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1\1 üzakereler dün 
Pariste başladı 

Suriyenin yeni Cumhurreisi 
dün intihap edildi 

Sancağa gidecek bitaraf mü~hid
lerden N orvcçli Il olştad 

Suriye Cıınıhtırrcisliğirte seçileıı 
Ilaşinıül Etasi 

(}'azısı 2 ncide) 

Ekmek, 10 ve 20 
ara bahalılaştırıldı 
ırıncllar bunu kafi görmiyerek 

az ekmek çıkarıyorlar 
.ızar un ·• ığımız ilba, un 

•e buğday fiyatlannda yUa 'IÖSteren u-

fak bir tereffü üzerine şehrimizdeki ba. 
Zı fırıncılar çıkardıkları ekmek mikta-

rını azaltmağa başlamışlar ve bu yüz
den bazı semtlerde bir ekmek buhranı 1 

.ihdasına sebep olmuşlardır. 
Belediye narh komisyonu da bunun 

iiterine toplanarak yeni fiyatları tetkik 
ttrniş ve francalayı eskisi gibi 14,50 

lturuşta bırakarak birinci nevi ekmeğin 
kilosuna 10 para zamla 10 kuruş 10 

l>:ıraya, ikinci nevi ekmeği de 20 para 

~arnıa 9,5 kuruşa çıkarmıştır. Fakat bu 
fiyat tereffüü de fırıncıları memnun et. 

llıerni:ş ve dün gene bazı semtlerde ek
llıek sıkıntısı çekilmiştir. 

· rıncılar cemiyetine müracaat eden 
oe1qnekçiler narh komi•yonunun te•bit 
ettiği yeni fiyatın kendilerini zarardan 
kurtarmadığını ve içlerinden bir kısmı
nın günde 1 O liraya kadar ziyan ettik. 
lerini söylemişlerdir. Halbuki alakadar 
makamlar böyle bir ihtimalin vart ola
mıyacağmı, çünkü şehirde buğday ve 
un stokunun ihtiyaçtan fazla bulundu
ğu gibi fiyatlardaki yükselişin gayet az 
olduğunu söylemektedirler. 

Piyasada son birkaç gün içinde huğ. 
daylar kilo başına 40 paraya kadar yük 
selmiş ve bu netice unda çuval baş·na 

70-80 kuruş kadar artma meydana ge 
tirmiştir. Fiyatların bu şekilde yüksel
mesi ihracatın fazlalığından ileri geldi. 
ği söylenmektedir. 

......____ __________ ~~~~--~------~~--~~--..,-----~~------
Merkezi Amerikada bir fac·a 

50 bin kişi 18vlar 
içinde öldü 

Bir zelzelede de 100 ölü var 

\> 
rılt{ırdağ in/il67dyle nuıhv:J1a ı Sa .. -
"ctluado; §Chrinden bir maw~~ıa 

Merkezi Amerikadan gelen ha
berlere göre Santa Rita yanardağı 
yeniden patlıyarak büyük bir f elfıke
te sebep olmuştur. San . Salvador 
devleti nüfusundan takriben .50 bin 
kişinin öldüğii söyleniyor. On binler 
ce yaralı vardır. Birç.ok şehir ve ka
saba ;vanmıştrr. 

Ya,,2r da§ faal"yette 
San Sah•ndor 21 (A.A.) - San 

Salvadoe reisicumhuru general Mar· 
tinez. zelzelede harap olan Sanvicen· 
te fel>ketzcdelerinin tahlisi ameliye. 
sini bizzat idare etmek üzere oraya 
gitmİ!<ıtİr. 

.Sehrin vakm· ... ,.l~ki yanardağ in· 
filak hnl:nc1,,.·lir. Ö8J,.-?en sonra bir 
tn.kım zclzclel ... ,. hi0s0dilmiştir. 

Z! zele 
Managua, 22 (A.A.) -- Resmen 

bildirildiğine göre San Vicente zel 
zelesi plunçosu ~udur: 

Yüzü mütecaviz ölü Ye dört yiiz 
varalı vardır. Harap olmuş olan şe
hir San Salava<lora 71 kilometre mc· 

safede kaindir. 

ispanya asilerine karşı 

Sovyetler şiddetle 
harekete karar verdiler 

Kozan fnoontYJını taı!Kırnırnını(dle şö'11D<e <dJelf'DDDDycır : 

"Sovyet gemilerine uzanan 
elleri kıracağız ! ,, 

Sovyetlerin 13 harp gemisi Odesadan ispanya 
sularına hareket etti 

Paris 22 (Radyo) - Komsomol isim 
1i Sovyet gemısınin asiler tarafından 

yakılarak batırılması hadisesinin Rus
yada doğurduğu infial ve heyecan de
vam etmektedir. 

Rusyadan bil~rildiğine göre, merke
zi icra komitesi fevkalade bir toplantı 
yaparak, Sovyet gemilerinin etmniyeti
ni t~min etmek maksadile asilere kcır§ı 
şiddetli tedbirler alınmasına karar ver. 
mi_ştir. 

Sovyet tllo•u 
Londra 21 (A.A.) - Deyli Ekspres 

gıızetesinin Varıovadan haber aldığına 
göre, sekiz denizaltı gemisi, üç torpido 

ve iki torpito muhribi Akdenize gitmek 
üzere dün Odesadan hareket etmişler
dir. Bu gemiler, İspanyol asileri elinde 
bulunan harp gemileri tarafından yapı· 
lacak tevkif veya araştırma takdirinde 
Sovyet gemilerini himaye edeceklerdir. 

Asllerln kar••nhlına k•r•ı 
Londra 21 - Deyli Herald gazetesi, 

bir ıl3t:İspanyo1 kruvazörU tar9hn.dan;.._~ ••• 
ppd• 11 ı't i'd-..a '*"'iiıiadc: ism4e 

(Devamı 6 ıncıda) 

Ayancıkt:a 

Korkunç bir 
cinayet 

Bir kadını kulak
larını ve burnunu 

keserek 61dUrmilşler 
Ayancık, 22 (Hususi) - Ayancığm 

Yarenler köyünden Ali oğlu Hasanın 
kızı Şerifeyi, eniştesi Arif oğlu Nuri 
bekliyerek on yedi yerinden bıçakla
mıştır . 

Bununla hırsını yenemiyen Nuri ka
dının kulaklanm ve burnunu keserek 

(Devamı 6 ıncıda) 

Gürbüz ve Güzel 
Çocuk 

MslYıabaılkamoz 

Foto Etem 
Müsaba1:anııza BS mmıara ile iştirak 

eden Bay Yakob kı::l on ya.11nda 
RlTTA 

Kupon: 39 Çocuklarmı:zm müsa 
bakrunıza !;,tırak edebllmelerl ıc:ın 

bu kuponların toplanması J&.zımdrr. 

8ovyeperin yeni denizaltı gemilerinden biri 

\Asiler dokuz· liman& 
mayin döktüler 

Hükumet kuvvetleri karşısında 
muvaffakiyetsizlikleri devamda 

ıUadridde, asilcrfo sık sık bombard,11' amna nıamz kakın amele mchalle
sindc ahali gece gündüz biYıJ le mahzmılcrdc kalmaktadır 

Moskova 22 (radyo) - ispanyanın 

her tarafında askeri harekat devam 
etmektedir. Asilerin birçok cephelerde 
yaptıkları taarruzlar hükumet kuvvetle 
ri tarafından püskürtülmüştür. 
Diğer taraftan, hükumetçilerin Mad

ritin garp cephesinde yaptıkları bir ile. 
ri hareket muvaffakiyetle neticelenmiş 

ve asilerden 6 tank ve birçok silah istir 
dat edilmiştir. Ayni zamanda bir~ok asi 
ler de yeniden hükumet saflarına geç
mişlerdir. 

As11er geri çeklldller 
Madrit 21 (A.A.) - Dün yapılan 

ani bir baakın neticesinde asiler Astur
yada işgal etmekte oldukları Somosiedo 
boğazından tardolunmuılardır. Asiler, 

bir mühimmat ve yiyecek deposunu ter 
ketmişlerdir. Bu boğazın tamamile asi. 
lerden temizlenmiş olduğu söylenebilir. 

Aalıerln bir fabrikası yandı 

Madrit 21 (A.A.) - Cumhuriyetçile 
rin topçusu asilerin elinde bulunmakta 
olan Lavega mühimmat fabrikasına bir 
obüs düşürmüş ve bir pavyonda çıkan 

Y,angın diğer pavyonlara da sirayet et· 
miştir. Yanan pavyonlar arasında maki 
nelitiifck dipçiklerinin imaline mahsus 
kuru tahta deposu da vardır. 

Fransanm bir müracaatı 
Patis 22 (radyo) - ispanya hadise

lerinin yeniden şiddet kesbetmesi üzeri 
(Deoomt 6 ~) 



HABER - Akşam postam. 22 Birincikinun - 1936 

Sancak davamız Doğru m 

Çocuk rnecnıuaları ve 
çocuk neşriyatı 

Gazetelerde Maarifin bir kararından bahsediliyor. Çocuk mecmualarının, hu· 

susiylc çocukları alakadar eden ne§riyatın bugUnlerde dikkati çekecek dere

cede çoğalmaaı, Maarifi harekete geçiriyor .. Yazıldığına göre bugün çocuk mec. 

mualan çıkaranlar arasında bir müsabaka aç.1larak kazananlara mecmua çıkar

mak müsaadesi verilecek ve aync. vekl letçe de yardımlarda 'bulunulacaktır. 

Bu haberin, ya yanlı§, yahud da yanlış anlıışıldığt için manasız bir şekilde 

aksettirilmiş olacağında tereddüt bile etmek istemiyorum. 

Bugün çocuk neıriyatının fazlalaştıfı muhakkak. Mtcmuaları mecmualar takip 

ediyor .. Formalar biribirini kovalıyor. O şekilde ki, birinin çıkardığını, bir baş. 

kası aynen alıyor. Yahud o da ayni zamanda hazırlamıı bulunuyor. Ayni isim
le satı§a çıkarıyor. 

Çcxuklara hitap eden neşriyatın kon trol edilmesinden dııha makul bir şey ol. 

madığt halde, çocuk mecmuası çıkaracak olanların müsabakaya tabi tutulmasınn 
akıl erdirmek biraz güç oluyor. 

Maarif vekaletinin çok yakından bilmesi icap eder ki, herhangi bir isimde 

mecmua çıkarmak her şeyden önce sermaye mesc!esidir. Sermayesi olan her

hangi biri, çocuğa hitap etmesini bilmediği halde mecmua cıkarabilir. Fakat çıka. 
racağı mecmuada yazı yazanlan bu İJe ehil gördüklerinden seçebilir. Bu itibar

la çocuk mecmuası çıkaracakları mUaaba kaya mecbur tutmakta mana olmasa ge· 

rektir. Bu mUsabakaya çocuk mecmualarına yarı yazacakların mecbur tutulma. 

lan daha doğru bir hareket olmaz mı? Hem sermaye sahibi, hem de çocuğa hi

tap edebileceğine gUvenen, çıkardığı mec muada yazı da yazacaklar bulunursa o 
ba§ka .•. 

Her feyl bir tarafa bırakalım .. Maarifin çocuk neşriyatını kontrolU altına 
almak kararını vermesine sevinmeliyiz. 

Buglin ne§riyat sahasını dolduran nice yapraklar çocuklara bilgi değil. 

haydutluk R§llıyor. Hunun Rasih TANAY 

Paris 22 (Radyo) - 1 
Suriye meclisi mebusanının dünkü 

fevkalade toplantısında Hagimül Etasi 
reisi cumhurluğa intihap edilmiştir. 

Etasi söylediği nutukta, bilhassa 1 
Fransa - Suriye dostluğundan hararet j 
le bahsetmiş ve çok alkıglannuştır. 

HABER - Haşimül Etasi Fransa -
Suriy,e muahedesini Pariste imzalayan 
heyetin başkanlığını yapan zattır. 

Uç ay evvel arkndaşlarile birlikte Pa 
risten istanbula gelmiş, Suriyeyc geç. 
mişti. Kendisinin reisicumhur intihap 
edileceği daha o zaman belliydi. 

Perapalasta muharririmiz kcndisile 
göriı§ürkcn müstakbel reisicumhurluğa 
kimin namzet gösterileceğini sormuş

tu. Buna Haşimül Etasiden evvel yanın 
daki arkad;ışlan cevap vererek : 

- Reisimizi göstereceğiz demişler
di. 

Radyonun verdiği haber formalite. 
nin ikmal edilmiş olduğunu bildirmekte 
dir. 

Parlste mUzakeralar 
İskenderun - Antakya davasının gö· 

rüşülmesine Pariste tekrar başlanmış. 

tır. Tevfik Rüştü Aras ile birlikte Fa
ris bUyük elçimiz Suat Davaz Franıız 
hariciyesinde Fransız Hariciye Nazırı 

ile görü müşlerdir. Bu müzakerelere 
Fransamn dün Parise varmış olan An
kara BliyUk elçisi Pdnso da iştirak et. 
mektedir. 

Bitaraf mU,ah'.tler heyeti 
Cenevre 21 (A.A.) - Milletler ce· 

miyeti sekreterliği vaziyeti tetkik etmek 
üzere İskenderun Sancağına gidecek o
lan üç bitarak müşahidin isimlerini ncş. 

