cesedin gömülmesine ruhsat ve-Qelt anata gösterilen itina gösteril

~~ tedir. 

lı1Y0ruın: Yağmur çiseliyor ... Yot 

-. rilmiştir. 

m ecca n ı ders 1 eri 1111ıııııı •• - ....... _ .. _....11ıı""'-..... ııııı Konservatuarın 
~0• Paltosuz gocuksuz, açıkta ya
~lller öksürerek, biribirlerine 
e k ısınmaı!n çabalıyorlar... İç

ltaı;: tane~i ?.atürreeye yakalan· 
~'<l lcurtulacak? Hele şu betbaht i
' l?trıı Ortasındaki mektep kas1.et' .. 
~~~yıu1er altş•ktır! - diyorlar. 

<t bu laf .. Seyahatte vefiyat 
tutuluyor mu? ... Fakat §U. 

Aldığımız bir mektupta deniyor ki: 
•'Lise 2 inci sınıfında 14 yaıında bir gencim. Musikiye 

karşı çok merak ve istidadım var. Fakat ailemin vaziyeti 

müsait olmadığından hususi ders alınama imkan yoktur. 

Acaba konservatuvarın meccani derslerinden istifade 
edebilir miyim.,, 

CEVABIMIZ: Konservatuvarm meccant dersleri vi-
yolonsel, nefes !azlan ve na?:ariyattan ibarettir. 

Viyolonsel dersi haftada iki glln sabahlan konserva-

tuvarda ver;Jir. Nazariyat dersi pazartesi perıembe gilnleri Yurtdq! 
saat 15 de başlar. Artbrma bir alısma İ§İdir. 

Ağız sazları için de ders konservatuvann Beşiktaıtaki Çocuğunu küçük Yaıtan arttırma-
yatı kısmında yani Şehir bandosu binasında verilmektedir, ğa alı§tır. 
ki. bu derslerin günü de oradan öğrenilebilir. Fakat şimdi 
mektebin kayıt zamanı değildir .. Kanunusaninin 15 de bir 
istida ile müra:aat edilirse kayıt yapılabilir. 

Ancak fazla malumat istıyorsanız, konservatuvara mil 

Ulusal Ekonomi 
ve 

:4.rttmna Kurumu 
racaatla bir talimatname talep ediniz. Bunun için de 15 --~~ 
kuruı yollamnız lazımdır. ~ 
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Bugün SAKARYA sinemasında 
Görülecek bir film! ibretle alınacak bir den! 

Şeytan ve Gençlik 
(PRAGLI TALEBE) 

ADOLF WOHLBRUCK ve DOROTHEA WlECK 
tarafından oynanmış emsalsiz bir tıah~ser. 

ADANA FELAKETZEOELERJ MEN.FAA TiNE 
Y armki haatlat.muzın o/o25 ini Adana felaketzede-

lerine yardım emeliyle Kızılay Cemiyeti 
emrine tahsis edilecektir. 

t:,ı. . . t.vvelı ohruyan .ia. a aztıKtan benzeri 
bile yapıhnıyan bir fibn: 

KIZIL KORSAN 
(KAPTAN BLUD) 

10.000 lerce insan ve milyonlarca lira ile yapdan ıaheser ••• 

BUGCN 

S A R A Y sinemasında 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 1 

.......................................... 
ARSLAN ADAM - ~AL::51Z ATLE1 

BUSTER CRABE 
En son muvaffakıyeti ve 1001 mcrak.11 vak'alarla dolu olan 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
(F 1 a a n G o r d o n) 

filmfnde tarihten evvel ya~amı§ hayvanlarla., köpek balıklarlle, vahşi 

hayva.'llarla atlayıp sıçramakta ve mücadele etmektedir. 

Hu ilim bu hafta SCJJM~~ sinemasında 
TEKMtLl B!R DEF ADA GöSTER!LMEKTED!R. 

Bugün matineler: Saat ll de başlar. 

:;;&Q •• 

Fen Fakültesi Dekanhğından
1

: 
fakültemizde elli liralık bir dakt\ loluk llÇıktır. Fransızca ve biraz da 

\ lmanca bilenlerin müracaat etmeleri. (3410) 

11121936 11 - Bakaköy Osmaniye mahallesi Veli efendi Çırpıc: 

Hnznedar. 
8/121936 12 - ,, 

16/ 12/936 13 - tt 

Kartahepe 
Cevizlik 

,, 

" 
231121936 14 - ,, Zeytinlik ,, 

incirli çiftliği 

Yukarıda isimleri ye.zıh mahallerin arazi tahririne hizaJarmda yaznı 

günlerde ba§lanac...ğmdan arazi sahiplerinin mezkur günlerde hazır bulun· 
malan ilin olunur. (3380) 

Be~iktaıta pazartesi günü kurulan pazarın cumartesi gününe çevrildiğ; 
ve Feriköyündeki pazann eskUi gibi pazartesi kurulacağı ilan olunur. (B.' 

(3603) 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 L·radır 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık 

ild adet mükafat vardır. Ke,ide Y ılba •ı gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) lira<br .•• Vakit kaybetmeden hemen bi
letinizi alınız •.• 

" • r ' • ' 

ıs Birinelilnım -1938 

iŞTE BAHRiYELiI~ER ---
1 

(Fransızca) JAMES CAGNEY - Bu kadar büyük bahriye filmi yapılmamıfbr. 

Yarın akşam TCJ RK sinemasında 

CASiNO DE PARIS 
Fransızca AL JOLSON - RUBY KEELER • TCJRK slnemasınd8 

ilaveten: Türk donanmasının Yunanistllnı ziyareti ve Ekler dünya haberleri . 
.. ___________ Bugün saat 11 de tenzilatlı matine __________ ... j 

NOVOTNiDE 
Her Akşam 
ŞaırkoDa Mttlıznk 

Pazar gilnJeri otel salonurda rnü.z.ik
le açılacaktır. Fiatlarda. değişiklik 
yoktur. Büyük bardak bira 20 kuruş. 

l~tanhulda bulunan 

Hatay Türkleri 
siyasi bir cemi

yet kurdular 
Şehrimizde bulunan Hatay Türkleri 

dün balkcvinde bir toplantı yaptJ. An· 
takya - İskenderun ve bavaliıi Türk
leri yardım birliği .. namı altında bir ce
miyet çatısı altında toplanan şehrimiz
deki Hataylılar diln Halkevinde toplan-

Donanma geliyor 
Amerikanın muazzam donanma IIDill iştirakiyle yapılan bir filro 

Y::~da SAKARYA sinemasınd8 

(Çağlayanda) 
Bayram münasebetiyle 

fevkalade progra1n 
MEMLEKETiN EN KIYMETU SANA TK.ARLARI BlR ARAP~ 
Bestekar SALAHATI1N. Muga niyeler: MAHMURE ŞENSES. 

AFlTAN, SOZAN. 

Solist Mualla 
dıklarr .zaman yüzlerinde kmlma.a ve Aynca aureti huauaiyede Mwrdan gelen muganniye ve nJdcat.elt1 
dönfümez bir azmin izleri oh-unuyordu. BAHIYYE AM1R ve MELiHA SEl.Ame. Seanslarına"'··'--·-~ 

Toplantı, kongre reisi Nihadın söyle- ~~ 

~~~n~~~,~~N~~~~~ ~~~~~~~~R~w~~~~~~v!~~6~~~~~~~~~~~~~ Antakya ve havaliai Türklerinin ve A- _; 
levflerin ileri sUrUlmek istendiği gibi 
Arap olmadıklarını ve öz türkçe konuı
tuklıınru bilhassa tebarüz ettirdi. 

Bundan aonra mevcut cemiyet feshe
dilerek yerine Antakya - tııkenderun 

ve havalisi ile Bayır, Hu:inebucak nabi 
yclerinln istiklllc kavuıturulması için 
.;alışacak ve merkezi latanbulda bulu
nacak aiyasf bir cemiyet kurulmuıtur 

Cemiy,.te "Hatay Erkinlik cemiyeti., 
ismi verilmigtir. 

Bundan aonra idare heyeti intihabab 
yapılmış ve doktor Sa!inı Ahmet. thsan 
Mursal, Baha Kunt, Zihni Zekerlyye, 
Sorbon finivcnltcsi mezunlarından fel· 
ıefe mullllimt ve muharrir Faik Türk
men. Şekip ve Hulki seçilmitJerdir. Re· 
is bi!~hare seçilecektir. 

İdare heyeti lntihabattndan sonra Dr. 
Salim Ahmet 118z alarak Antakyalıların 
hissiyatına tercüman olmug ve ezcümle" 
demiştir ki: .c_ Gönderilen heyetler :ırasında be· 
nim grupuma Antakyalılar tarafından 

gösterilen candan a18ka ve merbutiyet 
her nevi takdirin üstünde ve benim şah 
sımda Tilrkiyeye, Atatürke izhar edJ-
1en ve kayıtsız ,artsız ve içten gelme 

heyecan birim kalbleriml.zf durduracalc 
mertebede idi Şuna kani otunuz ki ar
kadaşlar, bugü.n orası, burası diye bir 
meıele voktur. Biz bir bütünüz lci aem
boHlmQı ~ençliktir. tstik181 ve hürriyet 
uğrunda ölümü hiçe sayan gençlik . 
Memleket ve Atatürk si.t:inle iftihar edt 
bilir ukadaşlar. 

Oavenizde muvaffak olmak için yal
nız aidatınızı ödemek kafi değfldir. BU
ttin mevcudiyetinizle. kanlan dCSkillen 
aziz kardeşlerinize vakfı nefaetmeni1 
lazmıdır ... 

Çok alkışlanan bu nutuktan sonra A· 
tatilrk ve İsmet tnönilne tazim telgraf
lan çekilmesi ittifakla kabul edilmit ve 
içtimaa nihayet verilmiıtir. 

BEYOGLU BiRAHANESi 

DÜRDANE NEBiLE 

MUKADDER HAMiYET MELAHAT 

Saz heyeti Keman: Cevdet, Piyano:Feyzi, Kanun: Ahmet Cünbüf 
Mısırlı lbrahim, Kemançe: Sotiri, 

OKUYUCULAR .. Yaf&I', Hamit, Soli.t Mustafa BA YRAMINltl 
SONSUZ NEŞELER iÇiNDE GEÇJRINIZ. Tel: 40221 

.......................... ~'I 

Seyhan val liğinden: . 
1 - Seyhan vilayeti merkQ ve mülhakatı için telefon malzerıı~ 

siltme ile ~lmaaıktu. 1' 
2 - Satın alınacak malı:emenin muhammen bedeli 7 208 lira 60 

ru§h.w. .. ,~ 
3 - Satmalma ;fi 936 seneai birinci k&nunun 26 mcı !alı gürı0 

15 de Vali muavinliği bürosunda ve muavinin ~kftlllığı dtmda to 
nacak olan 1r ·nisy•,nda kapah L •• rf yoliyle yapıla.:aktn. . l 

4 - Teklif mektuplan komiayon reisliğine muayyen vakitten bıt 
at evvel verilmiş bulı.ınacaktır. ,~ 

S - Teklif mek(uplan, 2490 sayılı arttnma, eksiltme ve ihale ~ 
nunun 32 inci maddemne uygun olarnk tanzim edi1miş buiunncaktır· f 

6 - Eksiltmenin muvakkat teminat miktan 540 lira 64 kuruştur ~ 
nacak malzemenin cinsj ve miktarını gösterir cetveller :\,.. şartnarıte 
mukavelenamesi Seyhan vilayeti hususi muhasebe müdürlii~ündedir· ıı 

7 - Eksiltmeye gırmek ve mab:emenin cins, miktarlariyle şartıı 11'~ 
ve mukavelenameye göre her iatiyenleri n her snin Husu!i muhe.s~~011J 
dürliığüne ve yukarıda 3 üncü ma.Jd~de gösterilen vakitte de kornı!I} 
hazır bulunmalan ilan olunur. ( 3 3 20) 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

. ~EYH 
-Yu.süF 
'/ENİ TÜ~ 

. F Et'<· l. ER.! • 
NliJ</J)EN 
AL JılJ J Ş'JJJ 

o 

· /3U HAD İ.S E NAYAT1JV1JN EN 
ME.SU7 GÜNÖ!JÜR •. : .Ş/MD/ ___ ._. 

<;.ÖLl.E R iN SU/. 7AN:..--1--c:;;;._ 

~- YllVJ,,. ----t 
~ 
~-=· 

Ç-Öl..l>E DEHJEr .SAılA-, 
CAK. ~ l(,qNA 8ULAY4 

c.~R YAGMA 
---.· YAPACAG/)j 

-vE BuNv( ,.SAN/f MEb
YtJ..VuM A.2-IZ DO.SWM. 
YA LH/Z AYRILMAIJAN 

EVVE~ .. •• 

.~ • .SiLAH '16 t:.EPHANE 
l~lN .SANA vER. Dl'1J 

IJA-RAL.4 R. İ 
GER/ v~R .' 
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Niga;~~~~~et _ ~~ı§!TA~l~'P91 
157 sene evvel bugün 

19 yaşında bir kızla bir genç evlendiler 
Bu kız tarihin, Napolyonun Jozefini idi 
Napolyoouo aşkı - Mektupları - Jozellnln krallçellğl -
Boşanması - ATltı ~e!'e ıztı.r~~-·~ .. ~eçe'! .. ~~yattan sonra ••• 

ar ........ 
177P yılı 13 İlkklnun pnü, 1!.i7 

aene evvel bucün. on dokuı: yapnda 
genç bir kız, Alekundr Boerne adın
da biri ile evlendi. 

Ne baait, ne kayde dc&mez bir ha
diae değil mi?.. Ve ben bu evlenmenin 
yıldönümünü , &ünü &Unüne tarihte 
yazıyorum. İlk aatırlan okuduluquz 
vakit_ belki mevzuauzluk muharrirlere 
her ıey yazdırır diyeceksiniz. Bu cenç 
kızın Martinik adasında doğarak orada 
büyUdükten aonra Avrupaya geçip ev
lendiğini yazmam bile hacli•eye bir e
hemmiyet ve kıymet vtremez. 

Fakat, bu genç kızın, mqhur 
Jozefın, Napolyonun Jozefini oldıı

tunu ılSylenem evtenmeılnin yıld6nU -
milnlln ve mevsuun ehemmiyeti kabul 
edilir 18nmm. 

• • • 
Josefln'in kocaeı aa sen~ Kan 

koca hiç anlamıyorlardı. Ojen admds 
bir otuilan, bir tene eonra da Hort&nı 
adında bir kızlan dünyaya celdl. Fatat 
bu çocuklar da onlann anlapnalarm.a. 
yardım etmedi. Aynldılar. 

Genç anne ıevcili adauna gitti. 
Tekrar döııdU ve bir gün kocuı ile ba

nttılar .. 
Beome ılyaıete kanıtı. Meb'ua 

oldu. Joae/in, Napo11/(Wldan boft;ındtktan aonra (P~ meıon) da. 
L'ueembt•e natlo...at'e reı. ve - Pnıd'hon•un tablosundan -

IOllr8 Ren N'clYeuDa Mt kWDandan nalb l arbdqnıa yudılı mektupta §8yle di •

1 
edildi n birgün de tevkif edildi. ]o. rd • itte bu mektuplar onu Napolyoala 

yo u • -lenmeAe .......... tti.0 

Mflli lııoc•p• kiırtanaala ulntırken o Bu adam, Bolrne'Dln lbblerin: n • -ne 
- C.d• llaplabantelae atıldı. ,...Irk " dul kanuna kocalık etme.r • • • 

Fedaktr kadın, bapllbaneden sık· iatlyor. llmdi ıb bana: NapoJy°?• çıldırasıya aevdlfi Jose-
tırls wkit, kocuı h1am Mi''""' l · v 0 ı...;;._ ci:. .~? finden aynlaTırk ltalyaya gitti. Büyük 
·ı:=~ile ,- fttL!R"t..-~t.p;ıuıun~ ~~ ~---
., siyarel Dl)'9Ha..,.......H d rlm. ıuz )'lltamıyorif'u. -Uıt bıte yazdığı meı.. 