Petrol ı•stı•hıaA k retmektedir:Bunlar,eıkiTürk·Yunan 
Muhtelit Mübadele komisyonu başkam 
Norveçli Hans Holstad, eski Celebes 

• e e e d e e 1 e valisi Holandalı J. Caron ve piyade al-v er. gısı ın ırı ıyor , blyı İsviçreli Karl Wattewyl'dir. 
Komisyon, 1 ikincikanundan evvel 

Malı.ye Vek1•1 ... 1 du·· n Mecıı·ste ıskenderuna varını~ olacaktır. 
Sanca!da çevrllmak istenen 

• h t d • manevralar 
ıza a ver 1 Sancağa mü~ahitler heyetinin gönde 

Milelt Meclisi dün Nuri Conkerin l 
baıkanlığında toplanmı~tır. Celse açı 
lrrken M.alimut Soydan ile General Zi. 
ya Nurlnin öldüklerine dair Başvekalet 
tezkereleri okunmuş, hatıraları taziz e
dilmiştir. Müteakiben Urfa mebusu Ali 
Saip Ursavaşın bcraet ettiğini bildireri 
Ba,vekielt tezkeresi okunmuıtur. 

Bundan sonra Sümer bank sermaye
sine ita.ve edilmiş olan 42 milyon liraya 
üç buçuk milyon lira daha ilavesine da. 
ir layiha kabul olunmuştur. 

Dahiii istihrnk vergisi kanununun 

ı h' ld ğ .. 1 . 1 k .k rilmesi, yeni askeri kuvvetlerin sevke-
ey ıne o ~. unu ıoy. emıı .ve. e e trı - dilmemesi, _son defa giŞndecilmiş olanla

lc ~ahtan :rnuesscselcr19 de 11~k ver- -nn 'Clll"t rı alinmaill n'hıctnaa Mı11et1er 
glsındcn muaf tutulmasını ıstemıstır. 0 · . ~ .. d ·ı k s .. d de 

• • • r" w cmıyernı e verı en arar urıye e • 
Bundan sonra 'Malıye vekilı Fuat Ag· rin tesirler uyandırmıştır. 

ralı söz almış, kömür ocakları içiµ tek. Vataniler bu karara kar§I koymak i-
li{ edilmiş olan istisnaiyctin sebeplerine 
işaret ederek diğer sanayi mtiessesele- !H ~ 
rinin vaziyetinin de gözden uzak tutuı- 1 m:ıdığım ve onlara da bu muafiyeti te. ~ 

min edecek olan kanun layihasının bu 1 
"' 

devrede mec \ ~se veril eteğini söylemi§· IEi..i.~i'!'.!r:'.Ai:t:...-~-..:::o::Ll:.ı..,....-ı;:ı,;;:;ıı;....,A.llllı..u:ı.; 

tir. 
Bu izahat üzerine Kemal takririni ge 

rl almıştır. 

ı çer ide: 
(1 Şch1rcillk mUtehMl!lsı Prost dUn akşam 

Ankaraya gitml§tlr. Bir hafta sonra döne 
cektlr, 

c: To.sarruf h&ft.naı esnaamdn. İlt.D.nbuldald 
yemı,c:tlen!cn bir çollıı ikn.m.lyell ycmı., sat 
ma mU8abnknsına girıni§lcrdl. Bu tekilde 
yemlıı satanlnrın dUnden lUbaren kuponları 
nm toplanmasmıı. ba.şlanmı§tır. Pl>·ango yn 
ltında çckHecckUr. 

• ~faarlt vel<Aletl yUksek tedrisat mUdUr 

değil 
• 

mL, çin bazı tedbirlere başvurmağa çalışıyor 
lar. Bu arada Alevilerden, Sünnilerden, 
hristiyan Araplardan bazı kimselerle 
Türklerden mevcut mebustan elde ede
rek Sancağın Suriycnin parçası olduğu. 
na dair Milletler cemiyetine ve muhte
lif yerlere milracaate k:ılktşmışlardır. 

Kontrol 

Bu rhuracaatlerde "halk biziz. Sanc:ı
ğı temsil ederiz,. gibi mıhtekarlıklar, uy 
durma mazbatalar d1 vardır. 

Vataniler tarafından alınan tedbirler 
den bir başkası da Taşnak Ermenileri 
başta olmak üzere bur karışıklık un. 
surlarına silah dağıtmalarrdır. Ekalli
yetin bulunduklan sahada silahsız Türk 
ekseriyetine karşı silahla tutun:ıbil~ek
lerni umduklan anlaşılıyor. 

Antekyeda tek TUrk s:ol!•I 
ka'mad. 

Lazkiye 21 (hususi) - Antakyadan 
polis teşkilatında son Türk polislerini 
teşkil eden 4 kiıinin yerine de Alevi po. 
}isler getirildi. Bu ıuretle Antakyada 
tek bir ';I'ilrk polis bmıkılmamıştır. Çı· 
kanlan polislerin isinileri şunlardır: 

Şevket, Rauf, Osman, Sadık. Türk 
jandarmalarının yerine de Alevi ve Er· 
meni jandarmalar konulmaktadır. 

Hatayllların protea:osu 
Suriye gazetelerinin Hat:ıydaki Türk 

lerin bir ekalliyetten ibaret olduğu iddi
alarına karşı Hatay Türklerinin protes· 
tosunun metni ıöyledir: 

"Zaman zaman bıı.zı Suriye gaı;eteleri 
Hataydaki Türklerin bir ekalliyetten 
ibaret olduğu ve buradaki Türklerin 

Torosıarın şimaline mlibadcle suretile 
yerleştirilmesini teklif etmektedirler. 

Hatııy Türkleri, Hatay mıntakasında 40 
tısrrdanberi yaşıyan Otoktan ahalidir ve 
burada nüfus ekseriyeti de bi::lerdedir. 

Tarihile, ananesile, coğrafi isimlerile ve 
bütün kültüri!e tam bir Türk rruntııka. 
sı olan Hatayın sahibi biz Türkler, 

belli olan bir maksada matuf bu kabil 
talebleri §iddetle red ve protesto ederi%. 
Biz kendi öz topraklcırımızda kalarak 

istiklahmizi kendi kuvvetimizle koru-

~k istediğimizi cihana bir kere daha 

bildidrb 
Hatay Erkinlik cemiyeti bugiın Emin 

önün1e hazırladığı yeni binaya taşma
cakt1r. Cemiyet 1-:&tay için takarrür e. 
den bayrağt yaptırmıştır. 

Yeni binaya H:ı.tay bayrağı yarın me· 
rasimle çekilecektir. Hatayl:lılr ':3yra~ 
çekme mera&iminclen sonra Tak:sıme gı 
dip abideye çelenk koya:aldardır. 

Bulgaristanll 

25 bin Türk 
Garbi Trakyaya 

yerleşt·ruccek Eernıiş 
Sofya, (Hususi) - Kampana. gaze

tesi aynen şunları y4zmaktaclır: 
"Atina, 18 - Bulgaristan Türkle

rinden 25 bin kişinin Garbi Trakyaya 

Bundan birbç gih\ önoe tramoo.1 
bir had!se geçti. Bir mektep tale 
<"pt1$of" dedi. Bil6t{'i bit P'J.'O bil 
J;csti. Smıra çocuk: •1J1.f/edersiıai:. 1 

nıldırr.., elbi emi clcği~irnıi§tim, _ 

öteki el-Ot.senin cebinde kalmı§. M eza, 
fih ,_ı$t'ilmdc iki ~rkdin pasosı• 
var .. Talcbcyinı ... Aks:lUc,, tramooy 
kini alm:ım ~nn. 

- O ltalde tanı bilet 1:acoeğ-im. 
-Kes .. 
tı para verme bQM1M ge?ince QGl 

landı. Biletçi kestiği iki biletin pa 
~ını da istiyordu. Talebe: Ya o ya ö 
ki!" diye ayaJ; diredi. lf uzadı. i.!C 
Z!s kıJn§tt. Çocuk,, polf.riotı iyi 36::1~ 
1Mrşısında bira:: yutJWfCldı. Ner. 
vcrocekti. BUctçinnı o4zı dvnnadt: 

- B1' sahtc1:1irlıktır ••. dedi. 
Çocu1:: 
- Madem ki saht.ekırinm.... O 

vermiyorum. Pol~ dönt.Ul: 
- Lütfen adresimi te.sbit 

Şirket dava et8in ... Bir insan ycın 
bilir. Pa.,omun mevcut olacağma eli 
de bulunan diğer t'iTk6tlerift verdiği 

i1:i paso da şch<ıd.et eder. Btm ~ 
yim, ao.hteklir değilim .• iki biletin 
twını 1.'crem.em. Ya biri, ya. öteki .. 

l§in rıkmaza girdiğini göron po 
adresini alıp bil.etçiye oormc1;ten 
l:a çare buüı.ma.dı. Orta11k yatı 

Tra111ı.:ay yolıma devam etti. \' 
Perapalas önünde trttmooya a!l yl. 

bir kontrol memuru ile i§ da'ha g~ 
bir tta/haya g'rdi. Biletçi: 

- Bu talebe bileti kestirdi, "iJUO)V<l11u 

çılonadt. Ta'Tfl bilet kestim. Parası~ 
vermiyor. 

-11'.'is:niu de m .. it 
-Evet... 
Qocıık atıldı: 

- Hayır, ya. biri, y:ı öte7...-i ... 
Kontrol bilotçiyc çıl~h: 
- At..'IC Otnrı n JIU~nt. 

- Sen 6miri7Y.8İtt. Sanı §ik8yet 
yorum.. Sen al ... 

Çocuk tanı bilet parosını vereceği 
raita, biletçi atıldı: 

- .tlma .. l~e polt.! ka~!fı .. Artık 
lınm!ıZ .. 

Bu 1)(1Ziyettc site citnir olaoa.1; 
trol :mcmmımun ~~'T'clığını1 ne ya 
oa!iım bilemediğini söy?crsc1c bir 1: 
7.,;Teatton bah~ctm~ oluruz. 

Kontrol bir amirse bu gibi vaziyd 
lerde ne yapooa.ğını bilmelidir. K 

trol amirse, 000 bir ki~en r41'31Z o ~ 

rc.k i~tcndfği peJ; ci~Mr olan iki Qilt 
• 

ten birini iptal etme]' saM1ıiyeti u 
melidir. 

Halkın Dostu 

bir maddesinin tadili hakkındaki lnyi· 
lıa gö:'üşülürken söz alan Maraş mebu· 
su Kemal, elektrik ile i§liyen sanayi mü 
c:>seselerinin vermekte oldukları istihlak 
resmine mukabil buharla müteharrik 
müesseselerin böyle bir resim vermedik 
lerini, bu ıurctle iki taraf arasında ma. 
liyet fiyatı farkı husule geldiğini, bu
nun elektrikle işliycn müesseseler a-

Müteakiben Maliye Vekili. hastane, 
mekteplerle Darülftcezelerin de elektrik 
istihlak resminden muaf tutulmasını is

tiyen Ziya Gevhere cevap vermiş, bunun . 
için de bir layiha hazırlandığını hatta 
petrol Uzcrindeki verginiri de mühim 
tenzilata tabi tutulacağını söylemiştir. vcltlll Cevat dUn ak§amkl trenle Ankara 

gltml§tlr. 
yerleşt!rilmeleri iç ·n Yunan hfü:funeti- Is 1 an bul va I is I 

Çin 
isyanı 

Askeri hare" At 
şimdilik durdu 

Çinde asllerle hUkQınet kuvvetleri .a
. rasında ~rpııma bir müddet için dura. 

c:ıktrr. 

Asiler, esir ettjkleri Çin diktatörü 
Şankey§Cki serbest bırakmak taraflısı 

olmamalanna rağmen, hükQmet itin 
muslihane bir ıurette halline teıebbüs 
edebilmek Uzere asilere kargı hareketin 
tehir edilmesini emretmiştir. 

Arada !fır nevi elçilik vazifesini gören 
gazeteci Donald, asilerin elindeki Sian· 
f u ıehrindcn hükumet merkezi Nanki· 
ne dönmü§ olup asilerin bir takım tek. 
liflerini de hamil bulunmaktadır. 

Japonların dövdüklnrl bir adam 
Şa.,ghay 21 (A.A.) - Japon bahri

y e si!s.ben"t!azlarındon bir grup, Hunk
kew mahallesinde Şanghay beynelmilel 
polis müdUrünün yeğenini yere yuvar. 
lıyarAk döğmtişlerdir. Müdürün yeğe

ni, İngiliz tebaımndan olduğund;m ha-
di~e. bir takım aksülameller tevlıt etmiş 
ti:. ' 

Eski Çin ee,veklll 
Bundan bir ay kadar evvel İstanbul. 

dan geçen sabık Çin ba§vekili Vang 1 
V ey cıl~!tı.ccte ~ine çağrıl mı tır . . Berli~
deki Çın sefirı de &abık başvekille go-

Harncıye 
veklllmlzln 

Annesi 
vefat elti 

Hariciye Vekilimiz RU!}tü Arasın ani 
nesi Ankarada vefat et.mi§, cenazesi 
merasimle kaldırılmıştır. 
RUştU Arasa en derin tazlyetıcr:mi-

zl bildiririz. , 
Paris, 21 (A. A.) - Türkiye Dış lş.

leri B:ıkanının v:ıtdesi vefat etmifi ol
duğundan, Baknnın buradaki ikameti 
esnasında yapılacak ol!ın resmi kabul
ler nsgnrl hadde indirilmiştir. 