L. - yır.. ayır e la J . muma ıebep ollııJ""-• .. oa.... _ 0 dan malda mak arzuıun~a tup ra ozefın battan aavma cevaplar 
Çolr auik olan dul W n 1 veriyor, İtalyaya &itmiyordu. 

ntplerinl ,mtbmlJllU 1ıı1J111 Wr l1tl Napolyon oradan ıöyle mektuplar 
fatla kabq1 etmell de onJarm ,W.n yuıyordu: 
lb• çolalmumı in ta~ ediJOl'da. "Artık yap.yamıyorum. Ben hayat· 

• • • tan, ısaadetten, rahattan daha fazb 
Joıeftn WrıGn NapolJOD Dı lrarp- aeni kaybettim. Umitai• gibiyim. Sana 

lqtı Ye ıevlftilır. Joufta otu Ud, Na· bir poata gönderiyorum. Parilte dört 
polyon yirmi yedi yapnda idi. gün kalacak ve bana aenin cevabını ce-

General Ponipart onu Barraı'nm tirecok. Bana en uyfa mektup yu. An-
u.lonunda ve onun metresi lime Talli· cak böyle bir mektup biru beni teselli 

en'in yanında tanmuıtı. 
Bir rivayete göre de - §airane uy

durma olduğu ıöylenir - Jozcfınnln o~

lu vasrtasiyle taruftılar. 

Öjen, babumm idammdaıı tonrı 
General Napolyona &itmiı ve: : 

- !dam olunan babamın lcıbcmı 
bana veriniz, onunla vatanı müdafaa e
deceğim. demiı .. 

Çok mütehatsiı olan Napolyon, bu 
çocuk vaııtasiyle annesini tarumıı. 

• • • 
Jozefin §Öyle tatvir edlllyor: : 

edebilir. Sen haıta11n, beni ıeviyor -
ıun. Seni kederlendirdim. Sana karşı 

o kadar hata ettinı ki, bilmem bunlan 
nasıl affettirebileceğim. Pariste kaldığın 
için ıeni itham ecliyorwn, Halbulm aen 
orada hasta idin. Senin bana ilham etti
ğin afk, akıl ve muhakememi ba
tmıdan aldı ve artık onu elde edemiyece
fim. Böyle bir hastalıcın !ifası yok
tur.,, 

Napolyonun Jozefine kilrfl duydu
lu aşk, kadın kudretinin büyük bir 
misalidir. 

.~. c 
Napolyon cephede çalıprken, Jo · 

Acuzeıerln 
jigolosu 

Geçen hikayenin büIUaaı: 
••san ımam., da, lstaııbulun birçok 

zengin kadınlan qıktır. Bunların ara. 
anıdan, Emna baıumefendl i8milade bl. 
rtıe evleblyona da. g11Ml, genç ve ıa. 
kir Fethiyeyi •vdltt lçiiı ODU terkedip 
yine mukabele ve mevlQt okumak au. 
retile hayatını kazanmağa başlıyor. 

Esma, kocumdan aynlmak nlyeUD. 
de değildir. Boyuna onun önüne çıkı. 
yor 

• • • 
-Hafız! 
"San lmam,, pek iyi tanıdığı bu ae

Bi işitince, birdenbire geri döndü ve 
karısını karşıımda gördü. 

- Yine mi aen! 
Kadın, yumup.k ve tatlı bir eeele: 
- Evlidım ! - dedi. - Sana karşı, ka· 

nlık hissi, evlatlık hiaeime galebe çal
dı. Hani bana, bir teklifte bulunmut -
tun.. Galatadaki dükk&nlarla, Mahmut 
paşadaki han meseleal ... 
Hocanın gözleri ıpldadı: 

Fethiyenin nekadar çok eeye ihtiyacı 
var ..• İpek çoraptan banyolu apartı • 
mana kadar ... Bunlarm zevkini alan 
yalnız kendisi değildi. Sevgilisi de vak· 
tiyle, hepeini ta.tmıttJ.. Biliyordu ve 
mahrumiyetlnl hiaedip dunıyordu. 

Bir anda, ıimeek gibi, dilfllndtl ki, 
Galatadaki düki.ıılarla Mahmutpqada 
ki han demek, btıttın bu konforun t.E'. 
mini demektir ... Karısmm ıözlerinin i
çine baktı ve orada aamim.iyetten bae
ka hiçbir §eY okuyamadı: 

- Hafız! ... Düşündüm, tqmdım, le

nin ilk teklifini kendi ruhuma da mu
vafık buldum. .. Ben, sahiden ihtiyarla 
dım.. Sen benim evli.dun•m. .. Fakat, el 
lleme kartı ayıptır: Boşannuyalım. •• 
Çtınkü ben bir kere inat etmit bulunu
yorum... Ancak, bu meseleyi halelde • 
lim.. 

San imam, yavq iMie: 
- Pek lll Fsnacığmıl - dedi. 
- Sana. bunlan teınin edeyim.. Ara-

da ..... b&1Nlllda _,,.ua, ellillf 
&pıri~ gelh'lln. •• Beni mesut s&'UP 
ben de bahtiyar olurum. .. BenJm Sçtn 
bunlar nadir rıevkler olur ... Fak&t, böy
le sokak ortalannda kon\lfl11lYILlım. .. 
Haydi, eve gidip, bu meseleyi mufuaal 
olarak konuoalım ... 

Kahve fincanını bırakır bırakmaz. 

hizmetçi, içeri girdi; elinde bir tepsi .. 
lçinde, ilkbaharın bUtün yeşllliklerln
den daha gUzel bir yeşilllkle qıldıyan 
bir bardak ... 

Hafız, gUlilmaedi: 
- Naneli koruk §erbctl... 

- Evet, elmasım ... Sevdiğini biliye 
rum da elceğizimle hazırladım sana. .. 
Afiyetle iç ... Yağ bal olsun ... Bardak
ların ikiıi de senin ... 

Sarı Hafız, zaten heyecanla susamış
tı. 

Bardaklardan ikincisini, - ıUnneti te 
rif kaidesi mucibince Uç solukta içmek 
ilzere arkaya bırakarak - birincisini o
burluk kaidesi mucibince bir solukta 
dikti. 

Fakat, suratını buruşturdu: 
- Bu ne? 
İhtiyar kadm, talana dişlerini bUru-

ıuk ve edepsiz dudakları a.rumda g 
tererek gUIUyordu. 

Hafız: 

- Bu ne - diye tekrarladı. 
Kadmm müstekreh bir kahkah 
- Afiyetler olsun, aslanını .•• 
- Fakat, bunda, naneden, §ekercl 

ve koruktan başka bir gey daha var •• 
- Evet ... 
Bu "evet,, i söylerken, gözlerlnd 

kin, hiçbir kadının, hatta Hurrem IAJl.i 
tanın gözlerinde bile parlam~ 
Belki de Lilkree Borjiya'nm sözleri~ 
bile ... 

Hafız, bir 11uikute kurban ıri~ 
anladı. 

- Zehir mi tçirdln bana? 
-Aptal. .• 
- Ne ya! .. Zehir delil ml? 
- Haptahane kCSfelerinde Bt1l'Umne 

ye vaktim yok ... Bili.kis, ben gene 
na kavup.cağmı ... 

-lmklm yok ... 
- Görl\raUn. .. 
- Peki, ne vardı bu terbetin içinde 
- GUvercin pisliği ... 
- Ne söylüyorsun? .. Mel'un. • 
"lfafredek ... ,, 
Olmuyor, çıkmıyor! .. 

"' . . 
"Haşredek ..... 
Bir gıcık, bir klBıklık ... 
- Aman yarabbi! Aman yarabbi! .ı 

diye inliyor San imam ..• 
Fethiye heyecanla, ellerine, ayakla 

nna kapanıyor imamın: 
- Ne oluyorsun? .. Nen var? .. U , 

ttın mU boğazını Hafız... Hatmi, 
mur ... Ne piıireyim sana'! 

Hafız, çılgın gibi: 
- Haşredek, haşredek ... - diye 

ğa fırlıyor ... 

• • • 
- Evet, çocuğum... Evet ev·J&U111114 

Hqredek benimsin. .• Hqredek ... Y 
tıklanmı affet. .. Fakat a§k, 
muaun ! .. ,A.ak, ihtiyar, genç taı:mna&4 
Aek, qktJr ... Seni aevfyonun, aeDI, 
nayet ifllyecek kadar kuvvetli bir 
aeviyonım... Sevdiğim içindir kl, 
gtlzel musiki lletlnl, Allahm yara: 
bu mükemmel vurtayı bozmaktan 
dimi alamadım. .• Halbuki ona taab 
ediyordum... Senin sesin, Hafız... 8e 
n1n sesin, benim ruhumun mualk 
dl. Seni kazanmak için, onu bor.dum-

San tmam, başım, bir köle teeliml 
tiyle, hammm dizlerine dayıyor ..• 

Çare yoktu. •. itte, evine d&ım 
Çtlnktt, artık, ekmek paruım bile 
zanamıyor ... Çllnlril, Fethiye, aç 
tehdidi yUztlnden onu bıraktı ve 
Kimbilir nereye? .. Galiba, Anadol 
ki blr akrabasının yanma ... 

Ve, sevıili11lz, parasız, töhret ve 
ırtaauı ve iatinataız kalan Hafız. 
köy,llndeki aaude, müreffeh ha 
dönmeye razı oldu. •• 

İhtiyar kadın, uaulla. aevgililinin 
gmı l&l'lıllladan, yanmdaki gramoı 
kuruyor. Pliğı çalıyor: 

"H&§redek !,, 
(YA·NO) 

-SON-"1 oz;efin , orta boylu ve fevkali
de mütenasip bir kadındı. Biltiln huc
kctleri bir ahenkti. Ve bu, onun phıi
yetine bapa ıkllmlerden yedttlrfl.. 
nıiı nebatat geVftklili veriyordu. 

Napolyon Yafada ~balılan feiyaret 
ederkM 

zefin ordunun gilzel zabitleri ile yap· ==:::;::::::=========== ----------------------------

Rengi mattı ve bunun berinde in
ce fil ditl yapraklann lfllı panldıyor • 
du. Biru kalkık uzun kirpiklerle ıOıtu 
koyu mavi ve iri gözleri vardı. Hafif 
keıtane rengindeki 18;lan, bir altm 

levha De kapalı bir at içinde 11kıpm9 
&ibl dökülürdü. Bu 18Çlann birçok 
bukleleri fula hareket eden ve fakat 

daima culbeli bulunan çebrHinln tarifi 
pyri mUmlriln cUzellll'.ne inzimam e • 
dereli. Hint ınuılinindtn yapılmıt mil· 
balafab derecede bol fııtam vUcuılu· 
nun etrafmda bulutlu izler yapardı. 
G6iıl1nl1n ilHrindı bUyUk kırmalar 
tepU eden ıamteli, ılyah mlnalan· 
llUf iki anlan bapyle omuzlannın Uı• 
rinde tutturulurdu. Elbl1e1lnln 1nt ' 
kollan, çok lltif olan çıplak kolları
Jblı tberinde kırmalar teftıtil ederdi. 
Bileklerini attmlar ldiçtik apaflar tez· 
)la ederdi.,, 

• • • 
Jozef~ Napolyonla evlendi o, bir 

IDlllllU?. 
Diye torananız, gene: 

- Hayır.. Cevabııu veririm .• , 
Fakat bir de Napolyonun Jozefine 

mektubundan bir parça okuyunuz: 
''Seninle dolu olduğum halde u

yandım. Senin reıunin ve dünkü heyc
canb mUıamere, hiulyatnnda rahat 
bırakmadı. Latif ve his ldmM ile mu· 
kayeae edilmez. Joıefbl Ha kalbi
me naad tuhaf bir tesir yapnyonun, da

nlıyonun, Seni mahaun ıfkilyorum. 
Endifeliainb:.. Benim de ruhum ıstırap
tan yanhyor. Fakat kendimi. bana hl 
klna olan hiuiyata terk ve teslim edere~ 
beni yakan bir alev Mnln dudaklann 

Uaerinde, ıcnin kalbin Uzerinde teski'\e 
batlaymea ımrabrm daha artmıyor 
mu? Ah, bu gece iyice anladım, ki 
senin reımin ten demt:k değildir. Uç sa
at ıonra •eni g6reeeğim. Bunu bekli
yerek milyonlarca puseler, fakat ıen 
bana puse verme, ÇUnlrll senin puse
lvin kanımı yakıyor.,, 

yordu. Napolyon bunlamı bir kıımıım 
haber alır almaz uzaldaıtınyordu. Fakat 
Jozefini gilzel zabitsiz bırakamıyordu. 

Cepheden döndillil vakit Jozcfini 
evde bulunmama11 çılım aııkı hiddet 
Jendirdi. Onu bopmağa karar verdi ve 
karanru bildirdi. Jozefiiı, Napolyoı\un 
çok ıevdiği üvey oğullarını kendisine 
gönderdi. Yalvarttı. Bunun üzcl!iııe 

Napolyon, Jozefini affetti. 
•••• 

Napolyon imparator ve Jozefin tm. 
paratoriçe oldular. Jozefin, vaktile 
yaptığı hareketleri unutınuı. kocaauu 
memnun etmek için ne yapmak lizımu 
yapıyordu. Fakat fimdi Napolyon on
dan tovmaktaydL Kardeıleri Josefini 
gödlnden dUtilrilyorlardı. O sene ondan 
bir çocuğu da olmamııtı. 

• • 6 

1809 yılında Jozefinl bofadı ve A
vusturya Artl dUtesl Mari LUia Ue ev
lendi. Yalnız Josefin tmpantorlçe un· 
vanıru reımen kullanıyor ve eenede Uç 
milyon frank tahlleat alıyordu. 

Napolyon, Jozeffni unutmu,.or, o-

nu 11k eık ziyaret ediyor, mektuplar 
yazıyor, bütçeye Jozcfin için tahıi

.. t koduruyor, ona hediyeler alıyordu. 
Fakat bütiln bunlar Jozefini teselli ede
miyordu. 

lıtc onun için s~ylenmi2 çok ıtızel 
ve plrane birkaç söz: 

"Albncla oturup dütiindüiü mu • 
anam ataçlann yapraklan ince aaclalan 
ile onun kulaima '111ldıyordu: Bizim 
giln soluyorsun, bizim siW siikUta 
mahldbna ...... 

öyle oldu. Kimıesizlik aıkıntuu 

ve kalp çarpıntısı içinde geçen altı yıl
dan eonra Napolyon Vaterlo maflO · 
biyetini müteakip lngilizlerln eline dO
werek Sent Elen adasına •llrilldükten 
sonra gözlerini ebediyen hayata yum
du. 

Bu a§k macerasının garip teudUf-
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Başvekilin dünkü 1-~Acafaca daiC" 
yar neticeyi salihiyeue söyliyebiliriz. Fa 1 i h R ı f k ı Ata V' a 

nutku 
(B~ tarafı 1 incide) 

.Bu meselenin Fransa ile olan cep. 
hesi §Udur: 

Bizim 9!ll ve 923 muahedeleril~ 

husu.si şartlar altında bıraktığımıı 

İskenderun ve Antakya mıntakasının 
tekamül eden hadisat içinde istiklal~ 
kavuşmasını istiyoruz. Bu meseleyi 
Fransa Cumh&riyeti ile Cemiyeti Ak. 
vamda görüşeceğiz. 

Evvela bu mıntaka için emniyet 
tedbiri abnmasrnı lüzumlu buluro. 
ruz. Sinirler o kadar gergin olmuş. 
tur ki, ansızın vuku bulacak hadise. 
Jer, arzu edilmiyen akisler ve çok <.;J. 

kıntılı vaziyetler husule getirebilir. 
Sükunet içinde konuşabilmek için 

evvela bu mıntakada bir emniyet va. 
ziyeti husule getirilmesini ehemmiyet. 
Ji buluyoruz. Cemiyeti Akvamd-ı 

bunu bir madde olarak mevzuu ba!t. 
sedeceğiz. Sonre. ciddi olarak dost 
olan iki memleketin çetin bir mesele 
yi konuşması gibi, Fransa ile konuş~. 
cağız. Dostluk siyasetinin ve dosthlt 
hislerinin zihniyeti bize hakim olduğu 
nu söylemek benim için bir vazife. 
dir. Biribirinin dostluğuna ciddi o. 
larak kıymet veren iki memleketin 
Cemiyeti Akvam sinesinden bir anlaş . 

ma ile çıkmasını samimiyetle ilmit vt· 
temenni ediyoruz. 

Bir de meselemizin Suriyeliler'. 
tealluk eden cephesini izah etmek is. 
tiyorum. 

Arkadaşlar, 

Bazı Suriye siyaset adam1an, bu 
mesele vesilesile, son zamanlarda si. 
ııirlilik gösterdiler. İskenderun ve 
Antakya havalisi11L1 Suriyeden ayrı:i. 
masınz. itiraz ediyorlar. Asırlık Ara:> 
düşmanlarının, yani bizim, Türklc.'. 
rin, Suriyeden kıymetli bir parça a.L 
mak istediğimizi Arap milletine ila'l 
ediyorlar. Daha çok tafsilat vermt. 
yorum. Bizi inciten nice acı sözleri 
bizden ec;irp,-em::•c. ı-lhr. 