M.. Delbos yarın D~ lşleri Ba.kanlı
ğmdcı Rüştü Aras §ercfinc hususi bir 
öğle ziyafeti verecektir. 

rilgmek üzere Çekoslovakyl!ya gelmiş. 

tir. 
Madem Çan Kay Şl!k 

Paris 22 (radyo) - Röyterln Çinde 
ki muhabiri bildiriyor: 

Madam Çan Kay Şek kocasına ilti· 
hak etmek üzere bu ıabah tayyare ile 
Sian • Fuya gelmiştir. 

Diğer tarRftan Nankin h\iklımetine 

men!up tayayreler, nsi kuvvetleri bom· 
bardıman etmiıterdlr. 

• !nhlsaıiar idaresi tarafından tUtUn ekıı 
per nıımzedl olarak tı.lmacak genççlerln im 
tıhanlan dUn yapılmıotır. 

• İstanbul Ziraat banka.aı buğday sullıı 
tımn.JI tahkikatı evrakının noksanları dördUn 
cU dı-..ta o1mnk Uzere Ziraat vck~eUnce lk 
mal eJllcrek lst.anbul vilAyet ldare heyetine 
gönderll:niştir. 

• Dcıılzyollar ~!etme ldareslnüı, tatruıbul 
ve !mılr Umu ld:ırelmnln bUtçelcrl mccliae 
vcrllmlf, muhtelit bir t.ncUmenc havale edil 

mıstır. 
• Yugoslav:;'& ucııret ve scyriselaln mu 

kıı.vl'!eıtnln tasdlklle ttaıyıı. ile )'Apılan Uca 
ret anl8§1%1amım t.asdlklne dalr ltythalar 
mecliM ,·erllmlşUr. 

cı Umumi mUfettl§ler kongresi dUn .An 
karada tekrar topıanmııtır. NUfu.1 ve sefer 
berilk l§lerin tetkik edilmı,Ur. Bugtln tekrar 
bir toplantı yapılacak kararlar verilecektir. 

ıcıı Belediyenin yeniden ıdpıuif etliği 1kl can 
kurtAnın otomobili dUn gUmrtıkten çıkanı 
mıştır. Bunlnrdan biri UskUdar, diğeri Ka 
dık!Sy clbeUne tnhsts edllccckUr. 

ıcı Roınnnyanm )'eni elı;lal Alekadanr Tc 
ı,emnk bu~Un ıehrlmlze gelecektir. 
~ Dokumıı.ct ,.e yazmacı esnafı btr\lği ida 

re heyeU seçimi c1Un yapılmışbr. 

oı,arda: 

• Hıı.t,cş ımparatonır.a alt mUhlm miktar 
da gUmn., dlln Londrada anWmı~r. 

cı Bul~arlstanın Roma elçisi Adlaababatla 
bir Bulı;nr konsoloııhancslnln ihdam için 1tal 
ya d1'1glerl bakıınmda:ı ınUsaııUc ıstc.mıııtır. 

• Cl'nubl Afrlkadn Por Ellzabelıe I{np~anı 
arnsmdn lşllyen bir lre.n hattnn çıkmış, ı;e 

ldz kişi ()lrç.u, 3!1 kl.§1 yaralADınışUr. 
• 1o1e,,hur tnstllz zenginlerinden Lord Nu 

fltld hnyır tıııcrtM tahs is edilmek U7.ere İn 
glllz: tıUkmetlnln emrine lkl milyon lngillz 
Urıuıı vermigtır. 

nin verdiği muvafn.kat k:ı.rarı, gayet de ği '1 mi yor 
iyi karşılanmıştır. Y 

Bu h&.dise, Bul~aristnn ve Yun:ınio- Anl::ıra vali:i Ncv:::ıdm 1stnnbul ./. l 

tan dostluk mün::ıEebatının kun•etlen- !iliğine, İstanbul valiii I.1.uhiddin tJI 
mek~e old Jğunll gös' ermesi it'bar:yle tUndağıo da Ege mmtakasında yenid 
çok şayaıv kayıt görUlme1:te'1ir. ihda:ı ol maeak be~inei umumi müfett 