Evvela şunu söylemek isterim ki. 
biz, İskenderun ve Antakya mmta. 
kasını h:ç bir zar.ıan Suriyelilere ver. 
miş değiliz. (ŞiJdetli ve sürekli a:. 
kışlar). 

Hukuki tasfiye esnasında malı ve. 
ren biz old:ığumu1.a göre hiç olma1.. 
sa malı kime ve nereye verdiğimizi 

bizim iyi biHliğimizi kabul etmek la 
zımdır. Ondan sonra bizim Arap 
milletine karşı hayırhah ve iyi dost 
hislerinde bulunduğumuzu görmeme~ 
haksızlıktır. Osmanlı imparatorlu. 
ğunda Arapların fena idare edildiğL 
ni zikretmek, bize, milliyetçi Tür!<. 
lcrc, Türk Cumhuriyeti evJa.tlarına 

karşı ortaya sürülecek bir sitem de. 
ğildir. Hilafetçi Osmanlı imparator. 
Juğunun son 100 t .. nesindeki fena ida 
resinden Araplar hiç olmazsa Türk. 
lcr kadar mesuldurlar. Biz pek iyl 
hatırlarız. Mernleektin ba~mda res 
men bir Arnavut sadrazam ve Sul. 
tan Hamidin ya:ıında memleketin ha . 
kiki sadrazamı tanılan Şamh bir ve . 
zir 1.;ulnnurdu. (Bravo sesleri). 

Bu zatların imparatorluk idaresin. 
deki ehliyetlerini ve devletlerine olar. 
sadakatlarmı m.tnakaşa mevzuu et. 
mek fikrimden uzaktır. 

GEÇEN DEViRDE ARAPLAR 
'l'eLarüz ettirmek istediğim nokta. 

imparatorluk iduesinde Arnavut~i. 
rın da, Arapların da hiç olmazs'l 
Türkler kadar mesul olduklarıdır. 
imparatorluk çöktüğü zaman Suriye. 
yi Am:doludan V:! Şamı Ankarada,1 
dah:t mamur bı::ı!:tığrmrzı zannediyo. 
ruz. Milli devlet i1k temellerini at.1 '·. 
ken Arap memleketlerini Arap mil. 
Jetine bırakmayı kendi siyasetine e. 
sas \-utmuştur. Bunu resmi olara'< 
Misakı Millide ilan ettik. ML-.akı Mrı. 

Jiyi, o zamanki güç şartlar içinde za . 
rurj olarak yapılmış s.aymak yanlışbr. 
Misakı Milli, şuurlu bir siyasetin v~ 
derin bir kcınaat: r. ifades idir. Çünkii 
Misakı Millide zikredilen Türk mem. 
JeketJerini bize hazır vermediler. w.~ 

galip devletlere karşı daha dört 
sene narbettik. IJaha dört sene har. 
bcttikten sonra hazırlanan mu1.aff e. 
riyet neticesinde Arap memleketler; . 
!lc karşı olan vaziyetimizi ve zihn! 
yetimizi değiştirmedik. 

Lozan muahedesinde bir çok müca 
'delelcre ve birçok tazyiklere karşı 

Türk milletinin istiklalini ve hakla. 

rmı müdafaa ederken Arap rnillttı 
üzerinde bir manda tesis olunma. 
maısı için, yani Arap istiklaline mü 
nafi bir vaziyeti muahedede kabul et. 
memek için de çok eziyetler çektir-. 
En nihayet kabul ettiğimiz bu mm. 
takaların alakadarlara bırakılmam:ı:
olmasrdrr.. Alakadarlardan maks?.t 
eğer manda sahibi devletler olsay 
dı bu kadar mücadeleye lüzum olmak
sızın onların adım sadece zikretmek 
kifayet ederdi. Alakadarlar, herkes. 
ten evvel, bizim, nazarımızda, bıraktı
ğımız memleketlerin halkı idi. 

Arkadaşlar, 

Cumhuriyetin harici siyasetindP 
bütün kom.şularile iyi olmak arzusu 
zannediyoruz ki ilzerinde tereddüt e
dilmesi mümkün olmıyan bir siyaset. 
tir. Bütün komşularile iyi münasebet 
kurmak ve bütün eski düşmanlıkları 
tedavi ederek sıkı ve samimi dostluk
lara çevirmek için Türk milleti elinden 
gelen her fedakarlığı yapmıştır. Kom
şumuz olan Irak memleketinin müsta
kil bir devlet olarak kurulmasını biz 
herkesten evvel ve Cemiyeti akvam
dan evvel arzu ettik. Irakm müstakil 
bir devlet olması muhadesi ilk olaralc 
bizim tarafımızdan imza edilmiştir. 
Ondan sonra da bu memleketle kom
şuluğumuz o kadar iyi hislerle ve o 
kadar iyi istikamette inkişaf etti ki 
çok zaman hudut hadiselerinde iki 
memleket bir vücut gibi hareket etti. 
Tanı bir emniyet havası Irak - Türx: 
hududunda hakim bulunmaktadır. 

Suriyeye de biz kıymetli bir kom
şu gözü ile bakmak istiyoruz. Suriye~ 
lilerin istiklali ihtimalinden bahsedil 
dikçe biz bunu daima aşikar bir se 
vinçle karşıladık. 

Cemiyeti akvamda Fransanm Suri. 
yelileri istiklal yolunda inkiı;;af ettir 
mek için bulduğu her fırsat bizim ta 
raiımızdan büyük sitayi§e uğradı, son 
defa resmi notlar teati ederken ve Su~ 
riyede siyasi adamları Türkler i i:ı 

hoşa gitmiyecek her türlü sözleri söy
ledikleri vakitler dahi Suriyelileri mü~ 
takil bir devlet olarak inkişaf ettireı 
Fraruıaya karşı tebrik duygularını ve 
Suriyelilere karşı sevgilerimizi ve ivi 
komşuluk hislerini tebarüz ettirmeğ·c 
çalıştık. Bizim bu kadar hayırhah ve 
dürüst vaziyetimize karşı Suriyenin 
istiklale giderken bir Türk iline hük
metmek arzusu göstermesini yanlış. 
haksız ve çok zalimane buluyoruz. (ŞiJ 
detli a!kışlar). 

Yüzlerce kilometre uzunlukta ı..u.
dutlarda yanyanayız. !yi komşuların 
içinde bulundukları huzur havası, en 
cazibeli mücadelelerin verebileceği ır."n 
faatlerden üstündür. Muhtelif komşu
larla tecrübe ettiğimiz için bu bahti· 

Biz kuvvetle kaniiz ki Suriyelileri"l aç I k nı ek t u p 
Türklerle iyi komşuluğu esas tutma. 
lan, Arap milletinin de menfaatine da. 
ha çok yarıyacaktır. Fakat bir nok- Yalnız Türkçe değıt, yabancı diJ- den daha iyi bilirsmiz ki, vaziyet bu 
tayı açık yürekle söylemek isterim. lerde okuduğum yazılar arasında da, değildir. Meselenin asıl ve mühim nok 
Bizimle hemhudut olan bir Türk mem. bence yaztlarımzm yüksek bir yeri tası, bu gazeteler için, Falih Rıfkı 
Jeketinin Arap devleti tarafından dini vardu. Dünya kronikörleri arasında Atay gibi bir muharririn yazılarım 
harsi ve iktisadi türlü vasıtalarla mil- Falih Rıfkı Atay ismini anmamak koymaktan ziyade, Falih Rıfkı Atay 
Jiyetinden uzaklaştırabileceğini zannet haksızlık olur. gibi bir muharririn yazılarını parasız 
mek yanlış bir hesaptır. Bu, bütün Bunları, en kuvvetli insanlann ve bedava olarak neşretmektir. Eğer 
Türkiye memleketini huzurdan malı- bile lakayt kalamıyacakları bir şeyi böyle olmasaydı, hiç olmazsa bu mı:ı· 
rum etmek ve onu çıldırtmak için, i;}o yapmış olmak için 8iiylemiyorum. kale ve fıkraların altlarına .. Ulus,, 
kence içine atmak demektir. Buna as- Çünkü sizin kendi kusur ve meziyet- tan almdığına dair bir işaret ko-
la muvafakat etmiyeceğiz. (Alkışlar) leriniz için olduğu gibi, başkalarının· yarlardı. Yahut, bir ikinci ihti· 

Böyle bir ihtimali niçin kabul et- kiler için de verilmiş hükümleriniz ol- mal var. Belki siz bu gazetelerP. 
miyeceğimizi vicdanımızın bütün ka- duğunu zannediyorum. Aksi takdir- yazılarınızı serbestçe iktibas et
naatiyle söylemek için soğukkanlılık- de, en büyük vasft aklı selim olan mek hakkını vermişsinizdir. Ben 
la, herkese kanaat verici deliller bula- yazılarınızın altında başka bir imza ki, bu yazımı neşredebilmek imkanı. 
rak izaha çalışıyoruz. Büyük heyecan görmek, pek tabii olurdu. nı bile size hitap etmiş olduğum içi.n 
günlerinde bazı siya.set adamları mem Sizin yazılarınızı takdir etmekte, bulabilmiş bir muharririm, bir yazı
leketin vatanperverliğini değerli özle- memnuniyetle görüyorum ki, hiç de 
rind t ı d kl mrn muhtelif gazetelerde neşrinden 

e op a ı annı zannederler. Ve yalnız değilim. "Ulus,, ta çıkan Fa· büyük bir crnrur duyarım. -Bunun 
ifratlı mülahazalara düşerler. ümit e- lih Rıfkı Atay, imzalı makalelerinizle f"-

diyorum ki hadisatı daha 80~.1-kanlı ••F l fı b için ve sizi bu gururun üstünde gör ı::UA atay,, imza ı kralarımz, ugü~. 
mütalea etmek mu··mku··n oldu

0
gu- vak'.t b 1 b l l . . f k mekle beraber, böyle bir müsaadeyi • azı stan u gazete ermın ı ra sÜ· 

Türklerle Arap milleti arasındaki iyi tunhmnı İşgal ederek, oralarda gör- vermekte hakkınız olduğunu tama-
k~mşuluk ve iyi dostluk faydalan müf meğe alıştığımız yazıların kıymetle . miyle teslim ediyorum. Eğer üsta
rıt düşüncele,re hakim tutulacaktır. rini arttırmış bulunuyor. dım, bu ihtimal varit ise, sizden, keu 

Suriye devletini doğarken mubah- Mesela, kanunuevvelin birinden dim ve bütün meslektaşlarım namt-
betle seJamhyoruz. Fakat onu dah -· b' · B ·· d · · altısma kadar .. Tan,, da 6, .. Açık na ır rıcam var: u musaa eyı ger. 
doğarken Türk illerini elde etmek he-~ s·· d 4 ··Ak d 2 k l alınız Cu··nku·· vazı yazmak husu oz,, e , sam,. a ma e e ve · ~ . 
vesleri göstermesini do,:r,.u bulınuyo- f ı B. d b' k b 1 d d ı o· ıuamz çıktı. ugün de *'Akşam,. sun a, ırço se en er en o ayı, 
ruz. TUrk mmtaka.sında İskenderun 
limanın S · . da 1, "Açık Söz,, de ve .. Tan,, d-3 sizin ayarınızda değiliz. Şimdi, üst~-

.. .. a urıyenın muhtaç olacagı-nı 
d 2 fıkramz var. lik hiı de yazılarınızı muhtelif gaze-
uşunmek, bu mıntaka üzerinde Suriye 

d ı Ben,şahsan bu hadiseden fevka. telerin parasız almalarına müsaade 
ev etinin hakimiyetine ihtiyaç göster· 

t lade memnunum. Çünkü memlek~- ederseniz, bizlere karşı bu sizin tara 
mez. skenderun nuntakasma liman 
1 k timizde ilk defa olarak bir muharri- frnızdan yanrlmıs h"k:;:ız bir damoing 

o ara bugünkü Türk:ye c-umhuriyeti 
· · d rin bir tek yazısı dört gazetede bir olmaz mı? Hem öyle müthiş bir dam 

arazısın en muhtaç bulunan sahalar, 
şimali Suriyeden muhtaç oh.n kısımdan den, ve altı günde, ayni muharrirb pinp- ki: daha iyi kalite ve bedava! 
daha büyüktür. (Bravo sesleri) muhtelif aazetelerde 18 makalesi ve Bize, hiç olrııazsa siz acıyınız! 

D .. fıkrmn c-ıkrvor. Hakikr\ten bir rekor. Bütün <>::\mimivf',..;,,Je 
unyanın her yerinde sahili olmayan 

Yalnız henim kadar, hcıtta ben~ Fikret .ADIL 
veyahut arzu ettiği sahit bsnu başka ---------------- ----------------
memleketlerin elinde bulunan yerlerde, 
milletlerin birbirile iktısarJi münase . 
betlerini kolayca tanzim edt;cek çarder 
bulunmuştur. Demek istiyorum ki iktı
sadi mülahazalar devlet hakimiyeti mü
lahazasından tamamen ayn olarak mü
talea edilebilir. Bu mülahazal&rla Suriye 
halkına ve Arap milletine kdrşı dostluk 
hislerimizi hal ve istikbal için ifade et
meğe ve bizim İskenderun, !.ntakya ve 
havalisi meselesini ne kadar milli ve 
ciddi görmeğe mecbur olduğumuzu 
izah etmeğe çalıştım. Ümit ederim ki 
bu sözlerim haklarımızı ciddi ölçülmü§ 
bir çerçeve içinde nasıl anladığrmızt dn 
göstermiş olacaktır. 

Biz Cemiyeti Akvam prensiplerine 
bağlıyız. Cemiyeti Akvam mekanizması 
dahilinde milletlerin ciddi meselelerini 
müzakere edebileceklerine ve bu yoldan 
mesut neticelere varılabikceğine ina
nıyoruz. (Alkışlar) 

Adana 

Seylaptan sonra Adana hükumet dairesi 

hala Fransa ne istediğimizi 
--!~- anlamamış mı ? 

(B~ tarafı 1 incide) sız memuru tarafından ilan edilmiş, bu· 

Adana seylabının feci neticeleri 
gün geçtikçe daha genişlem:kte ve ma
alesef yeni yeni cesetler bu seylab kur· 
hanlarının adetlerinin tahmininden da
ha üstün olduğunu göstermektedir. 

Dün de yeniden altı ceset bulun· 
muştur. Bu cesetlerden beşı ayni aile
dendir. Aile reisi olan Ahmet köy.fon 
dün gelmiş ve yıkılmış olan evinin en
kaziyle karşılaşmıştır. Ahmet derhal 
deli gibi bu enkazın üzerine atılmış 

ve kendi eliyle karısının, kız kardeşi!lin, 
annesinin ve iki erkek çocuğ_unun ceset
lerini çıkarmıştır. 

Allahın bir Hltfu vlarak Ahme.iin 
dört yaşındaki Remzi lbminı:feki çocuğu 
ocağın içinde diri olarak bulunmuştur. 

Remzinin enkaz altın ja günlerce ııasd 
yaşadığına hayret edilmektedir. 

. Koca aileden yalnız b:.ı yavru sa~ 
kalmıştır. Enkaz arasında daha ba~ka 
c:setler olduğu muhakkak oulunmakta
dır. 

M. Vienot, Türkiye ile Fransa ara· na dair ilanat duvarlara talik olunmuş 
smda değil, Fransaya verilmiş olan ve ahkamı o günden itibaren cereyana 
mandayı tadile yegane salahiyettar olan başlamıştır. Bunu gösteren matbu ve
Milletler cemiyeti ile Türkiye arasında sikalar Ajansa kadar gelmiştir. 
ihtilaf mevcut olduğunu kaydetmiştir. 2 - Muhakkak olan bir nokta, hal-

Not: Anadolu ajansr, Türk talebinin krn yüzde doksanının intihabata iştiralr 
hiçbir z;:ıman lskenderunun müstakbel etmemiş oldu ve sokaklarda nümayiş 
Suriye cumhuriyeti çerçevesi içinde oto yapanlara karşı mitralyöz ve zırhlr oto
nomisini istihdaf etmemiş olduğunu be- mobiJ kullanıldığıdır. Bu yüzden iki ölü 
yana mezundur. ve 50 kadar yaralt vardır. 

MllH MUdafaa VekllJnln nutku 
Paris 12 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: 
İskenderuna dair bazı yabancı mat· 

buat organları tarafından neşredilen 

tahrikamiz haberler karşısında, Havas 
Ajansı, manda otoritelerinin icraatı sa
yesinde seçim devresinin Sancak dahi· 

linden hiçbir mühim hadise vuku bul
maks:zm geçtiği hakkında Beyruttaki 
Havas muhabirinin evvelce verdiği ha· 

berlerin doğruluğunu tekit edebilecek 
vaziyette bulunmaktadır. Şurası tasrihe 

layıktır ki, örfi idare ilan edilmemiş ve 
siyasi mahiyette hiçbir tevkifat yapılma 
mıştrr. Sadece bazr kimseler, silah taşı· 
mak, evlere taarruz etmek cürümlerin· 

den ve diğer adi c.ürümlerden dolayı 
mahkemeye verilmiştir. 

Anadolu ajansının notu: 
Anadolu Ajansı aynen bültenine ge

çirdiği yukarıdaki tekzipleri esasından 

tekzip edecek bir takım malumat ve vc
sikahra maliktir: 

1 - İntihabat günü örfi idare Fran· 

3 - Şehirde dükkanlar kapatılmll' 

köylülerin şehirlere gelmesi menedil-
miştir. 

4 - Halepden, Şamdan başıbozuk 

Çerkez taburları getirilmiş, köyler ev
ler basılmış, çar§ıda, pazarda kadınların 
üstübaşt aranmıştır. 

5 - Ekseriyet iştirak etmediği için 
zorla alman reylerle intihap edilen me
buslar, zırhlı to~obillerle Halebe kaçı· 
rılmıştır. 

6 - Antakya ve İskenderun vesair 
yerlerde yapılan tevkiflerin aded ve e
sami!'.i herkesçe malfimdur. 

7 - Dahilde gazeteler kapanmıştır. 

Antakyaya haricten hiçbir gazete sokul 
mamaktadır. AntalCya ve İskenderun 

hudutları her taraftan herkese karşı ka 
panmıştır. 

Bütün bunlar tekzibde gösterilmek 
istenilen süktın:ı delfilet etmez. Bu se
beplerdir ki Türkiye Cemiyeti Akvam
dan ihtiyati muhafaza tedbirleri alınma 
srm istemiştir. Türkiye hariciyesinin bu 
talen:le r.e kadar hıtkh olduğunu heri 
günün hadisatı is bat etmektedir. 

Müthiş 
bir 

tayyare 
kazası 

ingilterenin Kroydon tayyare istas 
yonundan bir yolcu tayyaresi havalan
mışken sis içerisinde bir eve çarparak 
feci surette zedelenmiş va yanmıştır. 

Bu kaza esnasında 14 kişi ölmüştür. 

Aralarında - evvelce yazdığımız gibi 

Adana ordu evi ve kız lisesi bina· 
sının vaziyetleri tehlik~li görülmüştü~. 

Kızılay Adanaya dört '!:>in kilo kö · 
mür göndermiştir. Yurdun her tara'ın
dan para yardımları yapılr.ıaktadır. 

- Otojiro adıyla anılan tepeden per11a 
neli ve şakuli vaziyette yere inip haYa 
ya çıkabilen tayyarenin mucidi ve is· 
veçin eski başvekili de bulunmaktaydı. 
Ölenlerin 12 si yolcu, ikisi tayiaydı. 



Altıncı Corc dün 
tahta çıktı 

'f eni kral, kardeşine Vindsor 
Dükası ünvanını verdi 

, .lııgilterenin yeni kralı altıncı Corc kanun lAyihasmı kabul etmiştir. 
~ n:ıeraaimle tahta çıJmuı ve bu me- Eekl krahn unvana 
~iın üzerinde güne§ batrmyan impa.ra- Londra, 12 (A.. A..) - Yeni Kral, es-
~tlllk sözüne uygun olmak ilzere. bü- ki. ıa:aıa. Vındsor dil.kası unvanını ver-
1111\ gün kürreiarzm etrafında güneşin m.iştır. 
ıe?rini taki etmek suretiyle devam et-' Alman gaztalerlnln mUtaleaları 
llıi~tir. p Bertin, 13 (Radyo) - Yeni kralın 
~ilk iş olarak hava, deniz ve ka- tahta cWdsu münasebetiyle Alman ga

ra kuvvetlerine bir hitabe neşretmiş- mt:eleri sitayişkAr yazılar yazmakta -
~. dır. Alınan gareteleri, eski kralın hu
lreııclisi merasinı esnasında. koyu lft.- sus! vaziyeti dolayısiyle hAsıl olan buh 

~"ert renkte Amiral üniformasını lt- rana karşı hic.;bir mütalea. serdetme -
ts bulunuyordu. mişlerdi Çnnkil Alınan efkArı umumi-
.ı\:vanı. ve Lordlar ka.ma.raları azası yesi, milletlerin sulh ve milll istiklAl 

~1:~ sonra sa.da.kat yemini etmiş - tızere yaşıya.bilmesi için kendi milli iş-
lrlanda pa.rlAmentosu da. eski kral leri kendi hudutlan dahilinde görebil
~"ardm tahttan feragatine ve yeni mesi ve başkalarmm buna müdahale et 
~altıncı Corcun tanmmasma dair memesi prensipine inanmaktadır. 
....__.~:.:::::..:=:..::.=--======-.:_---------.:___:. _______________ ~ 

Tasarruf haftası 
!rnııı iktmat ve tasaıTuf haftası dün de otuzdan fazla ucuzluk teminine 

~ekil 1.smet lnönüniln Ankara. ra.d· şimdiye kadar muvaffak otduk. B .a 
~oSluıda söylediği mühim bir nutukl'l istika.mette bundan sonra da müsbet 
~. Bu nutuk yurdun her tara- neticeler alacağımıza. eminiz. 

h~ olduğu gibi şehrimizde de büyük önümüzdeki sene içinde temel ih. 
İl' aI!k8. ile dinlenmiştir. tiyaç maddelerinden daha bir ildsi 
Dün şehrimiz üzerinde bir tayyare üzerinde ucuzluk tedbirleri alacağ!ı. 

ttiosu uçarak halkı tasarruf ve iktısa- HUkOmettan ba,ka makamlar 
~'"teşvik edici vedzeleri ihtiva eden Ucuzluk mücadelesi yaparkenJ bir 
~ar atmışlardır. nokt.aya memleketin d.ikk!ıtini celbe. 

Ankaradakı meraelm deceğim: o da, merkezde Büyük Mil. 
Ilı~ halkevinde hafta.nm açılış let Meclisinde devletin ucuzluk yap. 