HABER: Bu,gar hükumeti. kendi liğe tayin edilecekleri haberi bakkııt 
topraklan dlh l'nde ynş yan Tür kleri Dahiliye müsteşarı Sabri ıöyle demi!cil 
b~ka de\ l : t!er t'Jpraklnrına yerleştir- ··-· Vekalet mahafilinde böyle bir s 
mek üzere mJz:ıkc relcrdc bulunması beddill mevzuu bahıdeiildir. Egede 
bizim nklımu~m eremediği bir mesel: - şinci umumt mlifettitlik ihdasi hakk-11 
dir ve ta~z!hc muhtaçtır. da henUz bir karar verilmemiıtir ••. 
~~~--~~~---~~~~---------------------:__,; 

Şo/örilrı 1.:titrusu! .. u.,,., 
- Fransız karikntüt 
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33e.nim flöcilş.üm.: - ~--~- -
ermaıyenın maon11eşmeslndan 
rk ışçnsı bir şey kazandı mı ? 

Vzülmezde (Tiırkft) maden §ırketinden bir manaara 
ngulda 'i-a çıkınca, gözUme ilk çar- altı hep kömUr .. Bunlar Da -b .. c1, Ke
bilyilk ~bir f 8.aliyet oldu. Fıçıları merbaC3., Derebaca denilen Uç irtifada 

~lıyan, de:Jtleri ta;ıyan iı;iler, tünellerle ~e\lnmiş. .. Toprağın alt:nda 
sola se-irten komisyoncular, bi- ve Us~Unde ıa:o ame!e ça'ıı yor .. Aile-

ine bağı~'l kayıkçılar ve çabuk ce eski tanıwk·anmızdan merhum Ha
.. yen bir halk .. Sonra, limanda du-' san p:ışa.nın oğlu Bay Cıemal'le, bura
on küsur vapur... da karşrlaşmak ,benim için sllrprlz ol
u ı~hı'in fa.::ı.liyet nabzı lstanbulun- du; yirmi sene evvel onu kllçllk blr ço
• en daha kuvvetli ve daha tez atJ- cuk halinde bırakmıttım: BllyUmUş, 

kadaşlarmı: 
Anadolu bu muymuş? Biz, b111'3-

yaşamayı is' emiyenlere, kocaları 

1:3ağa l"'y:n edilince, "E)"Vahlar 
n!,, diye matem tutan bayanlara 

zl - dediler. 1 
Durun hele .• Acele btıkllm ver

·n. .. Burası Ana.dolunun müstesna 
hntiynzlı bir parçasıdır. Faaliyetin 
dencesfne hemen hiçbir yerde ras-I 
maz. Çllnkü bu dağlann altı kö-
doludur, ve üstüne de milyonlar

lir alık sermaye dökülmüştür! - de-

Saıın boyunca yürüyorduk. Nckaclarl 
bina yap:lmıı .. Şu srra apartıman

' şu postahane, şu Halkevi, ıu hük\1 
t konağı, şu be!ediye, ıu meydan ... 

maden müh 0 ndfsi Olm\lf. Z r '.j ldakt& 
kurulup fazla maden mllh,enc s·ne tim 
dilik m:ıalcsef ihtiyaç olmad ğı için, 
b:r miktar t:ll::b3 vcrd:kt~n scnra f:::-a
liycti tatil edilen maden mektebin·,, 

Şark 
demiryolları 
memurlarının 
Şirketten alacak ları 

ikramiye ler 
Şark demiryollan idaresinin devri teaf 

lim muamelesine dün devam cclilmi§tir. 
Tesellüm muamelesi yeni yılın ilk gü
nünde bitecektir. 

ş;rket memurları Devlet demiryolla
n kadrosuna geçeceklerdir. Yalnız bir 
kaç ecnebi memur tasfiyeye uğrayacak 
trr. Şirketin memurlara vermesi icap e. 
den ikramiye de hükumetçe alika ile 
takip edilmektedir. 

Bu hat blik6metin etinde timdikinden 
çok daha iyi ve halkın menfaatine uy
gun bir tekilde iılctilccektir. Satıt mu• 
kavclesi birkaç güne kadar Ankarada 
imzalanacaktır. 

Boğazaa bir 
mavna battı 
Bl r t a yla boğuldu 
Diln Kandilli 8n1erinde bir mavuna 

batD'Uf, bir gemici bofulmuıtur. On 
tonluk bir mavunaya Kuruçqmeden 
maden kömUrll yüklerunit. mavuna Bil 
yUkderede bir yal:ya götllrillmek üzere 
bir mot&re bağlanıp yola çıkanlmqtır. 

Mavuna çok yUklU oldufundan Kan· 
bca önlerinde bir.dcnbire babmftrr. 

Tayfalardan Osman, Kadri, HUaeyin. 
Ahmeıt, Bahaddin kurtanlmıı. Mustafa 
blitUn -.raıtınnalara rağmen bulunama. 
nuştır. 

Kayseı uıe Atatiirk 
.rDnD 

AtatürkUn Sıvas kongresinden aon
ra Kayseriye ilk ayak bastıkları gU
nUn on yedinci yıl dönilmü dün Ka~ 
ride bUyUk ve coşkun t:ezahUra.tla kut
ıur&iftti st·r. esimhllt'lyet Halle Partis1 
vtıif6! ... ~ - !+~ .. 

ııaç ihtikarı 
için 

Ecza depoları 
sahipler i trUst 
vaptılar mı 'l 

Ecza deposu sahiplerinin birleıerek 
tıbbi cezalan rekab~tııiz satacakları söy 
lenmektedir. Sıhhat müdürü Ali Rıza 
dün bu hususta demlttir ki: 

.. _ Depo ııabiplerinin anlatma yapa
rak iliç fiyatlarını rekabetsiz satmağa 

kalkmalan bir ihtiklr alimetidir. Benim 
böyle bir ıeydcn haberim yoktur. Şayet 

böyle bir arzuları var da bunu tatbika 
kalkarlarsa ite doğrudan ddğruya Sıh-

hat VekAieti vaziyet eder. Çünkü iliç 
fiyatlanndaki ihtikin tetkike kanunen 
ancak Vekil et ı::;ı Hlhivettardır.,, 

Eroin 
tüccarının evi 
Bir "Eroin tekkesi,, 
ballne aetlrllmlş 
Eroin tUccan Topal HL!&nm Çenbei 

litqta Tavuk;azarmdald evine gQnUn 
muayyen saatinde kadın ve erkeklerin 
girdlfLgörtllmilf, dün bu ev basilmtt-

br. t~ M:elAlia.t, Suzan adında iki 
kadmla Baydar, Azla ve Efdal adında 
tıg erkek eroin çekerlerken yakalan -
mI§lardır. Evde b:tçok eroin bulunmWJ 
tur. 

100 yaşında 
adamın 

ikiz ~ocoğu olmuş! 
Deyli M eyl gazetesinin yazdığına gö 

re Ameribda Oklakoma ıehrinde otu
ran Lee Edvard isminde 100 yapda bir 
adamın ikiz çocuğu dünyaya gelmittir. 

-=-r~sı 35 ıapndadlr. fl:izlerden bif.J 
... dti~ em~. ~JitUi b&ns 
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Türkçe konuş
ma kanunu 

Bulgari.standa umumi ym-lMtk btıl
garcadan baf ka bir lisan 1wtw§ulma
aının Bulgar 1ıükümetince yaaaJc edil· 
diğini yazm:ııtık. Bu 1ıaber" matbu.ah
mızı.n eski oo müzmin bir denli taze. 
lemes;ne vesile oldu. "CumAuriyet" te 
Peyami Safa bugün bu ~ Wıeri11-
de ikinci bir ına1oal6 yaarak. 2"lirkiye• 
dd de Myle bir karara olan iAt\yam 
§144etle miJ.00/aa ediyor. Bu /ileri or
taya biz tıtmt§tık; Peyt.ım.i Sa/aya hak 
t1ermemek w onunla birUkte b6yle bir 
karan wtememek eltkn gelmiyor: 

"Şu hakikatleri Tilı'kiyedeki vatan
daş ekalliyetlerin guurlarına temel çi
visiyle mıhlamahyız: 

1 - Türk dili, Tllrk milli birliğinin 
en yüksek ifadesidir. 

2 - Evinin dqanmıd&, umum! yer
lerde tnrkçeden bqka dille konup.n
lar Ti1rk milli birliğine ihanet etmit 
sayılırlar. 

3 - Bu ihanete brp Türk polilıi ve 
adliye cihazı otomatik olarak hareke
te geçer. 

4 - Umumi yerlerde tilrkçeden U.
ka bir dille konupn Türk tebaam, po
lise tek bir §iklyet ve milracaat üzeri .. 
ne derhal mefhud suç mahkemesine 
sevkedilir, ayrı ve h118Ull bir kanuna. 
göre ceza görür. 

5 - Bu, para cezam da değil, &+ 
rudan doğruya hapi.ltir. 

6- M'Usamahaaı ve tecili yoktur. 
7 - Türk miW birliğine ihanet llU• 

çunun hiçbir mazereti yoktur. 
8 - Ecnebiler mUstesnadırlar. 
9 - Muhatabı ecnebi olan va~ 

daşlar mUstesnadırlar. 

Bu hakikatleri TUrki,ede oturanıa
rm kafalarına çakmak için t.ek bir kuv 
vet olabilir: KanWl; ve tek bir cea: 
Hapis. 

Bugüne kadar gösterdiğimiz mana· 
SIZ müsamahanın her tilrlil tecri1la.i 
de ispat etti ki bqka )'Dl ;roktur.,, 

assa şu aıifalt cadde .• Eski devır
•...:tıtuun yt::n O~ ~w 'YlClK ç;ı.ı:ıı.µıw,, 
~d-bir yol vardı ..• Şurası J>Jr bah
ha ne g t·rnm·ş .. Crtasma AtatUr·I 

pek güzel biı heykeli dikilcccğ'n· 
bunun için de t:eynclmilel bir m:: 
lk:ı açılacağını öğrenelim ..• 

ttt kUn mis:f:r ka1dığı ev·n s:ıt·nalma-
rak inkrl!p müzesi yapılmasına karar 

1 vernıi§tir. 

gün sonra ölmüşlerdir. Şark * 
demlryolu 

l'o1 arkadatt1arım, burasını, Avrupa-! 
·şl:::k limanlarına b~nzetiyorlar ... 
'·an vitrinler:ne bakıp: 

' fLf' ş y de bulunuyor canım ... 
1 "l m t" ıJ°g.lrası bile bulunmaz 

1, ~ı ! - diyorlar ... 
' B bette her şey olacak... Bu şe

e az mühcn::lis, az teşebbüs erba
~e m~m· r ailesi mi var sanıyorsu· 
? .• Hem Z n:;u.ldak vilA.yet merke

l'ahu ... Fakat vakit kaycetmiyelim, 
rum:.ızuıı a::şama kadar burada1 88:"1ldan is :f ade ederek maden 

l)\lar.nı g z"l m .•.. 
'<IQngulclak g z;atesinln sahibi doS: 

l<ar:ıoğuz'u anyoruz. Biraz ev
~m:ş. Bunun Uzerine Halkevine 

<fet;k oradan yard.JPl is!emek aklı -
Jtı~l"yor. Fırka kıt!bi Bay Sabrinin 

etı, bize muhterem vali Bay Ha
.\Jaİ:y'un muavenetini bah§etti. 
'.cdş.nızı da ilbayın od:ısn:da 

Bay Halid, b!7.e Tilrkit isimli 
?o Bankasına ait muazzam teşki

bir otomobilini tahsfs ettirdi. 
_..
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_ mücevver b'r mUte:ebbi hu

olan Süleyman Sami Arım'ı da 
dost e ... erek rc.f akatimiz.e verdi. 

ca, Türkiş'c ait tesisatın bulun
~.:.·'1evk·e gittik ... 
ı~e bir v:d·den, dahi'e doğru, 
bıuntazam bir yoldan ilerliyoruz 
burasını, Tlirkif yaptırdı ..• Tür
tBaar 63 numaralı d·ye manıf o

~e etrafında vaktiyle birçok dava-
~eyan ed .. n GC&ktJr. Emvali met

hUkuır.ete blan diğer maden~ 
~~ rleı trn·p bir ı·rtret tes·s olun

«tf.t, bakınız.. Bu gördüğünüz 
,s&ğlar. Ye üzerindeki binalar 
lrkete ait .. 

ı ı>e bilyLklüğUnde, ort sı çu
~ a IJ~klinda b!r ar ... zinin m ... rke
e.,-~unuyoruz. Etraf ımrzda yilkse
~lar:ia iriliuf:ıkh b:rçok binalar 
~unlardan birkaç tanesi, dikkati 
~ derec d~ mua"'zam ..• 
lı bunlar? - d·ye soruyorum 

tnJ mnha'le 'eki amele yatakha
.. 8 nradan gör"c~ksinb.. 

1!. 

Zonguldak Vali.si ve Parti ~kana 
Halid Akaoy 

Bu zeki ve cevval fen ad~ı. b·ze bü
tün tesisatı gezdirdi. Kömürlin yerden 
çıkmas.ndan muhte!if ihtiyaçlara te -
kabW edecek tekiller almasına kadar 
geç·r~iği s:..fh:ı."arı ta' "ib:n, f. br'kala
n dolaf;tık. İs anbuld:ıyken kullanarak 
memnun kaldığımız Sömikok'Wl nasıl 
yapıldığını gördük ve brikat denen ya
kılması pek elverişli, tazyikle mamul 
bir cins topaç kömürün de yeni çıka
n~ya ba~l:yan tik nilmunelcrini "cJe. 
mek bi7.de bu da yapılmıya ballanı
yor!., diye muayene ettik ... 

lt~h::erlerim, bana temık birço!t taf 
sillt verirlerk:n, ben, mütemadiyen 
etrafıma bakınıyordum: 

- Bunlar çok iyi •.• Avrupadan geti
rilen makineler, yetiş~irilen genç mü· 

Imtiy~z alma 
mlltehassı~ı Rlk et 

Lnndr aya Rltll 
Meşhur İngiliz İ§ adamı imtiyaz al

ma mütehassısı Riketin Atinadan tehri. 
mize geldiğini dOn yumıttk. Riket bu 
rada bulunduğu Amerikab arziyatçı 

Kendley ve kansı ile birlikte aqamki 
Avrupa ebpreaile hareket etmiıtir. 

Amerikalı arziyatçı Hendley Sinop ve 
Kastamonuda petrol tetkikatı yapmı§tı 

Her iki mUtelızsaıa diln Perapalar 
otelinde epey görilttUkten tonra Rikc' 
Londraya ye Hcndlcy De bnaı Ameri 
kaya gitmek üzere ıehriınbden ayrıl 
mıtlardn. 

Riketin Noelden sonra tekrar lstanb 
la geleceği sanılıvor. 

hend:sbr, toprag n a:tmdaıtı ıservctl~ Bir kallı 18 sene-yl 
rin ç.karılması ... Ve sonra, gördüğüm 
bar:z bir intizam. .• Hep3i U .. Fakat mahk'ft m ,,itin 
bunlar, hakiki efendiye, yani geniş maı t.n ...... ,,," A"1'enln kendlalnc!en aynla-
nada Türk halkına, Zonguldağın ame· rü batb birisine veribMlinden muı
lelik ~den köylüsüne ne temin ediyor? ber olan hamal AH. AnenJD brdqi Ah 
İş Bankas:nın bu tes·s1tı kurmuş o'ı medi bıçakla yaralıyarak 6ldllnn6t"1. 
ma::mdan ve ecnetl s~rmay:s·n:n mil Bu cinayet davua ha)dmıda dilll karar 
bir ıirkete intikal etmea:nden ziyade verilmif. hamal Ali ııs awı ,,. .. !' ........ 

işte, beni bu mevzu ali.kadar eder .... E- k ... .! "-·• .. ii""'r. 
vet, e-cnebilerin pmarlarnnızm baş'll .. ================ 
dan cekilmiş olmalan iyi şeydir .•. Di
z·m buralannı onlarm z:-manından da