et'asim.ine istiklfil marşı ile başlan - mak için fedakarlık yaptığı mevzu. 
~· Başvekil, bütün vekiller, kor lar üzerinde, kolaylıkla işitemiyeceği. 
~~~~~tik, ecnebi gazeteciler bu me- m.i7, memleket köşelerinde diğer şe. 
'""'lll.de ha.zir bulunuyordu. · killerde resimler alınmaya kalkrplme-

Bafvekllln nutku 
~ft- sıdır. 
~ekili.miz istiklal marşından son· Meseli bu sene sayım için hazine va 
~ gu nutku söyledi: ridırtmdan esaab fedalrirlrk ettik. Do-
'Arttırma ve yerli malı haftasını açı taştığım esnada türlü şekilde hayvaa 
~~rn. Bu anda bütün memle.ket bu üzerinden resim alınmak temayülleri 

tanm açılmasnu meserretle karşılı- gördüm. Bundan sonra B. M. Mecli. 
~r, nıektep çocuktan ve aileler bu sinde ucuzluk tedbirleri aldığımız 
~ i~e memlekette aöyliyecekleri maddeler ilzerinde di~ mabnılar 

~leri ve aileleri içinde alacaktan ted- tarafından her hangi bir suretle re. 
lcri zevkle düıUnüyorlar.Bu teşkilatı sim konulmasını kanuni müeyyideye 
~ §U kadar yıl evvel kuranlar sağ ol- bağlamak fikrindeyiz 
~ar. Bize iyi bir hediye vermiş ve _ _.:_ ____________ _ 

~ekctte iyi bir adet yaratmışlardır. Spor 
~~uriyet merkezinde salahiyet ve G 

1 
t 

l tauiiyet sahibi arkadaşlar. sonra mem- a a asar ay 
~tctin iktısadi hayatrnda vazifeleri ve 

~len olanlar bize takip olunacak ik- ve Fen e r 
~dl siyaseti ve almması lUzumlu ted- Takımları bugUnkfi 
~ tlcri anlatacaklardır. Her akşam bu 
~0llferansıan sabırsızlıkla bekliyeceğiz. maçlarını yapamıyor 
lı~·\>klc dinleyeceğiz. Kısa ve umumi bir Bugün Ta.ksinı stadyomunda İstan
i~lllasa yapmak için ben de her sahada bulsporla karşılaşacak olan Galatasa · 
i tısadi faaliyetimizi gözden geçirmek ray ve Kadıköy sa.hasmda Anadolu ile 
Ste · .,_,_, rııtı: oynıyacak olan Fenerbahçe U:L.IU.lllları-

Zlral vaziyet nm bugünkU maçları tehir edilmiştir. 
.ı\ı-kada.şlar, Buna da sebep her iki ta.kmımıızm da 

~d ~u sene bilhassa ziraat için esaslı bugün An.karaya hareket etmiş olma -
~ bırıer almak yolundayız. Muhtelif larıdır. 
~~'tltakalarda tetkiklerde bulunduk. Galatasaray takımı İstanbulsporla 
~i t!~nı.iyetle vardığımız netice odw· bu sabah saat onda bir egy.ersiz ma -
)- ~ger daha fazla mahsul almak isti- çı yapmıştır. 
"ts,.,ı ı· -=--=--=-----------0 "'t daha radikal davranmamız a- L .

1 
k 

1 ll'ıdır. Demek istiyorum ki bugünkiJ maç a r 1 
~ '.11ar ve va.sıtalıı.r içinde miktar ola-,. .. 
h~~ ıstilıs::ı.l edilecek maddeler aşağı 
~~ ~tı istihsal edilmektedir. Köylüye 
~ fütçiye daha fazla mahsul kaz.an., 
~~ak için yeni tedbirler 18.znndır 
~tedbirlerin başında su işlerini bu 
~t~· Önümüzdeki sene içinde memle
~l geniş mikyasta su politika.sma 
aı- t~:acağız, bir takım büyük sular 
b~1 Yalnız tahribat yapıyorlar. Ge.. 
ıa;:: takım güzel sular var ki onları.o 

ıı- asından mcmlC'kct istifade edebi-

l.:l Ucuzluk mücadeleal 
b1~ a~Vekilinıiz bUından sonra mühim 

~~kta.ya geçerek şöyle demiştir: 
~ı~· 1 1lldi pek mühim olan diğer me. 
~i~l'e R"eçiyorum: Memlekette gen~~ 
~~Yasta ucuzluk mücadelesi yapıyo. 
~~ hir iki se'ledenberi aldığımız 
~~t~~<ıne tedbirler müsbet neticeler 
~ 1: Şekerde, tuzda, çimentod ı .. 

lltı 
t~~ •. Politikaya bu sene de devam 
>ı )'·~ız. Para diişiirmekfon dofa. 
\ttı \iıde 30 ucuzluk beldiycn mcmle. 

Dün Be§iktaş ve Topkapı B takını.
lan araşındaki maç 1 - 1 e beraberlik
le bitmiştir. 
Güneş - Süleymaniye B takımları mü 

sabakası Güneşin hakimiyeti altınd:ı 
geç~. srfıra karşı 6 golle Güneş ga
lip gelmiştir. 

lstanbulspor - Galatasaray B takım 
lan maçı Galatasaraym hakim oyna · 
ma.sma rağmen 1 - O lstanbulsporı 
galibiyetile neticelenmiştir. 

-----------------------
Çeki Karlin 
Ankara gençler 

birliğini 3-0 yendi 
Şehrimizde Galatasaray ve Güneşle 

berabere kalıp Fenerbahçeyi mağlup 

etmiş olan Çeki Karlin takımı Ankara· 
daki ilk maçını dün Ankara Gençler 
B!z-liği ile yapmıştır. • 

Müsabaka baştan başa Çeklerin ha
kimiyeti altında cereyan etmiş ve sı
fıra karşı üç golle Ankara Gençler bir 
!iği yenilmiştir. Çeki Karlin takım.1 
bugün ikinci karşılaşmasını Ankaragü
cü ile yapacaktır. 

ı~I 

Günün en 
meşhur 
kadını 
Madam 

Simpsonun 
hususiyetleri ı 

Bütün dünya gazetelerinin birin- bir hava içinde adeta gaşi olurmuş .•. 
ci sayda.sına atlaınI§ olan madam Zaten kralı ilk teshir eden, Ma
Simpsonun kim olduğunu herkea sor- dam Simpsonun tatlı sesi olduğunu 
maktadır. Onun hayatını, iki defa söylüyorlar. 
evlendiğini ve Lonclranın en şık sos- • • • 

Mektep çocukluğu zamanlarından yetelerinc nasıl gi.mıiş olduğunu ar· 
tık bilıniyen kalmadı. Fakat kralı beri giyinmeğe karşı büyük bir me.. 

rakı vardır. Sadi!, fakat fevkalade 
teshir eden sihir ve füsununun ne de- zevkli giyiniz. Elbiselerini Paristen 
rece kuvvetli olduğunu bilenler pek satın alrr. Tutumludur da.. Çünki.i 
azdır• geçen mevsimde yalnız iki veya üç si-

0, her şeyden evvel mükemıne? yah suare elbisesi yaptı. işte o kadar. 
bir misafirperverdir. Sofrasında da- Mücevherlere gelince yalnız el· 
vetli bulunup da yemeklerden birinin mas ve zümrüt takınır. 
hoşunuza gittiğini söyliyecek olursa- En zevk aldığı şey ev idare et
nız. ikinci bir defa daha davet edildi- mektir. iyi yemek pişirebildiği için 
ğiniz zaman, hatta bu davet birinci- pek gurur duyar. Golf oynar, gayet 
sinden on iki ay sonra bile olsa, ho- iyi yüzer. Evde kalmağı tercih eden 
şunuza giden ayni yemeği sofrada bir kadındır. Eğlencelere pek teşne 
bulursunuz. değildir. Bununla beraber dansa ha. 

Gerçi kral öğle yemeği hiç yemez yılır. Sosyete balolarında en zarif 
ama, boğamu seven bir adamdır. ve ve ahenktar dam: etmekle tanrnmı§
madam Simpson da birinci sınıf bir trr. 
ahçıdır. Her gün bir saatini mutfak Diğer alakadar olduğu bir şey de 

seyahattir. Dünyanın her yanını gör
mediğine esef etmekte ve geri ka
lan kısmını da muhakkak dolaşmak 
üzere kendi kendine söz vermiş bu
lunmaktadır. 

lil geçirerek pişirilecek yemeklere d<ı
ir münakaşalar yr:.par. Onun en bü
yük ihtisası çorbadır. Çorba kralın 
tam da istediği gibi olsun diye buno 
ekseriya kendi elleriyle pişirir. 

Bir ak§8Jll ziyafetinde fevkalade 
lezzetli ve nadide bir çorba dağıtıl
mıştı. Kral kendi tabağındaki çor
bayı lezzetle içti. Fakat Madam 
Simpson boyuna konuştu, konuştu 
ve önündeki çorbaya hiç dokunmadı. 

Kral gözünü kaldmp ona bakh 
ve: 

- Ne mükemmel çorba bu, ~edi, 
bana biraz daha verebileceğinizi sanı· 
yor musunuz) 

Madam Simpson bir tek söz söy. 
}emeksizin kendi çorbasını krala U· 

zattı. 

Çorba az pişirilmişti; bunu bilen 
Madam Simpson da kendi çorbasını 
kral için muhafaza etmişti. 

••• 

• * • 
Madam Simpson, fotoğraflannCla 

göründüğü gibi siyah saçlı değildir. 
Açık kahve rengi sadan vardır. 

Gülümsediği zaman mükemmel 
dişlerinin alt dizisi de üst dizisi gibi 
görünÜl'. 

••• 
Kendisinin konuşma k:abiliyetİn· 

den bahsedilirken .. en utangaç adamı 
bile konuşulabilmesi kolay bir hale 
getirdiğini,. "'insana tabiilik ilham et
tiğini,, söylerler. 

~ .. 
' Misters Simpsonun amcası Solo

mon W arfild ölen kansının namına, 
ihtiyar kadınlara mahsus bir darüla
ceze yaptırmıştı. 

Kral Edvard Madam Simpsonun 
yanında iken onun tatlı tebessümü 
ve bülbül gibi sesiyle yarattığı mesut 

Adamcağız ölürken, sevgili ye
ğenine 15.000 dolardan başka 
darülacezede bir de meccani bir oda 
brrakmıştır. 

~ 
Sarayda ilk aksül&meııer 

7 

Kral &!vardın veliah tlik zama- lerden kaçmmıya çalıştı . 
nmda birçok arkadaşlan vardı. Ma- Kral beşinci Corç vefat edince 
dam Simpson bütün bu arkadaşların Madam Simpson, Kraliçeye bizzat 
arasında mümtaz bir mevki tutuyor- taziyetlerini beyan etmek için müsaa
du. 

de istedi ise de kendisine şu cevaP, 
verildi: 

1934 yılı ağustosunda Madan' 
Simpson Biyaritz' e; gelmişti. Prens 
Dögal istasyona giderek Madam 
Simpsonun küçük bavulunu trenden 
kendi eliyle çıkarmak suretiyle bü
yük bir heyecan tevlit etmişti. 

4 * • 
Hadisenin İngilterede umuma ilan 

edilmesi yaklaşınca, bazı tedbirli İn
giliz muharrirleri Amerikadaki neşri
yat hakkında malumat almak ~çin bir 
Amerika "Kupur müessesesi,. ne mü 
racaatte bulunmuş ... Muayyen mese
lelere dair gazetelerden parçalar k;;!
sip kolleksiyon yapan bu müessese, 
hemen istenilen yazıları göndermeğt". 
başlamış ... 

Kısa bir zaman içinde Amerikada 
Madam Simpsonun İngiltere kraliyle: 
evlenmesi meselesine dair çıkan yazı. 
lardan bir kısmının ne kadar olduğu. 
nu öğrenmek ister misiniz? Tam 
25.284 muhtelif yazı! 

~ * • 
Evveli yazdanberi, daha doğrust.. • 

prens Dogalle Madam simpsonı.m 
F ransanın cenup sahillerinde yaptık 
lan seyahatten sonrn, Kraliçe Mari, 
kendisini güzel Amerikalı ile karşı 
karşıya getirebilecek bütün tesadüf-

- Sa Majeste. kraliçe, Misten 
Simpsonu ancak kocasmm refakatin
de kabul edebilir. 

Mailam SimpttOn (saMo) bir ziyafette . ı
\~ı~t.e ~İ!iibctle hb iki sene içinde, e . 

1htıyaç maddeleri üzerinde yüz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
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• 
Hatıralarım anlatan: Alman korsa" ~cmısı 

-62-

··Denı2 Kartalı" um suvarısı 

tlont Felik:J tem Lukner 

"Mon" isimli ve ötekinden daha büyük olan 
yelkenli de kaçmaya çabalıyordu. Fakat 

biz yetiştik ve gemiye rampa ettik 
Takipciler Horaki körfezinin sakin Tablt kimseyi bulamadan döndliler . 

.4uln.rmda kaçakları avlamak ümidile Dönüşte de pervanesini kayalıklara 

dolaşırlarken deniz tutmasına uğra- çarparak bir kanıtdım kırdılar. Oklan
mışlardı. Bu mahir avcıların zavallı da böyle yaralı dönüp he.her götürdU
avla.rı ise bu esnada açık denizde ve\ ler. 
müthiş bir fırtına ile boğu.9nrak tam - Düşman Red MerkUri civarında 
Bllra.tle uzaklaşıyorlardı. Alme.nlarl!l ı yok!. 
kemiyet itibarile kendilerine üstün Vapur uza.klaııtıktan sonra biz tek-
ol!ı.n dUşmana dalma galip gelecekleri- rar adaya döndük. 
ni bu sefer de gösterdi. İki gün sonra ada yakrnlanndan ikl 

Firarilerin peşine düşen bir vapur yelkenli geçtiı";ini gördük. Fakat pcşlc
kaptanm telişmdan kayalıklara otur- rine dUşmek üzere çıkan kuvvetli bir 
du; iki motör birbirini firan Alınan- rüzgar yelkenlilerden birincisine öyle 
lan taıııyan tekne zannederek müteka.- bir sürat temin etti ki, kaçıp gttmesi
bilen tilfek a~ine tuttu. B;r aralık rie razı olmamız Uimngeldi. Bu, 
''Perle,, in alabora olarak bütün Al- sonradan anlndıh. ki, bizim için bUyük 
manle.nn boğulmuş oldukları şayiası bir talihsizlik oldu. 
çıkanldı. Halbuki biz hepimiz pekAlft. "Moa" isimli ve ötekinden daha bl1-
hlllyorduk ki Kont ve a.rkadaşlan gibi yUk olan yelkenli de kaçmaya çabalı
en mtlşkül şerait altında. dil§man elin- yordu. Fakat biz y tiştik ve gemiye 
öen firara muvaffak olan denireiler rampa ettik. 
öyle kolay kolo.y boğulmazlardı. Mürettebat müthiş bir paniğe tutul-

Taklbe çıkanlardan en samimi ve muşlar, bir koro teşkil etmiş gibi hep 
doğru sözlfilcri hakikatı itiraf etmeği bir ağızdan bağrıyorla.rdı: 
tercih ettiler: - Merhamet, bizi öldilrmeyin! 

- Hepimizi deniz tutmuş, hasta et- Elimizden geldiği kadar zavallılar 

mlşti. Bu vaziyette firarilerle kar§ı- teıkin etmeye çalı§ırken, geminin ah
laşmamnk bir b:ı.kmıa belki faydalı çısı ortaya çıktı: 
bile oldu!,. - Ben Rusum, Rusya Almanya ile 

• ~ • sulh yaptı, bana. ilişmeyin. 
Şim~i hlkft.yeye ben devam edeyim: (Devamı uar) 
Yola. ;ıktıktan sonra geniş Horaki 

körfezinde mevkiimlzi tayin etmek hiç 
üe kolay bir mesele değildi. BUyük mik 
yaslı haritalarımız ise zat.en yoktu. 

HABER - J.qam ))G8bll 13 Birlnclklnun - 1936 ~ 

Macera ve aşk romanı - 32 - Yazan : (VA-Nü> 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.~~~~~~~~-- ~~~--......,...; 

Harem ağası, pabuçlarını çıkararak, bunları, 
kolunun bütün kuvvetile, küçük zencinin 
ayaklarına fırlattı. Oğlan, artık herşeyin 
mahvolduğuna kanaat getirdi ... Fakat ... 

Geçen tefrikaların lıüli.snsı: 
SUnbW 1Jımindek1 zenci, dJğer arka. 

da.,ıan hadım edildikleri halde, bu fe. 
lflkeU aUatın11tır. Fakat, §lmdi nerede 
ise, saklı bulunduğu paravananın ar. 
kumda ele geçecek" çUnkU onu mut. 
hlıı harem ağalarından biri, odasında 
sczmi~tlr .. 

' '- İşte .. Fare .. Fare .. Hah hah hah. 
Yakaladım .. fülrataları.. Hem de bir 
tane değil. iki fare •. Dur hele .. ,, 

Sünbül'ün vaziyetini tasavvur edin .. 
Ayaklarının paravana altından gö

rilldUğilnU neden sonra. anlıyara.k, kı-
mıldandı .. Geri doğru çekmek istedi... 

Harem.ağası: 

"- Kocaman, iki simsiyah fare ... -
diye devam etti. - Gebertmeli §unlan ... 
Ayağından pabuçlarını çıkardı. Ko -

lunun biıtün §iddetiyle sa.vurdu: 
"-AL.,, 
"-Al. .. ,, 
Pat. .. KUt. .. 
lki darbe de SilnbUl'Un ayaklarına 

rasladı ... Of! Öyle de bir acıttı ki... 
Ba§ka zaman olsa, Habeş çocuk, 

kıyametleri koparırdı .. Tantuda, arka
daşlariyle birlikte kumlukta. oynarken, 
hele haddi varsa biri kendisine bir f i.s-

ke vursun ... Derhal vaveylayı kopar-} 
tır, tozu dumana katardı .. Öyle §irre!., 
öyle şirretti ki.. Fakat, burada, gık bi
le demeden, ayaklarını, geriye, ta du
varın dibine çekti.. Duvarla muvazi 