ha miık('mmel işlettiğimiz de anlaşılı
yor... Fakat, ıu spluk benizli, ıu ya-j 
malı elbiseli, şu fersiz bakışlı ameleye 
ne tem.:n edebildik?... Onun ferdt ha
yatı noktasından "Ha ecnebt patron, 
ha yerli patron. ha devlet patron!,,, 
mıdır? •.. 

İşte zihnimi bu sual i!gal ediyordu. 
Mıdılt!ekilere dü§Üncemi ihsas c~ 

tim ve mUa"a1el:riyle, yan:mdaki b·rl 
işçiye Ucretini sordum : 

- Oç lira gündelik alıyorum! - C:w-

- Zonguld1k, ls~anb:ıldan bile pa 
halı olduğuna nazaran nasıl geçil: 
yorlar? 

- Kooperatif tarzında teşekkllller 
yardımiyle, hayat, kendileri için dah 
ucuz olur. 

Bu sözl:ri çok işi' m!ş oldUe,ılium iç~ 
kendi kendime: 

"- W!" dedim. 
O una.da, yanımca. ha!lcengiz bi.. 

muhavere cereyan etti: 
- Cesetler çıkanldt mı? 
- Ha"gi cesetler? - diye d~htet için 

de sorduk. 

Yumurta tOccarla
rının ispanyadan 

alaeakları 
Cumhuriyet Merkez bankaaı mer • 

kezden verilen emir mucıöince ispanya 
ya mal ihraç edip de bedellerini alamı
yan yumurta ihracatı tacirlerinin 800 

bin lira tutan alacaklarmm bankalar· 
dan ald:klan yllsde aekaen bedellni ta· 
mamen ödeMiştir. Bundaııı dolayı ihra
cat;ılar iktisat vek&:etlne teeekldlr et. 
mitlerdir. 

ihracatı kontrol 
bey etleri 

İhracatı kon~ için tetJdJ edilen 
kontrol heyetleri ite baflamıglardır. 

:!lıracat murakabe kanununa göre ih 
rıcat •iıleriyle ~ardan hepe! 
:-uhsatnamelerinl almışlardır. 

• Dllenclllğin cezası 
Dilencilik yapmaktan suçlu olarak 

akalanmq otan ıekiz dilenci IUlh ceu 
ü:imlilince boğaz tokluğuna belediye 
ismetinde çahfmaya mahkOm edilmiı 
erdir. 

SALI 
Blrtnclko.tıwa - 1186 

Hicri: 1335 - l}eval: 8 
Erbslntn toUd&sl ..____ ... ----

ı-n::. ...... ıı....... 

di. 
Fakı.t o, mil'eh.,ssrs bir am~l:ym·ş. 

- Toprak çöküntUsU olmuş da.. a1o • ,,_ S,158 1!?,12 H,12 18,44 18,23 11,H 

- Mütehassıs olmıyanlar? 1 
-. Altmış kuruş derecespı1e az ka-

zananlar da vnrdır ... Umum yevmiyele
rfıı umwn fertlere taksimi yapılırsa, 
netice 14 ı 

dört amele, ezilmiş.. t!ra 1,09 7,28 9,48 12,00 1,39 12,lil 
[Zo guld "..k hakk Tdaki y:ır.I~nm 

devam ed~cektir. Bu y:ız:d:.ki end·ı:ll 
suallerimin cevaplan da, o ya.zılanmda GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
verilmif olacaktır.] tnstıtere ttaıyaya kup BaUcua dnletıerl 

nasıl 
yapılmıştı '1 

Artık tari1&e geçen §GTk tıenMryoıu. 
u.. fJGktiyl.e tae tekUds yaptldığsm u. 
ıUG ya;:dığs bir malotJJ.e ile GflJataA 
Nureddin Artam bit-901damnt.ıın tn.e9-
hıılü olan bazı JwıkUocltl.eri de teknJrlt
yGrtJlc diyor ki: 

"1869 senesinde oemanlı hillnlmetiı 
en mühim hat olarak latan.bulu Avrıı
pa ıehlr:eriyle birlettirecek bir deınir
yolu ınşasmı diifllnilyonlu. O um. 
nm maliye nuın Davud paga, bu ifl 
yapacak zeki, kurnaz, fakat deai8e ve 
dalavereden kaçmmaz bir adam buld' 
Belçikalı bir Alman olan bu ada.mm 
ismini hatırlamakta gllçUlk çekecefi
nizi zannetmiyorum: Baron H1rg. Ha~ 
ret ve dehget içinde kalmadan dinllye
ceğ·nize imki.n olmıyan bir ciheti de 
söyliyelim: 2000 kilometrelik bir de
miryolunu inp.ya talıö olan Hfre'in o 
Biralarda ne §&hal serveti, ne de .Av. 
rup1da~i mali m~ler nud'nde 
kredJai yoktu. Yabm karpmdald a. 
damların kim olduğunu ser.ecek kadar 
rıeld, onları ne yolda aldatabileceğiıd 
anlıyacak kadar kurnudı. 

B.ıron Hirş'in tll'tlan anamda 11JD 
Jar vardı: 2000 kilometrelik demiryo
Junun bütUn inpatmı kendi deruhte • 
d:cek, bunun için ı&zmıge·en parayı 
bizzat bulacak; birisi inp., biriai iel., 
me için iki §irket kuracaktı. ltletme 
ı:rketı, inp §lrketinin kiracıaı vasiye. 
tinde bulunacaktı. 

HükGmet de kilometre bqma yirmi 
iki bin frank Wnfnat vermeyi kabul 
edecekti. 

O malarda. Almanya ve Avusturya 
impantor•uklarmm tUrk topraklan 
tlzerinde l'rans:zl:rla lngilizler:nkine 
kartı durmaJt istiyen emperyaliat.ik ar 
zu v, ihtirasla.n vardı. Nihayet bu te
mayW· erde!l ~ifade etmiye muvaffak 
olan HiJ1, IAzmıgelen sermayeyi bura
dan bulabi!cll. Fakat ne suretle b:Hyor 
m111JUJ1as: Bu devletler llzımcelen ser· 
mayeyi ikraz t&rildyJe ()smanh devle
tine veriyorlar, fakat b'Jnlar Rirtin 
Jnoa 've lf1etme tirketlerine ..-m~ o-





Tonton Amca
nın halaskarı 

Çavuşun atı 
Yazan : Niyazı Ahmet 

333 eıne ••••1 .._ 

Dolltum l'vh&da, bir at almak nl· 
yetinde oldulumu IÖy)editlm vakit, 
baa: 

- AldatJrlar ... Bir nalryaııla ıit! ... 
-Wt. 

- Nual &ldatacaJrJannıı cuum .. 
- Aldatırlar ... Bir uı1ıyual& &it!-· 

Sen bakma: Baytarl&nn bile çol\a 
ha,vaniul aıılamu.. Delil y&IUlJ tah· 
mm etmek, hatıl reqlnl bile dolnı 
clW tayin edemealer.. ıı.eıa umu
mi harpte lblr köyltl, on J811Ddakl atı
m ~ ~ lltecliliD1116y 
ltmlftL "K1IJ'l'Jlima w ,..mı Jmp!,, 
WlllL 'l'a'flllJelıt. pbl yaptı. Baytar, 
daha UIÜtaD s&ilr se.m.ı "Tay DU 
ba?,, dl,. 80l'du. ~ efendim .... 
"İki yqmda ftl' DU ! ., • "Ancak ... " lN· 
nua ._... •-...ı atlJeJe!,, kaJdml 
pçJftl'dDer. At da kurtuldu... Onmı 
için, eumın bunun eöyiedlfine bakma
yıp 1en mutlak& lbrahim ça\'UfU bul ..• 
Atı onunla al .. Hayvaadall en ij'i o an
lar... Ordudaylren elinden bin1erceei 
peti ... 

tbra1ı1in e&VUIU lbp da Çukurovaya 
beraber buMk ..... !fllrtmfr Jıöyflne 
littJllm Ylkit. 1llBI fevkallele ima 
bir cevap ftl'diıer: 

- 8ehN lmnifti.. Yok, beJlaJ .. Gel· 
medl •.. 

- Peki, ne aman ..... ! 
- Biz ele ~ 8lllln plc!I-.... tı-- JD11Uab tıkmuı icap .. 

clenU.. .ıam ,.. ...... 8üm bqma 
bir~ cllJe au.ı ele ... 
rüta... (tiki &J1e &'ftl"e ~ 
,...... .. C•cwıt• c1eJlw ıeı~ 
ilk etlıwad• a..ı ele' lllılrde fazla ili 
JQktu... Yanma" da llllCak gicllfllk P
lilllt pin ahnq. .. 1>&111 ............. 

....,.,., •• bllytlk ·--aetmlte -.... _ 
• • • 

~ .ıul& ada1' o ~ Nllılmlr-
ltoMtm c•u• •1"t~ Oıku 

1*1.;i jllltiilli'lll ............ .,;..-
Vakltten b1r lla&t ~ iatu,.,aa 

gittim .. Yanımda bir iki köylü geve
zelik edip duruyoruz. Onlar bana at 
alJfftl'illDe dair alDllarmm erdlll ka
dar tafti,.ıenle bulunuyurlar. Al a • 
tm hu)'IUS olacalmdan, mutlaka kOJU 
danı bir h&Jftll bulmam iktua ettl
iinden babledfyorlar. 

- Bir ele beflm, •1alacak eey, atm 
jWUr .. Ba1ap .mnu olınahcbr. Bay 
ftDJaı'm da IMenlır slbl tirli tlrlt1 
haylan ftdır. u..,., nebdar oıa ı. 
1att.an anlqılır. 

Bir cliPri: 
- Sölllm mecllaterı dıpn, merkebin 

.,atikleri ,.... " danllr- cm. atm
kt .ıp.k ve )'&JVandlr... Bana da dik· 
kat etmeli .. 
.. b6Jle çeDe çalıp durwiren, kaa

Wu tım pldl: 
- GartlJ'onanu, bgndın da çıU. 

cb. .. Matl•Jı• bir felllret.e aindı •ftl 
lı 11ınhJm e&YUI! • dediler. 

Artık bin avdet tzwhnln lll!IW da 
yaklıfbtı için: 

- Vah vah. .• i'Cer o olaydı, hem 
•ize daha m&ltlmat verir, bem de alJt
veriı esnaamda beraber bulunurdu. 

- Ne)'le ... Ne yapalım? Kmmet de
ğiluıif .. 

B.:rdenbire, iatuyoııun arka tarafm
dan geçen f08flde, mtlkem!r öpOcl1k -
ler ,eklinde: "Pp! Ppr Pp!,, diye oqa
ınaıar ititildL 

Tenha yerlercle herlı&nsi bir .... her 
h:ı.ngi bir hareket derhal dikkati cel

fi için d&ıUp baktık: 
Topal, hllUlllMI ııkmııt. kulak••n 

dilŞJl\ill bir bayvam önüne katarak, o
nun ~31' t.jal, omın kadar bitkin ft 
ihtiyar bir idam yUrilyon:lu. 

Köylüler: 
- Vay1 tlnm Ç&VUf ... Sen ha! ... 

• dediler •• l'&Ju.t olar feY deitJ. .. Neı"e 
d ydlıı ?.. Bili *, eviadeki puld&rı 
da merakta-. u daha öldünoektJn! 
Yapılır it mi bu? ... Hani fehre ptılcek 
tin?... Bak hele buralardaymrpm.. O 
mez.'t?' k:ıçkmr atı da nerede buldun"!. 
Cıvu , bıtarmı çattı. Yanmdalrl a

tı Ok§l)'U'Ü: 

- o,ı. M.fJar llÖyleDMYİll JdllaeJti
JlllD& ! • dedi. Ve iiiJeNk laaYftDI Je
leainden 6pttı. 

Biri, alay etli: 

- Şakayı bırak ... Bu mübareği de 
nerede buldun! .• 

- Para7la aldım. .. 
- Sandıkçıya derisini satmak için 

mi!. 
- Yok canmı. .. Kendime aldım .. 
- Ne mUnıeebet! .. Deli misin lell, 

ibram Ç&VUf... Sen ki bu kadar attan 
anlamakla mqhhunnm. .. Bak, bu bey 
bile menden a1al dan•pe.P, • gelmiş .. 
Hiç böyle an•hlıJr, beyle canmdan 
beanlf ha)'YUU parayla IÜll' Dll8Dl ! .. 
Mutlaka ı.t•m1e alay ec1i7ol'INlll 

tlatiyar gawt: 
- 41&1 4e1il, ahi. ... Vallahi param 

la aldmı! • dedikten monra, bana dön
clil: - Safa pJdin bey ... Neymif baka
lım? ..• 

Kendt.ine dostum Ferhaduı 1elimı· 
nı ve slyantimin sebebini IÖyledim: 

-Bay hay ... Sana da blr at alınz! • 
dedi. 

Ayni zam&llda, kendi küheylinmm 
yeleaini oqadı: 

- Pp! Pp ! Ppf Aalan !.. Aalan ! 
Artık, dayumnadnn: 
- Bana da böyle bir teY al da gö-

reyim Mili, ibram g&YUf ! . diJe ü.y 
ettim .•.• 

- Ah bey ah ••• Ketki bulan da böy 
ı.tnı alan ... 

- Şaka mı ecll,..aun yahu!. 
- Şaka delil, bqoH Sen, bu atı bil• 

m-.ln .. Btmn 1'blJllmmch . 
Ve, anl&tt: 
napnı Kaflru cepbeainde vuruı

dula zaman, ba hayvancağız. ePri 
bot, Jdpılyerü. tepinerek, benim )'& -
mma geldi. Benimle adeta konqtu. Be 
Dl Mleta ~k. can çeklfen e
fmdl8tnın lmdadma k()fturdu ... 
Ybbqı: 

- om,.... ... dedi. - ~bimdeki 
mıfı kanma~ ••• Bu atı da 
-- ftl'IJwum, llınm! .. 

! , Kllleylln, o SUnden itf•rel\ ...... -
ber dolqtü. Kaç kere )'aVarfaa: y~ 

Padl••h CçQncQ Mehm-.t OldQ 
Tahta çdıarçıkmaz on dokuz kardeşini, 
sonr bir otluou, Uç vezirini GldOrteo 
padlpb, ıttrlerlode neler yazıyordu "l 
1403 yılı 22 ilkkinun. 333 eenel Gidene böJle - .m...;. '- ... 

evvel buaün, pediph uçüncü Meh ,..._ 
met öldü. ( 1) Dili bipreiniale ...... tmt h ...... 

Tarihler tö1'e bir vab byde-l _. 
derler. Paditahm öl6münden elli al- Üçüncu Mehmet on .... ar 
tı sün önce waya ptmekte olan ü· defini birden öldiNR• ._. VllD
çünaı Mehmede bir dervit rutlamıt yetini ileride herhanci bir t8hlikeclm 
ve ,öyle c:lemifti: kurtarmak iltemeli, tarihin epiz a-

- Elli alb aün wıra bir hadi9Ci nayetlerinden biridir. Fakat kendi-. 
azime zuhur eclecektir; gafil oqna tiirlerinde bunu hiç hatıriamıyor. lıte 
padiphmı. birkaç mma daha: 

• • • Yoktur zülme nnmız adla biz mail. 
Üçüncü Mehmedin büyük baba- leriz 

sı Selim içkiye müptela idi. Babası Gözleriz hakkm nzasmı emrine kail
Murat Afyon kullanırdı. Kendisi teriz 
bunlann hiç birine ahımach. Günde Arifiz ayinei ilemnümadır gönliimüa 
bq defa tamaz kılar, günlerini dua Rusiginn cünbüfÜIKlen sanmaym 
ile geçirirdi. pfil)eriz 

Buna rağmen dine bu kadar ap- Hükmü mevlaya mutiuz fariguz ted
lanm11 olan pediph tahta geçer seç- binim 
mezon dokuz kardefini, ölümünden Biz tevekkül ehliyüz takdirine kail-
bir müddet önce bir oğlunu. vezirle- ' m 
rinden Ferhat, Hadnn Ha.an, yemif" Ziyafette idam 
çi Halan pq•len idam ettirmekten edilen yenıreriler 
kendini alaınanuttır. v 

• • • 
Padifah Adli Mahluı ile şiirler ya· 

zardı. lıte Pirlerinden bir kaçı: 
Zülfünün zincirine kul eyledin cana 

• beni 
Kullujundan lrdmeMm mel allehan 

beni 
Cevri dil>er, ta'm düpnan, smuflrbt 

dhdil 
Dürtü düılü derci içün yarablllf alla