bir hale soktu .. 

Ve mukadder encamını, deh;et için
de bekledi. 

Fakat, haremağası: 
"- Vah vah ... Gcbertemedim .. Ka -

çırdım Cardonları ! - diye homurdan -
dı- Kimbilir hangi deliğe girmişlerdir. 
Cik bile demediler ... ,, 

Ha.;Tet ... 

Pabuçlarını bile almak külfetine kat 
larunadı .. 

Yerden tepsiyi aldı: 
"- Şunu temizliyeyim ... Orta tara

f mı ayıklarsam, diğer kısımları yene
bilir ... Çilnkil fareler ilişmemiş .. ,, 

Bir elinde fener, ötekinde tepsi, dı
şarı çıktığı vakit, Sünbül, ta yanıba -
şma kadar gelen bir felaketi nasıl o
lup da böyle kolayca atlattığına §a§tı, 
kaldı, doğrusu ... 

Hemen oracıktan fırladı .. Aralık ka
pıdan koridora sıvıştı ... 

A çocuk, git uslu akıllı yatağına 
yatsana ... Cesedi kaldırıp denize fırlat 

sana ... Hayır, onda yılmak bilmi 
bir huy vardı ... Bir tehlikeyi atlatın 
diğer bir tehlikeyi göze alarak yeni ) 
ni maceralara koşmak... lşte karaıct 
ri böyleydi. .. 

Şimdi karnı doymuş, - hem de ne 
ve kuvvet verici ağdalı bir kabak te ite 
!ısıyla doymuş - susuzluğu gideriJıll' 'rall 
olarak dehlizlerde gene sinsi sinsi d' ıu, 
Jaşmıya başladı. ·~gi\ 

Aralık bulduğu kapıları gene roıc~• 
yor .. Fare gibi siyah iki ayağı üzcrı 
de, pıtırtı etmeden, fare gibi dol&O 
yor ... 

Lakin o ne?.. tı 

Koridorlarda bu küçük gölge dol 1İl\i 
şır, ortalığı yoklarken ve kendisfü'd liu 
kısmet ararken, pe~inden de başka !arı 

gölge, tayf halinde gezmektedir... tıhcı 

tayf, uzun boylu, zebella gibi bir şcY 1 
Buna rağmen hiç gürültü etmiyor \', 
Çünkü ~ıplak ayaktır ... Köşeba.şlarııı 1,r 
duruyor ... Başını, yalnız bir gözü gofl' dı " 
necek dereced çıkarıyor... Ve kilÇ\' Par 
zencinin nerelere gittiğini, ne yaptı~ k 
tetkik ediyor .. 

Bu tayf, deminki zencidir ... Fen 
ni kimbilir nerede söndürdil ... Tep5' 
ni kimbilir nerede bıraktı ... O, cin gı 
bir fcllahtır... lki çocuk ayağını, 1 
cardan sanacak enailcrden sanma)1 
mz onu ... 

Kendi kendine: 
Esasen böyle haritaln.rrmız olsaydı 

bile böyle zifiri karanlık bir gece de 
tetkik <!demiyecek idile.. Bereket versin 
ki SJ.bahın saat biri ile ikisi arasında 
bUyUk ziya hUzmeleri semayı ta.ram.a
yn başladı. Bunlar Oklandın halkın 

eab1rsızlığını gidermek için büyilk bir 
faaliyet ga ... teren ve bizi denizde ara
yr.cağma gök yU.zUnde aramakta olan 
:projektörleri idi. !şin asıl tuhafı biz 
p ojektörlerin ziyası sayesinde mevkf

Acaba bu bir tesadüf müydü ? 
Yoksa bu J<utuyu Necmi Bey mi 

göndermişti ? 

···············--·······----·-···------····-... 1 Yazaın: : . . 
i lakender F. Sertelli i 
: : : - 29 - : . . 
:.-........................................ -......... : 

da kabak tatlısını a.smnağa odama 
dar gelir ... Nasıl olur da koskoca 
testiyi kaldmp oda.nm ortasına ka 
fırlatır da dikiş yerleri açılıp bs 
bağır bağırmaz ... BütUn bu safha!~ 

imizi tayin edebildik. 
DU§man bize nefis ve mtikemmel bir 

motör .ikram etmiş olmakla. kalınıyor, 
aynca göz gözü görmez zifiri karanlık 
içinde yol göstermek için projektörle
rini do yakıyordu. 

Semra sigaraya düşkün değildi.. 
Fakat, kendisine acıyan bu meçhQl 

zabitin gö•terdiği nezakete, sigarayı red 
detmek gibi bir kabalıkla mukabele et
mek istemedi: 

- Çok tCJekkür ederim. 
Dedi. Kutuyu açtı .. Bir sigara gardi

yana uzattı. Bir bine dr. kendi dudakla-
Şa.f akla beraber Red Merküri ada.'\ı- rmın arasına kıstırarak: 

mn ıssız bir koyunda demir attık. Ve 
bütün gün burada gizlenmiş kalarak 
peşimize düşmüş olanların gayretleri
nin tavsamasını bekledik. Ayni zaman 
da bu a.danm yUksek noktaları bizim 
için çok mükemmel birer tarassut ma
halli olmuşlnrdı. Takibimize çıkmış o
lnn vapurlardan birisi pek yakınımız
dan geçtiyse de bizi göremedi. 

Firarnnızm UçüncU gUnU İngiliz ka

- Fena değil, ded~ hayal kurmak is 
tiyen insanları cidden avutucu bir şey 
bu. 

Mevkuflara kibrit vermek yasaktı. 

Gardiyan mühim bir fedakarlık yapı
yormu~ gibi davrandı: 

- Ne zaman sigaranızı yakmak ister 
seniz, parmaklıktan beni çağırınız .. Si
ze kibrit vereyim 1 

- Teşekkür ederim. Çok alicenabsı-ra sularından çıktık ve açık denizlere 
açılınca mürettebatım önUmde yemin nu: 1 
ederek asker oldular. Piyade ihtiyat Semra sigara kutusunu avucunun i
çavuşu olan Egidi tarafımdan ihtiyat çinde dolaıtınrken, birdenbire kutunun 
bahriye mUI!ziml naspedlldi. Münferit kenarında kurtun kaleıııle yazdırut bir 
bir harp gemisi sUvarisi sıf atlyle bu rakam g8rdU: 3 ı. 
nasp ve tayine sal8.h1yettardım; hattl 
hatt.A o mUnferit, kUçUcük "Perle,, bile 
olsa. .• 

Esasen Uç kardeşi, Alman bahriyesi
nin en mümtaz zabitleri idiler. Dör
d incü k&rde.şleri de bu suretle anava-
1 andan uzak sularda benim himmetim
le bahriyeli oldu. 

Artık harp etmeye hak kazanmı§
t ıc. Daha iki gUn evvel esir olan bu de 
l .. :ınhla.r bugün Alman harp bandırası 
t ı~ nda birer asker olm~lardı. öyle S<! 

' 'liyorlardı ki... Bu kUçUcUk rnotörbot 
d:ı ynpmı!J olduğumuz acaip bandıra 
y~mini samimiyet ve heyecan itibariy
le en muazzam Alman dritnotunda, 1 
:rıh ut en muhtesem Alınan alayında ya 
pıl n bandıra yemininden hiç de aşağı 
kalmanı zatı. 

ı:sıtden bır vapur g6rllndU. Hemen 
rnotöre s.tlıyn.rak açıldık. Yeni Zelan
d~ hUkO.metine alt Leydi Roberto oldu
ğı.mu l!IO!ll'8.dan öğrendiğimiz vapur a
daya. yaklıışa.rak karaya adtuıı çıkardı. 

Kendi kendine: 
- Ne garip bir tesadilf •. 
Diye mınldandr. 

31.. Bu numara binba§ı Necmi bey ile 

Semra ara1ındaki mahrem 
ifadesiydi. 

parolanm 

Semra bu numarayı görilnce kutuyu 
iyice gözden geçirdi. 

Acaba bu bir tesadüf müydü? Yoksa 
bu kutuyu Alman zabiti vasıtasile Nec
mi Bey mi göndermişti? 

Sarsılan muhakemesi bu muammayı 

halletmeğe kUi gelmedi .. Kutuyu elin
den bıraktı .. Ağzındaki sigarayı yansı
na kadar içtikten sonra yere attı. Kuru 
bir ot minderinden ibaret olen karyola 
sına uzandr. 

O ne? Gardiyan - Aradan yanm 
saat bile geçmemişti - Scnuanın par
maklığında yüksek sesle öksürüyordu. 

Semra yatağından batmı kaldırdı: 
- Soğuk almt§ gibi öksürüyorsun .. 

Hasta mısın? 

- Hayır yavrum. Biz bu d8rt duvar / 
arasında yıllardanberi öksürlir, tıksmr, 1 
gene yaşarız. Şey •. Size bir pasta getir
dim. Yanınızdaki zabit verdi. Kabul e
deraeniz çok memnun olacağını aöyle
di I 

Semra: 
- Bu da bizim sahne :ltıklanndan 

galiba! .. 
Diye ıöylenerek yerinden fırladı. 
Gardiyanın uzattığı pastayı aldı. 

- Maalesef kendisine teşekkürden 
baıka bir ıeyle mukabele edecek vazi
yette olmadığımı ıöyle .• 

Tekrar yatağının kenarına oturdu. 
Gardiyanın ıözlerini kom§u höcrede mev 
kuf bulunan Alman zabitine tekrarladı· 
ğrm işitiyordu. 

Bir haftadanberi kuru ekmek yiyor
du. 

- Benim gibi ihtilattan menedilen 
bir .zabit höcresinde nasıl oluyor da pas
ta yiyebiliyor? 

Pastayt aldı, ,yemeğe başladı. 
Semrayı aç bırakarak, bu suretle söy

letmek istiyorlardı. 

Pastayı yerken, içinden ufacık bir 
par,ömen kAğıdı gözüne ilişti. Açtı" Ve 
gözlerine inanamadı. Bu mini mini 
puııulanın üstünde Türkçe şu kelimeler 

'\ 
yazıhydı: 

"Mü~terih ol.. Tahliyen için uentı· 
yonun!. 

31 .. 
Pu!!ulayı ağzına attı.. Çiğnedi ve 

yuttu. 
Böyle bir pusula tesadüfen divanı 

harp heyetinin eline geçecek olursa, 
Semranın idamında bir dakika biie te
reddüt edilmiyecekti. 

Semra şimdi yanındaki höcrcde bu
lunan zabiti yakındnn tanımdk, hatta 
onunla konuıımak istiyordu. 

Demek ki Necmi bey Semrayı unut
mamrştı .. Adım adım takip ediyordu .. 

Ner.mi beyin divanı harp tevkifhane
sine kadar el atması şaşılacak bir mu
vaffakiyetti doğrusu .. 

Semra bunu dil§ündükçe Necmi beyi 

zeka ve cesaretinden ötürü takdir edi
yordu. Hele onu bir görse, neler söyle
miyecekti. 

• 
Ertesi sabıalı .. 
Semra gözlerini açtığı zaman komşu 

höcredeki mevkuf zabitin birdenbire di
vanı harbe götürüldüğü gördü. Uzaktan 
dikkatle baktı.. Otuz beı yaşlarında, 
uzunca boylu, kırmızı çehreli bir yüz· 
haııydı. 

- Onu tanımalıyım. Bu fedakiirlığı
nı yarın her ne suretle olursa olsun, 
ödemem gerek. 

Diye söylendi. Biraz sonra pos bıyık-
lı gardiyan göründil .• 

- Bu geceyi nasıl geçirdiniz 
- Çok rahat .• 

Ve gardiyan parmaklığın önünde dur 
dtığu zaman sordu: 

- Komşuyu nereye götürdüler? 
- Muhakeme edilecek bugiln. 
Galiba kurtulacak .. 

Semra vücudunda hafif bir iirperme 
duydu: 

- Kurtulacak mı? 

- Evet. Bir ycınlışhk olmuş diyorlar. 
Kendisine atfedilen suçu o işlememiş .. 
Suçlu başka bir zabitmiş .. 

- Demek onıı yanlışlıkla tevkif et
mi~lcr .. 

- Öyle diyorlar. Dün gece erkanı 
harbiyeden gelen bir zabit divanı harp 
reisile görüştü. Galiba burada ona ben
zer birkça suçsuz daha var. 

- Ne demek istiyorsun? 
Gardiyan gülümsedi: 
- Sizin de tahliye edileceğinizi 

umuyorum: 
- Sahimi söylirorsun? neredeh an

ladın bunu? .. 
- Erkıimharbiyeden gelen zabitle 

divanı harp reisi görüşülerken, ben de 
mevkufların listesini reise götürmüş

tUm. Kulağıma böyle bir haber çalındı. 
Çok sevindim doğrusu. 

- O crkanıharbiyeden gelen zabit 

ben de geçirdim ... O acıların, ıstrraf. 
rın ne olduğunu bilirim... İnsan ~ 
yanından öte yanına kadar tepreııt 
mez bile ... Halbuki o... Tuhaf şeS.f 
Yatmak için geriye dönmedi ... Korid 
koridor geziniyor. Kapıları yokiu)'of 
Karnı da do}duğuna göre aradığı -pt' 
dir acaba? .. ,, Her halde bunun pek b 
yUk bir esrarı var ... Dur hele. Dur Jlt' 

·ır le .. A ... tşte. kadınların yatakhane!!1 

de durdu .. Kapıdan içersini dinli)ıeı! 
Dur bakalım ne çıkacak? .• 

Dört kulak kesildi .. Onun da gözle.ti 
alaca karanl1cta orta.lığı seçecek 1~ 
tidarda yaman zenci gözleriydi. 

"- Hay maymun hay ... Ne arJY~ 
kadrnlann odasında ağdalı kabnk J· 
lısmı yedikten sonra? .. ,, diye dilşUn 

On rşın ötede, Habeşi oğlan, yerlt 
re lğilmiı;ı. içeriyi gö1.etliyor, koklUY': 
ve dinliyordu ... Gene bir koku aımı:' 
Fakat bu aldığı koku, beyaz kadın ~"' 
kusuydu ... Hem de bir değil, bir~~ 
kadınınki birden ... Bir çiçek bahçes' 
de rayiha duyan meraklı bir bahçI\11 

gibi, bu beyaz gülleri genç ve mu~t~ 
ris kalbinin ta ortasına kadar sındır 

1 
yordu .. Artık hP.r şeyi, her tchlil<e~ 
unutmuştu .. Bu gülistanda bir IT'eıted~ 
esiyordu. Kadınlann uyku arıısttl 
muttarit solumaları... . 

dl' 
Dört ayak yUrUyerek yerde ilerle 
Fakat annsızın duraladı... !{ 

Halbuki. durmasına sebep de Y0 ıc· 
Herkes, dördUncU uykuda ... YaJnıt dıl' 
]erinden biri sayıklıyor ... Bu da ~urııcf 
rucu bir ,eayıklayış değil ... BIHikıS, 
lemeyi teşvik edici cinsten! 

lşte, diyor ki: 

(Devam~ 
benden de mi bahsediyordu? ~el~ 

- Zannederim .. Adınızı duyın• rPjJ 

ama. Erkıinıharbiye sizin muhakeın tıl1ı 
münasebetilc Alman askeri istihbar•~· 
sıkıştırnnş .. Ve Berli~de bir ıngUi' ııJ 
dm casusunun mevcudiyeti taltalc 
etmiş .. 

( Devanıı 1)1Jf), 
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isyan için pldnlaı- hazırladılar 
Fakat bu iş kolay deQlldl, blnlerce Arap 
kabilesinl bir emelde toplamak ıazımdı 

la,.kiyenin Arabistan Usttlne hlkimi
hlnu bir türlü değildi; bir çok 
erden hikimdi. Tllrkiyenin padi-

1Yni zamanda MUslOman dininin 
dt ve bUtUn Araplar da Milsltlman 

· Padişah büyük Britanyıya kartı 
lllcaddeı Cihad,. ilin etmişti. Bu da 

fiklt'r için müthiş bir darbe idi 

lhut bu cihat gerçekten mllthit bir 
olabilirdi: eğer bizzat Muhammed 

l•rrı~rin hanedanından gelen Mele· 
lıa terifı bunu tasdik etseydi. Dini 
rağmen Araplarla efendileri olan 

Meklre, lallmm merkezidir. Peyıam-f lerde Oç tane kaleleri vardı. Kalelere 
berin cünlerindenberi lallm olmayanla- seçme Türk efradından carnizonlar ika
nn bulunma• yasak edilmit bir yerdir. me edilmitti. Araplar felırin 10kaldanna 
Müslümanludan ıayriai deııia kıyısın· döldllettlc büldbnet dairelerile çarplan 
dan daha yakına yanapmazlar. Şehrin itıal ettiler, fakat kaleleri hcnila ellcri
ortaaında büyük KAbciferif camii var· ne ıeçiremeınitlerdL 

dır. Bu kaleleri hiç bir vakit elde edcmu 
Bir Arap darbımeseli tayle der .. ıeb- lerdi de; fakat Türle kumandanlan pu-

rin kudsiyeti ne kadar çoksa, ahalialnin ula _._,_ n-, __ da b" t .. u._ 
ı yı ppr~r. "'..._. ızza 1aur 

yamet de bundan koptu. Namazda ril· f 
k6a VU11Uf olan Arap• hep birden a
yap fnladılar; ve Peycamberin fena 
halde iman •dık mtlminlerini kalelere 
dolru göt6rdüler. Bunlar duvarlan tır· 
manarak çıktı. Makineli tüfek ateıJerine 
a1dmt bile etmediler. Türkleri kıhç ve 
bançerlerin vllcuda ıetirdiği bir deııia· 
le kupttılar ve hiçbir eair almadılar. 

çok mübalilab havadisler Hind ~ 
lOmanlannm kulaklarına citti. 

Fakat Peygamberin cömülii oldula 
Medinede Fayul ve Alinin kumandall 
altında olan bedeviler hiç bir it becere
mediler. Sabahın ille sialeri araamdaa 
aUzlilerek şehrin etekleri çewaindeld 
burmalıklan iKaJ ettiler. 

BillOr aular fışkırtan çctmeleri. lıcaJ"" 
11 ve nar bahçeleri. muz ağaçlan. ile le 
deta binbir gece maaallannı andırua 
Medinenin lconaldanm ellerine ıeçir
mitlerdi ama Medine TOrk pmisona 
efradı hemen tchrin duvarlan içine kot
tuıar. 

~ter arasında sevgi pek azdı. Bundan 
Sultan çok uzaklarda idi; çölün 
•damlan talimat almak için gö&· 

\s Mekke şerifine çevirirlercU. 

kötWüğU n derece fuladır.,, ve Meklce lilmandılar ve daha alcılbca hareket et· 
şehri bu atalar sözUnU biç de yalana 
çıkarmu. Şehirde (Sıga nlklha De wle- meaim bilmeliydiler: böyle davranacak· 
nip bopnan profesyonel nvceler var· lanna topı.nm Meklceye çevirdiler ve 
dır; bunlar ayda iki defa wlenip bop· cWleter bUtUn fsllmm en mukaddes 
nırbır. mlbctll olan Klbenin llıttlne dUftil. 

TUrlderin M ekkeye htldm olan t~pe- Merminin birisi kara tap çarptı. la-

Cidde bet gilnlUk bir muharebedtn 
10nra dilttil. Araplara bet kilçük tngiliz 
ıemiai yardım etti. Bunlar ıehri bombar 
dıman ettiler ve az kalam Hindiıtanda
ki Milslilman Britanya temam arumda 
bir isyana sebep olacalclardı. Biszat Mek 
kenin de topa tutuJmuı oldufuna dair (DCfNJtftt var) 

•• •• Filistin Bizim muharebeleri •• 
goruşumuze gore •• • • 

Gaeytn Mekkenin Şerifi •e bir Arap 
Perveriydi. Oğluyla birtkte ytlUr

ri nıüatakil bir Arabiat&D teaiaini 
~ tdip durmuıtu. 

'&ine milt\cWit şu ldl ki Araplar 
t kabileye menaup ve aralanncla 

.,.... gelmeksizin kan uvıalarıru 
lardı. Bunlan bir araya getirebil-

NabZuatm ıimaıtn• h t w rerW ~ (Boy lamaU l!arl l'm.U rit ~geldi. 
- 28 - ı •, yfilbafs /amaQ Kur Cebe (1Jeyltı)ı dor t.0ndü dolafhk; lltlGmUtlan emdi-

ğaya. Dotana batar. Doı.ın = :,,. Cebe fimdt erWnclwlrbiye mı&ralG!/ldr A.--~ 80tlrG da cmoa1c yfi 
ŞtJron owaına girerek aahil boyunorı ve latt1ttbtıl merkn kumtmtlm.tığında- dnMı yak;aylfl elbUe dtJliftfrebfltlffn 

JI tıiyetimde tereümt.ıta olarak bet al. 
h tane Alman Wiyat baf9Gt"'flC var
dı. BımlaT Berlin Elrinei pkiye /GlclD 
tmndett diplomalı dlim kaGtllar oı -
mcakla berc:ıber ihtiyat mbitliğifte ~ 
~leTdi. Çi1Mfl yahudi idiler • 

kolay bir it değildi. 
'-'ı H Useyln bu işi denedi. O ve o

Ali ile Faysal. padipbın Cihadı 
\'idea beyannamesini pencereden 
h attılar. tayan için batba .. ve-

Pllnıar tasarladılar: fakat bunu ço1r 
tuttular. Türk hlldmlyeti altında 
•n topraldamı casuslar •e easu. 
~ ~6zet1even hafiveter vardı. Baba 
~llan Medincvc, Mekkcye ve şch· 
""'•nı olan Ciddeve ayni gl1nde hll-

Yt1/• ve Bt1111f"f/G....,. t'malift.ırki-' dır.) Aı...,. lmwacl1nndd ağuatoa oya QAnloll fMbe 9fl'lınnda birkeft evrakı 
• in me§AMT Jf ""'11M.9 ;eçtdtndeft tJZ.. son1amtda W11Jifeye baflamt§tım. tnaiyetimdaW AlmM ~ 
9fJk tepe'Zt1re geçen ve Batroelon ooaai- 18 eyW aabaAt toftyeri ağanrketl tercame ettirdikten IOftt"CI kolordlC er
le bü-Jefir. 81' ow 1'Gnll6J dağaMfl oe- Aaycı 1colu bmandanı Fon OpJHm, er- lc4nı1wlrbiye reisine, eonna da ontı"1c.c 
nubu fClt"lf ,._,,,... yoyalcmlk Jee-~ Mai IJflOYA, kolurdtı 1J11r blrUkte kolordu ~ g(Jfflr 
riZ vadiaine ve buradan Bbfln out111tsda veri TCIAZ t'9 ben at lam binerek 1«Jnlr.. mek ldntndl. Gerçi Joolord'"""' adı A ı
Şeriıl 11 su..,.. ...,_,r. Bltltl bu fdtt gclAımu olan Antl t~ kalktılc Mllfldt oma. enuimUde 16 ıncı t'9 Z9 
Aat ..... .Owri 1warelcıcltt tçftl ""2kem- t1e emrimtafe hllıtlGtl .al oenaAtnm- MOIS ftrk fr1olllamtdtM '>a.fka W("Olt 
ıu1M. t.,mz ~- afiwri lla- ~on dokuauna& Tı1r1c ftr1cıaamt tef- do geri •fnlet bl'aı.n heJ1 TiırkHI. 
dar bol bir 1"11 yoldıa. tfffJ ~ Bt«li bW glNdl. 7'~ Y11t1f Tirkler AlnwMiard.ı" çok dcMa 

Bvrakı okumak, bmandatma emırı. 
rint"°' etmt1k, sonra da butdan yatap 
fırloalGra g~, mühim t19 Mia
tacel emirleri telefonla tebli6 «mel&;, 
cepheden alıtltlft gflftdelik 11Ukuat nlpo. 

nıu da Aul&a yopan.ık ordu erW.. 
~ bUdmuk iflm al:fclM ,.. 
rnıeğtne 7cadar aanıa "6 ~ ""'° 
ZıtlGll gmıgu L!fttnce b6'I de 1rartırg4 • 
hıtt biitü• dit;er mmfl.eri gibi G1"hl 

'" '-"adılar. 

Ben o sıralarda ae1dancl ordu Jcu.- dolapa ~ amsım bmnba1ar flfflT'Uk fulaytlt w bGt:Pı?t ~kn.11 ~ooaaln 
matldam Cevad fHlfd*" emfr mbitiu- 1Mıtınm~ M>rfln 1.!'tıifia tcı•lffm'll1'ni ol- ve irtibatını. Jl9Rf114ic içi1I kolordl& 1m· 
..... • ..... tir.~"' ,.,, .......... ,, ... ..,. olflNI J>G1ltloa ebrek 80/rtMtfl ""'.,,...,. Jııo,. 

--- ........ ~ gftfffı&. 
4ll•ıh:1.., ...... '1 'P~ .... :ı.,,berin doftım yeri olan AB?m ı·.n1nrdun er1cdnı1ıarbi~ mekatdn nf'.6tlltn sonna 8GtJt itiye re. ben vardım. 
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Bu hali ıören Edvar, fimdilik An·ı 
1an.n bayan için bir tehlike bulunma-
lıiına anladı. 

H•ydutlann kaptan dedikleri adam 1 
acaba lwndi? O adam bu baydutlann, 

1 

bepaini nasal da nüf&du altına almıfb? 
Eski orman kolcusu, yda Ye biddetin-

len ne yapacatanı bilemiyordu. Büyük 
bir afkla ıevdiii km lraçırmq olan bu 
baydutlan böyle eli kolu baih bir halde 
~dan seyretmek ona çok aiu &eli-

7ordu. 
Kaptanın ıelip Anna,. tecavils et· 

IDeaine meydan vermeden hemen Sofya
Ja dönmek lizımdı. Fakat Edvar, tam 
hareket edccep uman Aıuwun bu 

anda çekmekte bulundup uabt dllfUn 
dü. Onun ıaurabma hafifletmek ve ümit 
Yetmek için km ıörüp teaeW etmek 

hevesine düştil. Bu sayede Annanır 

birbt daha teveccüh ve muhabbetini 
bzanacafnu llmit ediyordu. 

Bi!"U sonıw haydutlann ininde blltOr 
lfılclar slSnmU" berkea uykuya dalmlf" 
tı. Her tarafta derin bir aeaaizllk bltkilm 
ailrllyordu. Edvar. bunun O•erine vadi-

ye inmefe karar verdi. Yllzillcoyun ya
tank yavaş yavq ilerlemeğe batladı. 

Pek zorlukla on bet daldka kadar bu 
halde ilerledi. Hokar ile Annanın girdi· 

il çadın g&den kaybetmemele çalıtı
Joriu. 

Nitıayet çadırın 8nilne kadar vardı. 
Kalbi şiddetle çarpıyordu. Acaba Anna 
çad•rda yalnız mıydı? Yanında muhafız 
kim vardı? 

Hançerini çıknnp •pmı atnna ıldı. 
Çadnn perdesini yantça aratryarak 1-
'eri '>1tktı. Çadınn bir köşesinde yanan 
kOçük bir kandil ortahlı biras aydın· 
latabWyordu. Annamn çadmn ortaam• 

daki hayvan derileri berinde uykuya 
daJmq oldutunu ıardo. Haydutlar o

nun lraçamıyacapıa ve kaçmak lateae 
bile muvaffak olamryacağam hilkme4• 
rek çadırda yalnız barakmıflardır. 

Edvar, yantça Annaya yaklattı. Du· 
daklan Uzerine hafif n kaçamak bir 

öpücük kondurduktan sonra onu uyan

dırmata çalııta •e nihayet muvaffak 
oldu. Anna yantça ıazlerinl açarak 
dotruldu. Yamada çömelmlt olan ada· 
ma beka. 

Ednr, yantça sordu: 

- Anna, beni tanıdın mı? 

- Edvar, aen misin? GardllfQm •· 
caba bir rilya mı1 

- Benim Arma. Her tOrlB tehlilceyl 
gaze alarak buraya kadar ıeldim. Esa-

sen aeni Santo Pers tarafından kaçml

dıltn zamandanberf takip ediyonız. NI· 

hayet ıenl bulduk. Ele geçecek olunun 

mah•olacatnn muhakkaktır. Merak et

me. ben fimdi ciderek Sofyaya zabitaya 
haber verecelfm. Biraz sonra buramı 

buantk aeni kurtarma. 

- tyt ama, bu haydutlar bepi atdll· 
recekler .. 

- Hayır, 81dllnniyecelder. Bunu bu

raya Reldifin zaman haydutlann afzın

dan benim cfbi aen de işittin. Yarma 
kadar korkmadan beldiyebilirain • 

- Yann o mUthif haydut ıelecelr o
tursa ne ümit edebilirim ki.Gazlerinden 

benim için ne dUfilndllğünO anladım. 

Sana tuhaf bir şey ıytiyeyim: Adma 
Ortnı1nlar 1crah denilen Ye bptan diye 

çafnlan bu haydut relai kim biliyor 

musun. Bulcar prensinin yaveri binbaıı 
Konak of. 

V ua, bu aöalen ıptince damarlanmn 
mtlthif bir laakançhk alCYile tublftutu· 
nu hlaaetti. Kendi kendine !Öyle dütü
dyordu: 

- Bu adam lleVCtili km koynuna 
Yenneldipm iatiyor. Ben ise bu adamı 
aeviYoı, ll•telik o kızdan nefret ediyo
rum. Hayır, bayır, bu adam benimle se
vişmeli, ceçinmelidir 1 Onun Anna De 
birlepneai benun ölümüm demektir. 

Bu aırada kont Adolar •banWdda 
aordu: 

- Niçin auauyonunm Vera? Ne dil
tllnilyonunu&? Haydudun lamkai llyli
yecektini.z? 

- Adolar, benden 5yle bir fe7 lati
yonunm ki c:anmu latemelde beraber· 
dir. Çddırduua mı? Beni . naul bir d· 
nayetlc ittiham ediyorsunuz. Ben Anm· 
)'l naaıl kaçırtmaı olabilirim. 

l - Fakat biraz evvel demlttinb ki. 
- Ben hiçbir teY demedım. Atzun

t!an sCSa kapmak iıtiyonunuz. Ben An· 
na~ hiçbir ıey yapmadım. Ben onu ta· 
nmuyorum. Bu kızdan bana ne? Benim 
nuanmda o çoktan ölmüştür. Daima 
da ölü kalacaktır. ÇUnlcil alilme mah
kOmdurl 

- Denaetinizle mahkOm oldu. O bi· 
çareden nefret •ediyonunua. Ondan kor 
kuyoraunus. Onun yapmalllll iltemi
yonunuz. Zaten ona iftira ediyonunuz. 
O ise ai.ze karşı daima iyi lralblidir. Sisi 
hatınndan bile ceçirmiyor. Haydi dil· 
ıea. Son a8ztınilzil söyleyiniz. Bu inada 
bırakınız. Bu kadar aöslerim abi mllte
easir etnıediae bundan sonra biç milte
eair olmasamıs. Bt-nl batka tilrlll hare
kete mecbur edccebiniL O aman bil· 
dilim sırlan-

- Beni bcrakmu 1 Beni kendinin çe
kerek aıJaıtınyonunus... Bofula-:afnn. 
Beni botmak iatiyonunus. Fikrinld uı-

,~.,., 
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ladım. Ben boiulup ölmek istemem. ~ 
ni bıralananam& timdi batumm. 

- Sana hali•ne ihtar ediyorum v .. 
ra.. Bu inadı bırakmıyacak olunan ao
nl 81dilrUriim. Seni öldilrmelde de ln
sanhp bGyilk bir hizmet etmit olW'Ullle 
Sen sebirli bir canavanm. Fakat aenJa 
murdar lranmla elimi kirletmesem bile 
bafka tilrlll hareket etmeainl de bilirimt 
Hem ne kadar utrapan nihayet hak 
yerini bulacaktır. Annaya bir teY ohme 
yacaktır. Ona 1carp bealedip nefret Ye 

irin aeni bopp 6ldllrecektir. Sis batka
lllU dOtilreyim derken tendi tudıpms 
kuyuya dilfecelcainis-

Adolar, aözlerini i1cmal edemedi. Kol
lan araamdaki V eranm birden fiddetle 
göğsilnden çekilerek alnadıinu Ye keo
diıdnin de götailnden itildiiinl cördtl. 

Adolann lrarpaında Veranm koca• 
Dük Jorj duruyordu. Dilk atq fışkıran 
gözlerle Adolara baktıktan aonra. kan
sına sordu: 

- Ne yapıyorsun Vera? Naul o1uı 
da bu adamla danaetmete ran oldunl 
Bunun nual bir adam oldutunu bilmi
yor muaun? O halde bunun nasıl bir .. 
dam oldutunu •na da, burada bulunan 
tara da 6ğreteylm. Evveli haydi aeni bu 
adamdan uzak bir köşeye götüreyim. 
Çilnldl bu adam namuaausdur 1 

Adolar, ıuratma bir pnıar ıibi inen 
aon kelimemn çarplJI altında ppladı. 
Sonra yela ve hiddetle haykırdı: 

- Jorj. ne aöyleditini kulağın ititle 
yor mu? Buna naaıl cesaret edebiliyor• 
aun? _,. 

Dl\k Jorj hiddetle cevap ve~h , 
- Hakkım yok mu? Siz aözilnlkde 

bay1e mi durununus. Oynadıps ~ 
yunda ben plip gelmedim mi? Benden 
ve sevcemden uzaldapnafa. bizim ba
lundutumua yerde bulunmımaja, OD 
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Bugüne kadar aatm alan
ların memnuniyetle kazıı· 

ladıklan NAUMANN nuu
kalı ideal ve Erika yazı ma· 
kinalanmızla metanet ve 
zcrafetine erişilmiyen NAU
MANN markalı Diki§ maki
nalanmızm '}36 senesi model

lerim görmek üzere bir kere 
sa ı~ mağazamtzJ ziyaret et• 
melerini alakadarlardan rica 
ederiz. 
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ıene uzak bir yerde menft olarak kal·ı 
mağa namusunuz üzerine ıöı: vermedi-
niz mi? 

- Evet ama ben aiSzümde duruyo-
rum. Eviml, barkımı bırakarak aeyaha
te çıknu~ bulunmuyor muyum? tkinlı:in 
de bulunduğu memleketi terektuıit de
ğil miyim? 

Salonda ıot kcaüdi. Herkes bu mllna· 
kaşayı dinliyordu. Yalnıı Bulpr prcn· 
ai sa'onda yoktu. 

Dük Jorj bağırarak aôzlerine devam 
etti: 

- Evet, fakat aramızdaki mubvc
lenin ikinci kısmı mucibince böyle ııU 
hareket edecektiniz? Galiba bu laamı 
unuttunuz. O halde hatırlatayım: Mem· 

lekette tarudığınra adamlann hiçbirile 
badema görUımemeği kabul etmediniz 
mi? Bundan başka on ıene benimle ye 
karımla görüşmiye<'ektiniı. Bizim bu

lunduğumuz yerde bulunmryacaktmıı. 
O halde burada işiniz ne? Biz buraya 
geldik, siz de peşimizden geldiniz. Bu· 
nun sebebi kanma karşı beslediğiniz 

ıevgi:H:. Namuslu adamlara yakıtmrya· 
eak bir ,ekilde nefsinize mağlQp olarak 

karmu takip ediyonunuz. G6zlerini7 
kararmış. Vera benimle evlendi. Sizinle 
hiç bir milnasebeti yoktur. Evlenmeden 
evvel de takip ediyordunuz. H!l:I takip 
ediyorsunuz. Buraya gelmenizin baıka 
ne sebebi olabilir? 

Adolar, yıldınmla vurulmuıa d!Sn-
mUştU. DUk Jorjun aözlernl i9tlyor, 
fakat1 manalannı ldrSk edemiyordu. Ni· 
hayet şu cevabı verdi : 

- Dük. beni dinle. Eski dostluğumu
.ru hnnrhyarak bana inan. Ben burada 
büsbütiln ba~ka bir sebeple bulunuyo· 
nım. Bu sebebi maııleııef ıimdlllk söyle
memeğe mecburum.Fakat sizin karmızla J 
\içbir alakam yokt~r. Ve olamu da .. 

Arada fecl bir anlaJ&Daınulık var. ta- · 
nadatuuzda çok hakauam.ıa, 

- Hlli aöylilyonunm. Sısa aôyleme
ğe yilzUnilz var mı? tıteditfm ıibi bir 
adam olaa}d.mu aize: Buyunın dıpn. . 
ko%Wnuzu pay edelun, derdim. Size bir 
defa dahı tekrar ediyorum ki bu dünya 
da Odmu birden yaııyamayız. Birimis 
ortadan kalkmalıdır. 

- O halde ben ha.nnm. Buyurun dQ
ello edelim. Benim göğıUm açıktır Ma·. 
demki eak; bir dostunuzu öldürmeğe ın
rum hiasediyonunm. ÖldUrilnüz. Za· 
ten ben hayatımdan brkmıt bir baldc-
yiın. 

- Seni 51dUrmek mi? Seninle düel· 
lo etmek ml? tıte bu kabil değil.. Çlin• 
kU namuasuz bir adamla dUello edilmez. 
Son ılSzUm budur. Eğer ıerefiniz varsa 

düello değil, belki intihar edeniniz 1 
Dilk Jorj böyle aöyllyerek kanımı 

kolundan tutup yUrfuneğe ba~ladı. on
fCI Vera, giderken dönerek Adolara 
munffer bir bakış fırlattı. 

Adolar, hiddetle Jorjun arkasından 

~ylendl: 

- Ben hiç bir zaman verdiğim a<SzQ 
bozmuş değilim. Fakat ıen düello et