lum beni. 
(1) - 18 Recep 101%. Naima 14 Re. 

T arabulu8§8m Berut ile bütun 
Suriye arazisine aahip Gazali Halebi 
muhasara etmiıti. Mevkiin kuman· 
danı bulunan Karaca paşa asilere ıd
detle mukavemet ediyordu. 1520 Y11ı 
22 ilk kanun günü 416 sene en·el bu 
gün Ferhat paf8 fena vaziyete du 
mÜ! olan Karaca paşaya büyük hır 
kuvvetle yardıma koştu. Bu ha 'ee 
Gazalinin Şama ricatine sebeb et 
verdi. Gazali Şamda paditah Selimın 
muhafızı olarak bırakmış olduğu vc
niçerileri büyük bir ziyafete davet et• 
ti ve hepsinin başlanm kestirdi. 

E .. ri hazırllyan : Nüzhet: Abbas 
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re devrildimae o da kurşunu kendi ye
miş gibi duraladı. Başını çevirip bana 
baktı. Sanki halimi IOrdU Beraberce 
aç, m kaldık . Kaç pce quktan 
donarak blriblrimbe eokulduk .. Son· 
ra, birlikte pntmet alarak karnmıızt 
doyurcluk .• Zaferen zafere kO§tuiu -
mu tenelerde vOcut vUcuda yapqık 
bulunuyorduk... Kaleci, aon müdafi olduiunu ehemmiyeti haizdir. AdaleQin sev-

Nihayet, lzmire yaralı olarak geti _ ve meftii itibariyle saha üzerinde o- tek. bulunması ve katılapnuma da 
rildlm.. O büyük brsal&lık içinde Kil yunun ıureti cereyanını bütün arka- son derece ihtimam şarttır. 
heyl&nı da kaybettim. •. Fakat artık a- da§lanndan daha iyi göreceğine na7-a Kotulara aelince, çok kısa n\esafe 
b fllAn kim dUtUnUr?.. O günler ne ran tehlikeli zamanlarda önündeki üzerinde sürat koşuları kaleci için en 
gttnlerdl, m mutlu gtln)er... müdafilere talimat vermekten de çe- lüzumlusudur. Arasıra mukavemet 

Artık -.. .. t••• bitmişti. Silllu bı- kinmemelidir. Lüzum haaıl olursa kotulan da nefes arttırmak baknnm-
rabn .......... apaı almak lbımge- değil seslenmek hatta avazı ~ir ka- dan lôzımclır. Kaleci bir mukavemet 
liyorda. Ka,, d6nıdtlm... Halimi blll . dar bağırmak da caizdir. yarışma çıkmryacağı için esas gaye 
yonana. .. Topnkla, ekjnJe cl!dinip çeviklik olduiu için, buna göre an-
dlll'UJOl'U&! Jl'abt hayatı kn•nmak da 1 ICALECI DAiMA HAREKET trenman yapmalıdır. 
sDc oluyor beyim.. Bir UlrlU iki ya • ETMEUDfR: Top antrenmanına gelince, kale-
bm bir araya Plm.IJOI" ... itte mMOll, cilerin buna mümkün olduğu kadar 
cltln kl•baya sidertrm. cebime ancak Kalenin bir direkine kendini mes- fazla ehemmiyet vermeleri §8lttır. 
PilP pime tren paruma elverecek ka nat yaparak hafif hafif kestiren bir Oyunun kaleci ile alakadar bütiın 
dar u PU'& aldmı... lehirde yapacak kaleci karikat\iriinü göz önüne getire __ t h 
"--- · le saıa ab üzerinde top antrenmanı ka. .,_. lf rim vardı.. Görilltüm, konuş- rek diyeceiiz ki eon müdafi için en 
twn, dönUyordum... Ne kadar olsa eski affolmaz bir hata, oyun eahamn ö- lecinin esas idmanını teşkil eder. 
merak, at paannm kurulu olduğunu il l~H~ 111 _ hür uçlannda cereyan etse de elleri- _____ -_B_IIT...,._I ------
&'örerek yolumu oradan geçirdim... ni. kollanm kavutturarak oyuna ala-

Burada, binek atmdaıı ziyade teka- ==========;::I a.zw eeyirci .-.:L: bekmuxkr. Ka-
Ude çıkanlmq kaba, undıkçıya veri- Bu t ı.-ı- IPUI 
lecek atlar ll&blıyordu. iki kliıdmı var. a: ~ hayatımı leci daima atik ve çevik hilaini verme 

Anmm 1ruJafmıa bir kişneme ıeldt. ~:.sat. bılna bwıu... Onu •· li ve böyle olmahdır. Gol direklerin 
a •'-- ı ....... _ -. -•t-- 81'Ullll iatirahat mahalli aııan kaleci-

.R9111& 0 U"1611&&1& bir 8M ... Fakat: 
_ Bu eanmz hayn.nlar arumda böy Ve kendisine macerayı anlattun! Ya ler yamldıklannı çok çabuk ~:ılarlar. 

le diri, b6yle eengt~ haykıran ela man bir Hatay muhactrlymlş. 
bulununnut elemek!. diye dtif8ndüm. - !ki kiğJda al bakahm ... RelAl ol-
Bepmı çevirdillm AIMD pml 'J>Inl sun! .. - dedi. 

y:ınan iki gözle karplqtmı. Bu, be- Köye dönmek için ayırdığun yol pa

nim, benim KQheyllnmıdJ .. Ama ne kö rÜmı ata verdim böylellkle.. İfte bu 
tlJenılf ... O canlı hali ancak bir an de- 8ebeple dünkü trenden çıkmadmı .. Bi
nm edebUdt •• Kulaklan da bir an dik zim Kilheylinm da aırbn& binilemi)'Or 
clurabiJdi.. ionra, ;reı.t, kuyrap, m- artık tabii ..• iki ihtiyar arkadq cad· 
b, bacaklan, her feYi takatlillefti. deyi tutturduk ... Eakiden olaydı, yel 

Pomadu, JöçtiL.. Yalnız föcleri.... sibi iJd catte uçabiJecelimiz bu I09e 
~ bana bir at bakıııyla bakı • yolunu, aheste. bette on aekl& saatte aı. yol'du ... 

Sanki: dık ... Şimdi onu evimin önündeki çayı. 

- Beni kurtar ... Beni al .. Ben aeni ra.11alacağım ... Vannn, ömrünün BOnu

en k6t8 samanlarında b:ra1ctım mıydı? na kadar otluın. .. 
diJOr. Aff ederaln, futa uzattık pllb& hl • 

Sahibine aordum: ı klyeyt ... Bırakalım da beyfııı. senin at 
- Kaça veriyonun? abfverişfne bakalım. Bucün Çukurova-
- Be, lira! • dedi. ya iniyor m~?,, 
- Evllt! - diye yalvardım ... Beciın "HfJtice Süregyo) 

HiSSEDiŞ, SEZiŞ VE TASAR. 
LAYŞŞ: 

Kalecilikte fÜt çekilirken istika
metini seziı ve taaarlayqhr ki birinci 
sınıf bleci ile ikinci muf J...ııteci ara· 
smdaki farkı tebarüz ettirir. Bu va
•flan eadece Allah vergiei sanmak da 
hatadır; hiç tüphesiz dikkat ve oyu
na kaJ'fl beslenen alika derecaiyle 
mütenuip inkitaf eden bu vurtları 
zeki ile müterafik fazlalattırmak he'° 
kalecinin elinde olan bir ittir . 

ANTRENMAN VE PRAKITS1: 

in atlamak ve harekitta çeviklik 
ve elaıtikiyet .emin eden herhan~i 
bir idman kaleci için birinci derecede 
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Sovyetler şiddetle 
hareket edecekler 

Soır;ct bahriyelileri l>ir merasim csıuısuula 

(Baş tarafı ı incide ) } 
yangın çıkmış olan Komsomol Rus va. 
puru hadisesinin beynelmilel mahaflde 
uyandırdığı endişeden bahsetmektedir. 

Dün akşam Sovyet ticaret gemileri· 
nin himayesi için Akdenize Sovyet harp 
gemilerinin gönderilmesi ciheti düşünü
lüyordu. 

Moskova hükumeti açık denizdeki 
bu kabıl korsanlıklara mani olmak hu. 
susunda kendisine yardım etmeleri için 
İngiltere ve Fransayn müracaat etmiş· 
tir. 

Hld!se çok vahimdir 
Fransız gazeteleri, Komsomol isimli 

Sovyet vapurunda silah bulunmadığı 
cihetle r.si kruvazörünün hareketni hak 
sız bulmaktadır. 

Poti Pariziyen diyor ki: 
Bu vahim hadise ile tevlid edebilece

ği neticeler ve davet eyliyeceği muka. 
heleler halihazırda Sovyet hükumeti 
ıerkam arasında görüşmelere zemin teş
kil etmektedir.,, 

Sovyet bayra~hna uzanan 
eller kırlfac;:sk ır 

Kcmsomol vapuru · "&esi Uzerine 
bütün Rus.}"lda büyül. mitingler yapıl
maktadır. 

Bu mitinglerde faşistlere karşı şiddet 
Ji hücumlar oluyor. Karadenizdeki Kz. 
.zılfilo, aşağıdaki takriri kabul etmiş· 
tir: 

.. Fa~istler vapurlanmızı battrıyorlar. 
Faşist korsanlar Sovyett vatandaşları

nı öldürmektedirler. Düşmanlarımıza 

ihtar ederiz ki Sovyet gemilerine, Sov. 
yet bayrağına ve Sovyet topraklanna 
uzanan elleri kıracağız.,. 

Mareşal Voro llofun bir ihtarı 
Mcc;kova 21 (A.A.) - Kızılordu ku

mandanları karılan panunyonist konfe
r:ınsr aç•Iışmda söz

0 

alan Mareşal Voro. 
şilof deml!tir ki: 

"- Şeci J:ızılordumuzun yanında da· 
ha doğrusu bu ordunun nefsi kendisin
de diğer bir harikulade ordu daha mev. 
cuttur ki bu da kumandanlarımızın 

karıl:ırı, anaları. ve kardeşleridir. 

Bu kadın ordusu şimdiki sosyalist 
inşa devresinde olduğu kadar müşkül 

harp senelerinde de Kızılordu ile bera
ber yürümektedir. Sovyetler Birliğine 

hücum etmeğe teşebbüs edecek olan düş 
manlnr, sarsılmaz Krzılordunun yanıba
şında bütün diğer Sovyet kuvvetlerile 
de karşılaşacaklardır. 

Düşmanhınmıza bildiririz ki, sulh i. 
çin mücadele etmekle beraber, istiklali
miz ve memlecktimizde muzaffer olan 

sosy;ılist inşasının müdafaası için mü
cadele ctmeğe de çoktan hazır bulun. 
maktayrz ... 

lspanyay 62500 Alman 
da 1a sev:< edlllyor 

Londra 21 (A.A.) - Niyuz Kro
nikl gazetesi M. Hitlerin İspanyol asile 

rine yaidım için altmış iki bin beş yü: 
kişi göndermeğe amade olduğunu ha. 
her vermektedir. 

Sabık kra ın nutku 
pl3kçıları 

zenginleştiriyor 
Bu plaktan Amerikada günde 

300 bin tane satıhyor 
Sabık krnl Edvardın veda nutku-ı tün mesuliyeti kendisine ait olduktan 

nun gramofon plağına çekildiği ma- sonra bunda ne mahzur vardır. Ne 

lumdur. Amerikada üç yüzden faz- yazık ki fikirlerini radyo vasıtasiyle 
la gramofon şirketi gece gündüz ça- ortaya koymaları için daha çok aha-
lışarak plağı çoğaltmakla meşgul- liye fırsat verilmiyor. 
dür. Bir tahmine göre, plaktan A- Bununla başpiskoposun sabık 
merikada günde 300.000 tane satıl- kral hakkında söylediklerini tasvip et 
maktndrr. tiğimiz manası anlaşılmasın. Asla ... 

Plak her yerde olduğu gibi mek- O sözleri takbih ederiz. Fakat biz, o 
teplerde de satılmaktadır. sözlerin söylenilmesi hakkını müda-

Zaten ifadenin büyük bir edebi f d' aa e ıyoruz.,, 

kıymeti haiz olduğu ileri sürülmüştii. ---------------
Bu münasebetle talebeye, nutuk- Bulgaristanda 

ta kelimelerin seçilmesindeki isa- Bir Türkü 
bet ve üsTUp gösterilmektedir. 

lnglllerede ketim hUrrlyetl Vahşôce 

telAkklsl o•• ıdu•• rdu•• ıe• Kenterböri baş piskoposunun sa· I' 
bık kralı tenkit eden nutkunu söyle· 
meğe Londra radyo şirketinin neden 
müsaade etmiş olduğu lngilterede 
bir mesele hnlindedir. 

Bu meseleden bahseden Daily 
Expres gazetesinin mütaleası şudur: 

'Bazı kimseler Londra radyo idare 
oinin Kcntcrböri haşpiskoposuna sa· 
bık krala hücum etmesi için fırsat 
Yenni~ olmaım doğru bulmuyorlar. 
Niçin? Başpiskoposun söylemek iste
diği şeyi söylemesine elbette müsaa· 
de etmelidir. SöY.liY.eceği sözlerin bü 

Sofya, (Hususi) - Kampana gaze
tesinin yazdığına göre, KıZa.nlık kaza-

sının Gorno Gradişte köyünde bir Bul
gar müscllah eşkiya çetesi, Kug Ali 

oğlu Ahmedin evine geceyarısı girmiş 
ve Ahmedin bab:ısı 68 yaşlarında ak 
sakallı bir ihtiyar olan Aliyi, uykusun 

dan kaldırarak sürükliye sürükliye 
dışarıya çıkarmışlar ve kafasına vura 
vura öldürmUşlerdir. 

HUk\lmet, katilleri yakalamak üzere 
bir mUfrere göndermiştir, 

HABER - Akşam postası 
~-==========-=~---==~~ 

22 Birincikanun - 1936 

Ruzvelt 
Avrupa işlerini 

düzeltecek ama ... 
Bu meseleyi nasıl 

ha il edebileceğinde 
henüz nıülereddit 
Niyuz lfronikl'iıı Vcı..Jiııgton muJuıbi

ri yazıyor: 
Vaşington, Reisicümhur Ruzvcllin 

Avrupa itılerine sulh uğrunda, göze 
çarpacak bir f:Ckilde müdahale edeceği 
tahminleriyle çalkanıyor. 

Kuvvetle takd:r edildiğine göre Ruz 
vclt, bir ''Silahlanma tatili0 yapılması. 
nı teklif edecektir. Bu teklüin muhte
lif sulhçü gruplardan müzaheret göre· 
ceği anlaşılmaktadır. 

Asiler dokuz limana 
• 

mayın döktüler 

~·-........ 

BUtün bu havadislerin altındaki baş· 
lıca amil, Ruzveltin bugünkü dünya 
gidişinin bir harple neticelenmemesi i- r 

çin münasip ve nazarı dikkati calip bir ~ 

surette kendi itibarını kullanmak is · 
temesidir. 

Amer1ka reisicümhuru Ruzvelt ce