mekten kaçmakla bir korJtak olduğunu 
iabat etmlt bulunuyorsun. Korkaklık 

da haklı oldufundan emin bulunmayan· 
lara yalaırr. 

Fakat DUk Jorj hayli ilerlemit bulun· 
duğu için bu a8rlerl i~itmedi. 

Adolır, böyle elSylemekle beraber, 
hldiHye çok mUteeısir olmut. Adeta 
beyninden vurulmu,a d<SnmUıtU. BU· 
hassa kUçUklUklerlndenberl çok ıevit· 
tikleri DUk Jorjun kendisine b<Syle bir 
muamelede bulunması onu çok mtiteeı· 
air etmlıti. Canavar ruhlu Vera, zavallı 
DUlrl:n gözlerini bağlamt§, kendisini 
aovdlrerek onu bir eıir ballnc cctirmit-

ti. Böylece Dük, Ver.uun ber ıöı:tınc 

pek kolaylıkla lnaıuyor, onun her göı· 
terditini hakikat diye kabul ediyordu. 

-31-

EŞKtYA iNiNDE 

• Edvar, tahmininde aldanmamıştı. A· 
detı bir mucize kabilinden imdadına 

yetitmi1 olan beygir kendisini gayeeine 
erdir~cekti. Edvar, yapacağı itin hay· 
duttan sonuna kadar takip etmek oldu· 
ğuna karar vermişti. Onlarm yerlerini 
öğrendikten ıonra Sofyaya dönecek. 

rahip Daguber ile Kont Adolan bula
rak vaziyeti onlara anlatacak, beraber
ce bir tedbir dUşUneceklerdi. Haydut· 
lann saklandıktan yer belli olduktan 
aonra onlan zabitaya haber vererek 
bastırmak da mUrnkUn olabilirdi. 

Edvar, haydutların peşinden gider
ken en ıiyade Annayı düşUnUyordu 

Eğer yanında bir til!ck bulunaaycb pek 
iyi it g8rcbileceğini du,nnUyordu. Fa· 
kat $İmdi yanmda bir rovelver Ye bir 
htınçerden başka ıUlhı yoktu. Uatclik 
rovclverln kiır,unlan da pek azdı. Bu· 
nun için yedi kişiye hficum ederek An
nayı ellerinden kurtaramazdı. Böyle bir 
hareket çılgnılıktan baılta bir ıey defil 
di. 

Yapılııcak şey baydutlan ihtiyatla ta
kip etmek ve ıaklanacaklan yeri bul· 
maktr. Hıydutlnla kendisi at'Sarnda üç 
yilz adımlık hır mesafe bulunuyor ve 
onlar biran gözden kaçnmamağa dikkat 

· ~diynrdu. 
Hıvdutlar gittikçe ormanın en çok 

afaljlr Ye dağlık yerlerine ıiriyorlardı. 
Geçtikleri yerlerde tcpcter, uçurumlar 
ve btiyilk ıellerle çağlayanlar vardı. 
• Edvar. blidcıı bindifi hayvanın a-

' 

bını.ılanmaga batladıiuıı &örwıce ahı· 

nn yakın bit yerde bulundutunu anla• 
dı. Fevkalade ihtiyatla hareket etmek 
samanı gelmitti. 

Derhal hayvandan ap.ğı indi. Hayva
nı yedeğine alarak yavaıça çalıların &• 

raamd~n ilerlcmcğe başladı. Biru ileri
de dar bir geçit görünüyordu.. 
Ayın Jflğl yUrUdüğU yerleri iyice ay• 

dmlatamadığı için mil9külltla ilerliyor 
ve ara ııra etrafı yoklamağa mecbur 
oluyordu. 

Biru ıonra dört tarafı bir tepe ıil· 
ailesi ile çevrilmit dUa bir meydan gör
dU. Bu meydan ldcta bir köye benziyor• 
du. Hıvdutlann inleri burasıydı. 

Meydanın ortasında bir takım çadır
lar kurulmuıtu. Çadırlann araıında tek 
tük lı:ıtdm ve çoeuklınn öteye beriye 
gidip gelmekte nlduklan görülUyordu. 

Hayvaru oradı bir ataca bağladık· 
tan ıonra Annanm ne olacağım anla• 
mak iıtiyerek yavaş yavat tepenin ni· 
hayetine kadar Uer!edi. Buradan kimse
ye g9rilnmedcn olup biten ıeyleri göre• 
bnecekti. 

Çadırlarda baydutlann b.nlan Ye 

ço:uklan bulunuyordu ki bunlann mik• 
tan yUu yakındı. Kadınlar, Annanuı 

Ozerindeki ipekH elbiseyi g8rmek için 
onun 111nma ıokutuyorlırdı. 

Bu halt glSren haydut Hokar, ba• 
tndı: 

- Gert çekiliniz. Kimse bu kın do
kunmasm. Kaptan kendiıine hiçbir fe
nalık edilmemeılni emrettl Yann ak• 
pm gelecek, o %aman bu kırın ne ola• 
catmı karartaıtıracak. O gelinceye ka• 
dar kıa benim himayem altındadır, ...,,. 
ladmrz mı? 

Haydut Hokar blSyte ı8yllyerek An• 
nayı elinden tuttu ve çadırlardan birine 
ıötürdü. 
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! TANBUL: 
18,80 plAkla dan.9 muslldıd, 19,30 koııfe 

ranıı, Tasarnı.t ve yerli malı haftası mUnasr. 
betlle, Orman mektebi muallimi Bay Tevtık 
Aıı tamtmdan. 20 Bclma ve arkadqlan ta 
ra.frud&n TOrk musikiai ve halk şarkıları. 

20,30 Mlluyyen vo arkadaşları tarahndan 
Türk muslld.s1 ve halk prkılan, 21 saat aya 
n, orkestra, 22 Ajan.t ve borsa haberler, ve 
ertem günUn programlan, 22,30 pla.kla aolo 
la.r 23 ııon. 
vtl"A..'öA 

18.35 edeb1 ynym, 19 orkestra konseri, 
20,55 keman konseri, 21.35 musiki, eğlen~U 
yaynı, 21,55 ulwıru yayın, 23,15 haberler, 
Bpor, 23,85 daruı mwıildsl, 24,35 haberler, 
B&RUN: 

19,05 muırlldli piyes. 20,05 musiki. 20,45 
Bpor, 21,05 a.sker1 musiki, 22,5 dans musikisi 
28,05 hava, haber~r. spor, 23,35 dans musl 
klııt. ,05 glrnmofon, 
BUDA PEŞTE: 

17,55 musild, 18,35 kol\ferans, lR,45 muıı1 
ki 10,05 çlngcne mu!ikial, 20,35 konsPr, 21. 
35 muı!ild, 22,20 haberler, spor, 22,45 ıınlon, 
llltıslkist, 23,45 orkestra, konseri, 1,10 haoor 
!er, 
BUKRF~: 

19,05 saat, ha.va, 19,10 dnru mwıildsi, 20, 
• Ui mllleUerin zamanı, 20,35 koro kon.eerl, 21 

10 kon!erana, 21,25 operet yayını, istirahat 
lerdo haberler, ve spor. 
LONDRA: 

19,05 orkestra ve piyano konseri, 20,.2:5 or 
ta İngiltere istasyonu, 22 d1n1 yayın, 22,M 
haberler. hava s:ult, 23,10 orkestra ve koro 
konııen, 24,35 son. 
B<>lfA: 

8,015 senfonik konser, 10,35 spor, gn.mo 
ton, 2,0 ısaat, haberler, 21,35 konuıma, 21,•5 
karışık musiki. 22,05 opera yayınL 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlil!t. Eminönil Eml!k ve 
Eytam Bankası 

Bey Hanı. 

---------------

PASTIRMA 

HAKKI 
İstanbul Ba.lıkpv..arı No. 16 
Eğer bu pastırmadan bir dilim yi-

yecek olursanız ömrünüz oldukça 
ba~ka pastırma yemiyeceksiniz. 

AGIZDA ERtR 
YUMUŞAK 

Sinirsiz 
GIDASI BOL 

Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri malıdır. 

nınıtııııı ııtuuıııı!Jl'lfftıı111111ıııt1ıın1tıumııtıııı 
Dl§ Doktoru 

lblJ [Q)<eylt ODçeır 
Cumartesinden maada hergiln 

hastalarnı kabul eder. 
E:dirnckapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 95 
1 IJll ~l~lillllllıalfl•PH•u 

ZAyt - MBH marka 1 Notu sandı
ğa ait 5/471 No'u irsaliye zayi ol.mu~ 
tur. Yenisini çıkartacağnndan e.skisi 
nin hükmü yoktur. C. Müller 
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SINEll.ALAB !!!I Hakiki Fransız 1 

~m 
8

'.g~~::~ 1111 ŞAMPANYALARI ~~ 
==YA . ::::,.:::: ""''"k ım ile neşenizi bir kat daha arttırabilirsiniz! 1 
SARAY 
TURK 
MELEK 

SOMER ı ~~ .. Tekin meçhul dUnya_ i~~~ 1 n h i sa r Mağaza 1 ar 1 n d a :ll 
~ ı Herkea ondan bah.9ed1yor m: Ji 

· ~~-:=~~=em~··i_ii.·i.'1. Perakende Şişesi 5 Lira! ~~ 
ı GönW dedlkodulan ~ :_ .. ::::-:::. 
ı Dokunma kalbime ve DUş im ı ı-a:::il - 1 

fAN 

:::poı;:~ ve Von ii:mmmmmnmm I_ HEIDSIECK et Co. Monopole :Er::::::::::r::m:.:::; .......... -.. -....... 
!:r::ag'ı ve Denizaltı ll Markasını arayınız 

ASIU 

ASTORYA 
kaçakçıları 

<.JVMTTRIVET ı Tarzan, Maymunlu adam 
ve Kızıl alev 

ISTANBUL 
FERAH 

A7.A.K 

unu 
RJLAL 
ALEMDAR 

Y~amak korkuıru ve Giz 
11 Sevda 
Margerita 
Programını b11d1rmeınl§tJr 

KaTaGilUer ve AkkartAI 
Stenka aRztn 

KEMAi.BEY ı Htlcum filosu ve Slngapor 
korsanları 

KADI KOY 
HA.LE ı GUldUren gözler. 
SOllEYY A ı Programını bildirmeml§Ur 

ÜSKl.JGAR 
flALl!l ı Kadınlar kltlbU 

11YATROLAR 

.$ehirTı'qatrosu r E P E B A ş ı 

111111111111111 B~=K =da 
111...111 

IJllHH 

f"'rnnsı:z Tiyatroıronda 

Opera kıam.ı 
LEYLA ve MECNUN 

HALK OPERET! 

Hak.sim tiyatrosunda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

ÇARDAŞ 

büyük operet. Yenl kadro 

ft) lik WUzymıiat. ve 
manyetizmacı 

r>r. Zati Sunpr 
Her ak§am 

Şehzadeba,ında 

FERAH ıinemada 

famamen yeni 
numaralarla dör • 
düncü ve son prog 
rıan. 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- ÖksOrü~ünOz mO var ? 
- Nezle mi oldunuz 7 

- Bronslte mi tutuldunuz? 

Pektorin'den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUT\JSU 31 KURU$ 

BUİI UMAL·WIBUUI mn mmsı. sımcı 

1 

-··--! !! ! - -. . -. . . . -. - . . - -- - -- -- - -- - -: -;,,,.;' 
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u afla (}i~LE.lliLME iÇiN 
.,,~iNDiD'EN Bl1111<TiR 
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~ 

=~ - -- .. 
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~~ -

ta/nızı ..... 
111 

Si 
Çı ac ır 

SATlUK APARTIMAN 1 
Aksarayda Atatürk caddesi civa 

ilanlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç eayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon:22653 
Ankara Caddesinde Vakıt Yurdu VA.KIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

rtnda İğnebey mahaOesi Tıryaki Ha- ı 
&aııpa§<l sokağında 26 numaralı üçl 
daireli aparbman 6500 liraya acele • 

'-tılıktır. içindekilere müracaat. ,..•••1111r11m••••••aı~ı••••••••••••••mmBi11SE1mm•••••••••••••••' 
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Beyoğlunda KARLMAN GEÇİDİ ( Pasaj ) 
Karıman 

Beyoğlunuo en bUyük ve en asri mağazalarıdır. BlltUn mallar llyatlarlle sergi halinde teşhir edilmiştir 
En son modaya muvafık bütün mevslmllk çeşıtıer 

Fiyatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. 

Kadınlara 
Hazır Elbise 
Dairesinde 

SPOR 
MANTOLAR 

KOrk 
j(&rnltOrlll 

MANTOLAR 

YOolO veya 
ipekli 

Gündüz 
Ropları 

ipekli 
MUŞı\MBALAR 

EL ÇANTALARI 

.. 
1 • 

Şapllalar 

En Son 

Ankara 
Yününden 

Kostüm 
Tayyörler 

Gayet 
güzel 

• CIDS 

Florlda marka 19 
tabii ipek 

Viyana ve Paris ÇORAPLAR 1• M d il • Gayet dayamklı cine 1 1 ra 
0 e err 190 Kuruş 

Rekabet kabul etm~ fiatlarla 
B1NBIR ÇEŞiT EŞYA 

Erkeklere batiet MENDiL
LER 11 kr. Kadınlara batiat 

MENDiLLER 6 adedi 30 kr 
Erkeklere MENDlLLER iyi 

cins 6 adedi 60 kuru§. 
Kadınlara deriden BEL KE 

MERLER1 88 kuruı 
KG~Wt '1utliU' it;fri 'rn'uhtellf 
çeşitlerde EL ÇANTALARI 

Kadmıa.r için 

Soı.ı moda gofre 
MAROKEN ÇANTALAR 

Siyah, Mavi, Maron 7 50 kuruı 
Fermuar Ekler1i Büyük • 

SPOR ÇANTALARI 425 kurut 
Timsah taklidi yeni forma 
ÇANTALAR 370 kurut 

ltodak ıeklinde iyi deriden 
ÇANTALAR 225 kuruı 

ELDiVENLER 

11 O kuruıtan itibaren 
Atkılı ve işlemeli beyaz ve 
renkli ÖNLÜKLER 88 kuruş 
En son moda tekillerdc ksı
dmlara FÖTR TERUKLER 

F ANTAZİ JİLELER 

490 kuruş 

HaiJ.lki 

LASTEKS 
Korseleri 

Kusunuz ıekilde 

325 kuruı f 

KADIN ELDiVENLERi 
Po dil ıüet ve glase ı 90 

kuruıtan itibaren 
ERKEK ELDiVENLERi 

Nappa deriıinden, teminath 200 kr. 

Fantezi kadın 
ŞEMSIYELERt 

Günq ve yağmur 

için 425 kurut 
Sailam cinı kadın 

ve erkek 
ŞEMSiYELERi 

125 kuruı 

Son moda 

Ekose 
yünlü 

KRAVATLAR 

88 kurut 

165 kuruı. 
T abanlan köıele, · fötrden 

ERKEK TERLiKLERi 
250 kufU§. 

ŞARKKARI TERLiKLER 
80 kuruı 

Erkek, kachn ve çocuklar içir. 
GISU VED LASTiKLERi 

ÇORAPLAR 
Gayet iyi muaölin çoraplar 
60 kurut IPEKU ÇOR.AP. 
LAR reklam fiatı 100 ve 88 
kurut. 
DERi EVRAK CUZDAN. 
LARI 88 kuruıtan itibaren 

PA8.A CÜZDANLARI 
40kunq 

Emprime Krep Birmandan 
KADIN EŞY Al.ARI 225 Kr. 

Yeni desen, üç köşe 
EŞARPLAR 

16Skurut 
Avrupada boyanmış Krep 
Marokcnden F ANT AZI 
EŞARPLAR 3 75 kuruş. 

Pirene marka beyaz ve renkli 
Batiıtten KADIN MENDiL 

LERI 1 5 kuruş 

Safi yün 
PULOV~RL~R 

390 kuruştan itibaren 

ERKEK Lt:.\/AZIMATI 
FANELA. PİJAMALAR 

Reklam fiatı 
Spor ipekli gömlekler 
Çizgili poplin gömlekler 
POPLİN GöMLEKLER 

340-290Kr. 
450 ,, 

180 " 

İki yakalı ve iyi cins 250 ,, 
ROP Dö ŞAMBRLAR 

,. Şamua ,. kumaşından 
KUANDö FÖ 

Kadın ve erkekler için son moda ekoee 
Yünlü KAŞKOLLAR 150 kurut 

Kt)'RKLZR 
ÇOOUK EŞYASI 

Bebeler için p.pk& ve patlkleri ne 
Ytl'N ROPLAR 115 kurut 

Bebeler için ppk& ve paUkleri De 

En mükemmel markalat.wı 
ZCOOAch'E VE l'ORSELl!N TAKIMIABI 

Rekabet k.a.bu1 etmez flatıar 
llakUd ponelen tabaklar • adedi 88 kurut 
Ponıelen çay fincanları 8 adedi 88 kul'Uf 

ıu partaclan mllrekllep pone1en 

Anupada boyannuı. gri, 81yah ve maron 
TiLKiLERiN zengin çefltlerl 

CARNlTOR İÇiN 

Y'CN IAltE"l'lıl:R HO kanıt 
Kız ve erkek çocuklar için BERELER 70 kurut 

PlJAMALAR: 1'75 kuruttan ltlbarel.\ 
Çocuklar için YÜN KOSTÜ'llLER 3M kuruş 
Şapka.sile beraber ktlçttk mütlon KANTOIAR 

tnanılmt)'&Cak flat 4M kur\lf 
KBçllk kızlar itin en 90D moc1el Manto ve Roplar 

SOFRA TAKllıfi UM kul'Uf 
Paslanmaz ve temınaılı çatal, katık takımı 

18 parça 420 kul'Uf 
Puta t.'\kmu 7 parça reklAm ilah 181 lmrat 

Poreelen mutfak takım\an 
FINC.U.'LAR, ÇAY FlNCANI ve TAKDILA..RI 

KaraUJ. Breıtıwnı. ve Kaatoret ve.alr ldtrlller 
TİLKİDEN YAKA 

16 1/1 lira 
RÖNAR ARJANTE 

19 1/ 1 ve t5 Ura 
lK:t T!LKtDEN KAP 

10 ve il lira 

Ankara yi.bıilnden kadınlara 
F ANTAZl JII .ET ·ER 
Çizgili triko ROPLAR 
güz.el modeller 15 lira 

SAÇLARI 

Toplamak için ilet son moda 
adedi 25 kuruş 

YUnlll ve pamuklu FANELA. Ve 
TRİKOLAR, Kadınlara Ktllotlar 

Kuruş 

PAMUKLU KÜLOTLAR 55 
SÜED TAKLiDi KÜLOTLAR 68 
ParfUmler, sabunlar, pudralar, allık
lar, losyonlar, kolonyalar vesaire ... 

Pek mutedil fiatlar 

Ablren AYl'apBdan ,..... 
CAZbl .,. ocza. çqtl'LBBDlı 
OYUNCAK ve BllBEK W!Sl 

Jlektııplller - 171 ........... 
EVRAK ve lıDllKTlÇB ~ 

Yad Vl)'anadan p1ea 
K'O'CBVRBRLBR 

T..tr 71dJder, ............. - 'ftrlmull 
Bl'Oflar " kCljeler 88 kunaf 

K ARLMAN GECIDi 
Beyoğlunun tatijslll ve Tepebafı gibi iki bUyUk ve mtıhlm ca4 

delerinl blriblrine rapteder. Herkea geçtdden •rbe.ltçe geçer ve 
sergileri gezip dolaşabilr. !:§ya almak mecburiyet! yoktur. 

• 