nııbi Amer:kaya gittiktenbcri, millet · ' 
lerin liderleriyle şahsi temasta bulun
manın faydalarını takdir etmiş vazi 
ycttedir. 

Ruzvelt idaresinin mühim şahsiyet· 
leri, onu gelmek üzere olan buhranı 
karşılamağa sevketmektedirler. Bu· 
nurun beraber Amerikan hariciyesi 
mesela tngiltereye silahlanmayı ter
ketmesi için bir teklifte bulunmayı 

mügkül bulmaktadır. Çünkü İngiltere, 

Almanya ve İtalyanın gittikçe büyü
yen kuvvetine mukabil ve muvazin 
bir kuvvet teşkili için heniiz silahlan· 

I 

maya başlamıştır. 

Ruzveltin Avrupa işlerine sulh ga· 
yesiy:c müdahale etmesi hususunda 
iki nazariye mevcuttur. bir tanesine 
göre, Ameriknnm nüfuzu pek ilerde • 
dir. Ve bu nüfuz henüz sulh uğnındn 
tam müessir bir surette kullanılma • 
mıştır. 

Hat' fı., sulh gayretleri muvaffakı
yetsizliğe uğrasa bile, Amerika, elin -
den gelen her şeyi yapmış vaziyette 
bulunmalı ve "s·cilli temiz" o1malıdır. 

İkinci iddia ise §U ~kildcdir: J4ister 
:_!l.ut.v 1 itih:ı..rını Qt;LitnQ. ın~naa. .t. 

melidir. Böylece herhangi ihtilafı so· ı 
na erdirmek kudretini haiz olur. 

Mesela Ruzvelt, şimdi işe girişirse 
ve yaptığı teklüler de kabili kabul 
görülmezse, o zamnn itibanna halel 
gelcc~ktir. Binnena;eyh ihtiyatla harC' 
ket ebnck lfi.zımdır. 

Amerika Cwnhurreisinin A'\TUP?. 

hlkkındaki düşlncesi Bu:!nosayrest.e • 
ki Amerika ittihadı konferansında nn· 
laşılmıştır. 

Ruzvelt kuvvetle demokrasiye ta.rnf. 
tar! 

Onun bu temayüllinü, İngiltere ve 
Fransa ile rabıtalarını kuvvetlendir, 
mek üzere olması şeklinde tefsir edi· 
yorlar. 

Ruzvelte pek yakın olanlar, Amerika 
Cumhurreisinln hazırlıksız hiçbir mü· 
dahaleye girişmiyeceğini, çünkü "Lon· 
dra iktısat konferansı,, ndan dersinı 
alını§ olduğunu söylüyorlar. 

Ayancık 
cinayeti 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
öldürmüştür. Cinayetten sonra cese
dini sürlikilyerek orman içine saklamış 
ve kaçmıştır. 

Katil bir gün sonra jandarma ku -
nıandanı Saim Sungurun aldığı terti
bat sayesinde ele geçmiş, adliyeye v~ 
rilmiştir. 

Makineye kapılan 
bir işçi 

Tophanede Yamalı hamam arka· 
sında 2 numaralı evde oturan ve 
Fındıklıda Emaye fabrikasında çalı
şan amele Sıvaslı Hiiseyin dün gece 
fabrikada çalışırken boynunu maki
neye kaptırmış, ağır surette yarala
narak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Ölilm 
Cumhuriyet Halk Partisi umumi kli

tipliği memurlarından Kemal Mutlaa_ 
yin kaympederei eski Fatih sulh ha
kimlerinden Malatyalı avukat Hasan 
Tahsin Tarakçıoğlu ölmüştür. Cenaze
si bugün ikindi namazı Eyüp camiinde 
kılınarak Eyüpteki aile kabristanına def 
nedilecektir. Allah rahmet eyliye .. 

i spanya Fas? sahillcrini!.e faal'yeti F ra118'".zlaroa pc7' §flphcli gör:..l n 
Almanların Köni,.ibcrg 1"rmzo.zörll 

Mı<'.dridde her ev bir kale 1ıa1ine gelmiştir. işte cvllcn 
b:ırdmwrnl.a asiler tarafından bu 1ıa!c getirilnıi§tir. 

Asilerin hava hücıwımıa harşı muhafaza edilmeleri için Madri<lde kadın
lar tenha semt lcrc sevl:ediliyorlar 

(Baş tarafı 1 incide)\ 
ne Fransa yeniden İngiltereye müracaat 

ederek, ademi müdııhale işlerinin yoluna 

konulması ve 'bilhassa İspanyaya gön. 

derilen harp levazımatının durdurulma

sı için kontrol komisyonunun biran ev

vel te§kili hususunda derhal faaliyete 

geçilmesini teklif etmiştir. 

L'manlara mayin dö:-cUldU 

Deyli Herald yazıyor: 

Li?.bondaki Danimarka orta elçisi 

general Franko hükumetinden tıldığı bir 

ihtarnameyi Danimıırka hariciye nezare 

tine göndermiştir. Bu ihtarnamede ge. 

neral Franko, İspanyanın dokuz lima· 

nına mııyn döküldüğünü bildirmektedir 
Şöyle ki: 

''Malaga, Almeriya, Kortacena. Va

lansiya, Barselona, Tarragoma, Bilbao, 

Santander, ve Gizon limanlarına mayn 
dökülmüştUr. 

Bu limanlara uğrayan yabancı gemi. 

Ier muayyen yolları taki_; etmelidirler. 

Bilbao, Tarragona, Sar.,Jer ve Gijo· 

nun tamamen kapalı olduğu söyleniyor. 

Bu limanlardan ayrılmak istiyen gemi

ler de pazar günü geceyarısrnda aynl. 

mak emrini almışlardır. 

İngiltere ve Fransa hükumetleri böy

le bir nota almış değildir. Fakat bunun 

çok sürmeden geleceği umuluyor. 

Dahiliye Vekaletinde 
Uç umumi müdilrlük 

Ankaradan gelen hııberlere göre Da• 

hiliye vekaleti teşkitatı CS".ı.sh surette 

değiştirilecek ve genişletilecektir. J3ıl 

hususta bir kanun layihası hazırlarıa.. 

caktır. 

Mahalli idareler umum müdürlüğô• 
nün mahalli idareler reisliğine çevrilrııe 

si düşünülmektedir. Bu riyasete bağlı 
olmak üzere hususi muhıısebeler, bele• 

diyeler ve köyler umum mfüiürlüklc:İ 
namile üç uınum müdürlük teşkil cdl• 

lecektir. 



Dünya şampiyonluğu etrafında 

Schmeling - Braddock 
Maçının teferrüatı tesbit edildi 

ve bazı tadilat yaplldi 
Berlin (hususi muhabirimiz yazr. 

)'or) - Bu ayın on ikisinde Şmelingin 
de hazır bulunduğu Nevyork boks ko· . 
ırıisyonunda verilen bazı kararlar ve 
ırıaçın tarihi iki gün sonra tekrar top
lanan komisyonca değiştirilmiş ve te. 
ferrüat tesbit edilerek kunturat boksör 
ler tarafından imzalanmıştır. Son şekil 
lpğıdaki noktalan ihtiva etmektedir: 

1 - Maçın tarihi 3 haziran 1937 dir. 
·2 - Bu tarihte Şmeling dünya ağır 

•iklet boks §ampiyonluğu is;in Amerika
lı ıampiyon Braddock ile meşhur Ma
dison Sguare açık hava stadyomunda 
karşılaşacaktır. 
..... 

3 - Her iki boksör serdedilen nok. 
talar üzerinde mütabık kalarak kuntura 
tı iınzalaınrılardır. 

4 - Evvelce kararlaştırıldığı gibi 
8raddockun Şmeling ile karşılaşmadan 
evvel zenci boksör J oe Louis ile bir göa 
leriı maçı yapması~ müsaade edilmire 
cektir, Yalnız diğer boksörlerle (15) 
~vunttan a,ağı olmamak üzere husust 
l'Ölteriı maçları yapabilecektir. 

S - Tertip heyeti tarafından maçın 
talibi tarafından alınmak il.zere 25000 
dolarlık emniyet akçası boks komisyo
lluna yatınlacaktır. 

6 - Maçı kazanan boksör kazandığı 
tarihten itibaren altı ay zadında ün. 
~yalnız birleşik hükCtmetler dahi
linde mUdafaa etmekle mükelleftir . 

Halclmu müdafaa etmek ve kendisinin 
Joe Louia ile tekrar karşılaımaaı için 
.\merikalılann tertip ettiği tuzağa düt· 
1bemek için de ansızın Amerikaya git. 

~trut olan Şmeling bu tehlikeyi her taraf 

c:>w n ya ı a şj:k-le 
boks şampiyonu 

H. Levis 
Ağır siklet mi 

oluyor? 
Nevyorktan bildirildiğine göre, 

lrıe,hur dünya yan-ağır boks §ampiyo 
l\u zenci John t !c .• ry Lewis, kendi 

kategorisini ve bundaki şampiyonlu
iu ~~rkederek ağrr siklettekilerle dö
kuşmeğe karar vermiştir. 

Lewis ·::.: macını 4 kanunusani 
de AL Ehora ka~ı yapacaktır. Ga
lip geldiği takdirde lnpeletienle kar-

ttJaıacaktır ve ağır siklet §ampiyon
hığa yakla§abilmek için daha birçok 

l'\kipleri yenmekle mükellef olacak
~. 

Fransa 
Putboleulnrı 

galip 
gene 

BradOOk 9'Jlıfırken 

etmipe de, kurnaz Amerikalılar bu son 
noktayı kendisine kabul ettimıiılerdir. 
Bundan dolayı Alman matbuatı bunun 
haksız bir talep olacağını aöyliyerek a
demi memnuniyet beyan etmektedir. 
Şmeling yakında tekrar Almanyaya dö 
necektir. 

Suat ERLER 

plar 

Beklenmedik 
bir ·hezimet 

Boksta Almanya 
lr landaya ( l4 - 2 ) 

mağltlp oldu 
Berlin (hususi muhabirimiz yazıyor) 

- Bu hafta Belfast şehrinde Alman ve 
İrlanda milli boks takımları arasında 
icra edilen resmi müsabakalar Almanla
rın hiç beklemedikleri neticeyi vermiş 
ve İrlandalılara ( 2-14) gibi büyük 
farkla yenilmiılerdir. Bundan birkaç 
sene evvel Almanlar Berlinde ayni pu. 
van farkile kazanmışlardır. 

Mağlubiyet en hafif sikletten başlaya 
rak yukarıya doğru çıkmış ve bu arada 
Almanlann olimpiyat ıampiyonu Kais
ser de dayak yemiştir. Orta siklette 
Hamburglu Baumorten sayı hesabile 
galip gelerek Almanların şeref puvaru· 
nı alabilmiştir. 

Ba§tan aşağı sıvırya bir galibiyet 
ümidile seyahate çıkan Alman boksör. 

Fransa-Yugoslavya futbol ma· leri paniğe uğramışlardır. 
Çından aohra. icrası takarrür eden 5 U tO p U 
Yugoslavyanın meşhur Beogradski 

~tılübü ile Fransanın Racing ve Su topu turnuvasında da hiç umul
~cd-Star kulüpleri muhteliti arasında madık bir netice alınmıştır. 7 seneden
~apılacak maç bitmiştir. beri Almanya şampiyonluğunu muha. 

Beogradski takımının ekserisini faza eden Berlinin en kuvvetli ıu topu 
l'rıiUi takım oyuncuları teşkil ediyor- kJübü Wcissensee diğer bir su topu klü 

~~· (Red - Star - Rasing) muhte- bü olan Span~au'a (4-5) mağlup oL 
ıtı de en kuvvetli §ekliyle sahaya çık muştur. Macarıstandan sonra su topu. 
'n·:tı. nun en s;ok sevildiği ve oynandığı yer 

R d-S · t' tt·-· A 1·an Almanyadır. Bu oyunun da burada fut-a tann venı ge ır ıgı r -
lirıl' \/'-11 lL- da - • 1 ak holdeki gibi son derece merakhlan var-

ı oyuncu ı a oa sag ıc o ar . . 
~k ~ dır. Binaenaleyh bu netıce Berlınde me. 
4' jrnda yer almıştı. 1lk ~?~Ü Y ~S:~5 raklılar arasında hayret uyandırmıştır; 

v ar atmışlar ve muhtc. . . ;ı bu tun zira turnuvanın teklini tamamile değiı· 
~~Yretine ..ığmen ilk devreyi galip va tirnıiştir. 
~>'ette bitirmişlerdir. Al ı 
ito 1kinci devrede Yugoslav müdafii m an ar ın 

tnerden gelen topu kendi kalesine Gelecek a t letizm 
~k.rnak suretiyle rakiplerinin bera· 
~t-liğini temin etmiştir. Bundan son· temasları 
~ransızlar iist üste üç gol daha at· 16 ve 17 temmuzda Londrada icr<. 
~lardır. edilecek oian İngiltere atletizm ıampi-

Üyunun sonlarına doğru Beog- yonasın:ı seçme bir Alman ekibinin de 
~kinin attığı bir golle. netice 4 -2 iştiraki her iki federasyonun tasvibile 
~lann lehine bitmiştir. kararlaıtrnlmıştır, Bundan baıb 27 

RABRR - Aqa• Po8bll ' 

Çeki Karlin 
ızmlr muhtelltlle 

2-2 berabere kaldı 
İzmir: 21 (A.A.) L Çeki Karlin ta

kımı üçüncü maçını bugün karışık bir 
takımla yaptı. Havanın soğuk ve rüz. 
garlı olmasına rağmen sahada oldukça 
kesif bir seyirci kalabalığı göze çar.Pı
yordu. tik devrede rüzgarla beraber oy 
nıyan kanşık takım Çeki Karlin kalesi
ne sık sık akınlar yaparak gol fırsattan 
ihdas ediyordu. Beşinci ve yirmi beşin. 
ci dakikalarda Fuadin ayağı ile iki gol 
kaydeden karııık takım devreyi 2-0 
lehine bitirdi. 

7 

ikinci devrede rüzgar şiddetini büs· 
bili~~b~ğın~nç~~rl~bn~-----------~------~--
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takıma karşı faik oynadı ve biri penal V 11 d 1 Z ._, 

Sin11ma arli8ti Joarı Kravfordıtn ha.kiki My<ıtta naaıl bir aima O"""'Y'Mt1' 
hiç ıW.şünd.ünii:: müf Ortada siyah gö::lüklil kadm Joan Kraflford~ aoZu: 
daki gözlüklü cr1rok veni kocası sinema artisti Fra~ot Ton'dur ... 

tıdan olmak üzere iki gol atarak bera· D · · n ya a n ca 
berliği temin etti. Karışık takım bu t İ ca r et İ ! u 
devrede iki penaltıyı fena vuruşla ve iki 262 sene 
muhakkak gollük rırsatıan acele etmek Sayesinde zengin 
~~~~d~~t~açrrdı ve oyun da 2-2 be. olan kadın rahat etti! 

Galatasaray 
denizcileri 
Yun anistana 

g idecekler 
Galatasaray denizcileri ile YunaniL 

tan sporcuları arasında yapılan bir mu
kavele mucibince Galatasaraylı yüzücü-

lerden bir takım önümüzdeki mevsimde 
haziran ayında Yunaniatana gidecek ve 
orada müsabakalar yapacaktır. 

Bebekte 
B ir yüzme havuzu 

yapılacak 
Ve küe at resminde 
bir M a c a r tak ımı 
~ bulun ~~ 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö-
re, Galatasaray spor klübü gelecek mev 
ıim için Bebekte bet bin lira sadile bir 
yüzme havuzu yaptıracaktır. Bu büyük 
ve çok faydalı iş ba,anldıktan sonra, 

resmikü,at günü için Macaristandan 
kuvvetli bir yüzme takımı getirilecek 
ve o gün mühim müsabakalar yapıla

caktır. 

SiZviya Sidney 

Londranın en muhteşem köşesi o
lan Park Lane'de dünyanın en pahalı 
malını satan bir dükkan vardır. 

Bu dükkan geçen hafta Holivur 
tan Londraya göç eden madam Ad 
Şulberg'indir. Madam Şulberg bir yıl
dız dükkanı işletmektedir. Kendisi 

f tb 1 film yıldızları alış verişindedir ve en Adana da u o yüksek arttırana, yani yüz binlerce 
lira verene yıldız satmaktadır! 

Bayramda yapı lan Madam Şulberg keskin gözleriy-

turnuvayl idman leaktörveaktrisleriizlemekte, bunla~ 

Profesör Duros namında bir 
çi, milattan 1436 sene evvelin 
itibaren 1925 senesine kadar g 
harp ve sulh seneleri,ni hesaplari 
suretiyle bir nevi sabır rekoru 

tır. Profesörün tetkikatma göre. 
müddet zarfında ihtiyar dünya 3. 
harp ve ancak 262sulh senesine ~ 
olmuştur. 

Profesörun bu tetkikleri üzeı 
gayrete gelen Fransızlar da 1 7 ı 
asırda ya'8dıkları sulh ve harp ~ 

)erini hesap etmişler. Bu hesaba 
zaran Fransızlar, bu müddet zar 
ancak 36 sene rahat yüzü görmü 
ve 64 sene ham etmiıı-ılerdir. 

Ovens 
ilk profesyonel 
müsabakasını 

Bu ayın 
26 sında 
yapacak 

Son olimpiyatlarda üç dünya 
piyonluğu kazanan meşhur 

kalı zenci atlet Jesse O\\·ensin pr 
yonelliğe geçeceğini yazmıştık. 

Owens, profesyonel müsabak 
rma. bu ayın 26 sında Kavanda 

pılacak bir rugby maçının hafta 
esnasında koşacağı 1 00 metre ile 
lıyacaktır. Yurdu kazandı n kuntoratla ele geçirdikten sonra 

müzayedeye· koymaktadır. Kendisi 
Adana (Hususi) - Burada kızıl ancak birkaç seneden beri bu işe giriş ===================== 

ay menfaatine bayramda bir futbol miş olml'kla beraber sattığı yıldız lis- işi Amerika& en çok kazanç ge • 
turnuvası tertip edildi ve üç kulübün tesinde Silv~a Sidney, Klodet Kolber bir ticaretti. Şimdi ayni ti 
i§tirak ettiği bu müsabakalar çok gü· gibi meşhurlar da vardır. Madamın Lonclrada yapacaktır. 
zel cereyan etti. Kur'a neticesinde----------------------------------! 
ilk maçı bayramın birinci günü ld-

manyurdu ile T orosspor kulüpleri 
yaptılar. 

BeJiktaşlı Adnanın dahil olduğu 
T orosspvr takımı birinci devreyi 2-1 
galip bitirdi ise de ikinci kısımda at
tıkları bir gole mukabil kalecilerinin 

hatası yüziinden üç gol yiyerek mü
sabakayı 4-2 kaybetmiş oldular. 

• 

Bayramın üçüncü günü idman 
yurdu - T orosspor maçı galibi ld

manyurdu ile Seyhanspor karşılaştı
lar Çok hakim bir oyun çıkaran ld
manyurdu bu maçı 4-3 kazanarak Kı. 
zılay turnuvasının birincisi olmuş ol
du. 

Eftal Tok 

QA NKAYA 
YATl ~ILAN DARA t Yi · 

EKiLMi~ TOl-IUM GiBi VtRiMLiDiR • . 

ağustosda Almanyanın hem hudut ol. 
duğu beş milletle, yani Avusturya. Lük 
scnburg, Holanda. Polonya ve Çekoslo
vakya ile de büyük bir atletizm günü o-11 

tarak tesbit edilmittir. 

UOlANTS[ DANr ONi~: 
KA~AKOY PALAS ALAL~MC i ~AN 
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izzettin, •• Erkaell ,, yl 

nasıl zaptettl·? 
Allah kısmet etse de şunlarla bir karşılaş
f sak; ben onlara asllefe "opbane taşımak 

Rakit bir havada bir tüccar gemisi çevirdile 
Esir ettiler. içinde Venedikli müstesna bir 

düşes varmış, gelin gidiyormuş 
ne ,demektir, gUsterlrlhı.... Geçen tefrikaların hülasası: Onun bu gemide, her şeye karşı a-

Ve kenc.lisihe has bir beşaşctle ile tnVtan avına çıkmak kadar gülünç Bır esir tacirinin hususl tilosu Mısır lakası uyandı. Hemen hemen bütUrt 
b dan Akdcnit~ geliyor. İçindeki meşhur d~-1 t f ......ı~•t h kk da • ilave etti: ir•Aeydi. ma ~ er ve e enua. a ın a.şagı 

~ simalar: Tai'lr hacı M•ı~tata ki, kendi Ü 
- Kurtlar dumahlı havayı sever• B~reket versin 1867 senesinde ka- harem ııcf!nestnde S<'fahatle meııguldUr. yukarı bir fikir aalıibi oldu. stdik kı 

lermİ§; biztm avlıyacağımız ku1t da bine değışti de iktidat mevltiine gelen 'Mıiltll1Akı:LS1 Hn.vva vo ııavvantn ilerde sa zaman içinde hayli tUrkçe de öğren-
süratine gÜvenE!rck gece k::ıranlığın- Ali ve f' uat paşalar isyanı bastırmak z~veı oııı.rak almak istediği kilçUk senet di. Pek muğlak sözler olmayınca, dn-
da ve denizli havadan istifade etmek işine dött elle sarıldılar ve nihayet SUnbUI .• r.:u çocuğu herkes lıa.dıın sam he. !Jinıdiden ne denirse hepsini e.nlı • 
istiyecektir. "E.tkadi,, ile bugün kar kaçakçılarla boy ölçüşecek yollü bir yor, l9.kin değildir. yor. Epeyce sa.tf, nahiv y8.ıilıŞı yapa· 
şılaşmazsak geceleyin bu korsan ltiu· vapur olan "lzzetthi,, i lstanbulda e- ra.k, fakat telA.ffuzu maymun gibi tak-

Akocnizdc on be!'._ eündcnberi yol alı- llt ede'"ek do.ı:ı..... d"-''•t cev"pln.r veri· vazörünü karşımızda bulmc:.mız çok saslı bir tamir gördükten sonra, Grit .... • f e•... uru.., "' 
Yorlardı. Artık, kü,,Ük hadımlardan ba "Ot BUt•'n H"""'""' ço"'·'ı..l"rı ı'..ıın· d .. il mümkôndtir. Gchleritni:!i açalım ço· sularma gönderdiler. " ~ · u ,..,"9 \il.U\... ~ .. • 
zıfa.rı yavacı yav$\Q ı'yileşmeg~e b<ı.:ladı. ki!...ce konu•an o oldu."Ju içı'n bu""bil cuklar.. "lzzettin,. ( l 070) ton hacminde .,, -:ı ..,.. vu 'il 6 ' W!I • 
Kimi kucakta, kimi yedekte, kimi kol- tun muhabbeti, alAka.yı celbediyor. 

- Herifler bu Havada denize çı- bir vapurdu ve zamana göte sür:ıtli tuk değneğiyle yataklarından çıkıyor- Hatti, medhWıenası, Hacı Mustafa. 
karlar mı dersin, efendi kaptan?.. bir tekne sayılırdı. Zira bu vapur 1 t d d J 1 run d'" kul .. .ı;...n" gitti •.. 

) 
ar ... Güver e e o aşıyor ar... ,., a.e• .. 

GaınsıZ 'Hasan bey ai.\.şi..inceli göz- (300 beygir küV'İletindeki rrtaldne- Bunlar arasında, tabii Sünbül de Kefidi&ino: 
leriyle ufktı lar:yarak cevap verdi: siylf' saatte sivirya ( 12) mil çiğniyor- var ... O da yalancıktan bir koltukdel- _Havva hatili'I, bu SUtıbUlU, senden 

- Oğlum, Ciridi abloka. eden fi. c1u. Vapurun eslehası altı tane 12 neği aldı. Bunlara dayanır gibi yapa- hediye ist1yecekmi9, efenditniz! • dedi· 
lornu~ "Erkadi,. elenilen bu ka11l.kçı librelik Arnıstronug topundan iba• rak hopluyor, atlıyor .. Bit takım tu - lcr. 
vapuru fazla süratinden istifade ede- tetli. haflı:ıtlar yapıyor. Herkesi güldtirliyor. 0 e!mad& hıı\l'a. çök gUzoldi. Deniz 
rek o kedar aldattı ki heriflerin cesa- l lalbuki asi adaya kaçakçılık ya- Onu sevmiyeh yok .. Gelip geM>n: 

L V"' Çar§&.f gibiydi ... Egirlere ktirek ~ekti-
teti cür'et de1ece ine vardı. Yalnız pati yollu vapurların sayısı çoKtU ı - Maskara! • diye yiı.na.ı;..nı okşu· 

E ı t 6 ' rerek Ağıt ag·ır ilerliyorlardı. Toplarla 
'Allah kısmet etse de •unlarla bir kar- "Erlr.adl,ı " ffiorİs,, 'Girit11 buti arın 

y t, yor. ve cephA'heyle mUcehhez k&d.irgtı.lar .. 
şılaşsak; ben onlara asilere cephaneı ~aşı11da geliyordu. Hele" rka:d( P.n Ve, Havvayı işaret edip: aan ikisi, öteki parçalardan ayrılmı!J, 
tli!}ımak ne demektir, gösteririm..... sUre>tlilerindettdi. - Seni o ktlrtArdf... Yôk9a ölecek- Venedikll bir tilccar gem.J8!nin fuıerfnı 

* lf. ~ "J:rzettin" iti süvarisi Gamsız HA· tin ... Bunu d::ı. utıuttnn. l - nasihatini ve y-Urtımu~. gMıl, batıntı.k ve içlndekiler 
Böyle fırtınalı bir havada .. izzet- san kaptan Crit sularına funda den•ir riyorlar... ktlı~te.n ğegmek tehlikesine ınaı·u:ııı kR· 

tin,. vepuiunun Girit açıklarında ne ettiği tarihindt!n itibatett kerakôl )'ap· Havva, gUJlimsiyc:ırek, oonittısiyMek ltnca bdyu teslim bayre.ğ'ını ~kmif • 
anlarında, :vuruşma zama."llarında bu mlya ba,lamış Ve bilhassa "Erka.di,. ona bakıyor: lerdi. 
İ§İ vardıi Hangi esrarengiz vazife yi 1tvlarrınk ürttidiyle didinip durmuş· - Tabii.... Ben de onu unutmam... Gemide mal olarak ipek kumaş yük-
Gamsız Hasan beyi "izzettin., in tu. Halbuki kaçakçı kruvazötU edn• Hem niyetim, kendisini evlatlık gibi ıu olduğıınu öğrenen Hıtcı Mustafa fev 
kaptan köptüsüne mıhlamış gibi onu gi zağar kokusu almış bir tavtafı gi- yanıma almaktır ... Efendimiz her hal· kalftdc kcyiflcnmi§ti. Elsif geminin ge
yerinden kıpırdatmıyordu~ bi bif iz bırak.ifüldart öttadan lrnybal· de onu bana hediye eder dlye umuyo- tirilme§ini hıı.remsaray bahçesinden 

lWesele basitti: ( 1866) yılında muş, silinip gitmişti. rum.. J.teyif1l keyifli eeyrederek: 
''l:ızehin,, in aüvstisi yese kapr ''Efendimiz!,, Afe ... ı Af •i kl H · patlak veren Girit isyanı büyüdükce - nn · e~ n çocu ara.. epı-

büyiimii,, her işi pamuk ipliğine bnğ- 1acak, baş1adısı İft@n beı:ecek tıyn@t Sünbül, bu sözü qok defa işitmiştir. niııe ihsanlar diığıt.actığım ... Bu malın 
lamak suretiyle (fdarei maslahat) te bir denizci değildi. Fakat Hacı Mustafayı henüz görmedi. yansI benim, öteki yarısı aranızdn pny 

' 

L 1 1 1 (Det>:ına tııır) Meralf edi••or... edil~..>.k r diyordu 
p0 ltiıı:.a~rna a ışmış o an Bahta inin """"'7.7~:7"~~:;:-~~:-""~=.~:--"'-'-'.--~"-"--=------:0----::-----~-----~-~-·-·-.:....._.:..·-------............. 
ihmalle-ri, tereddütleri yüzünden iş-
y<in a!.~ i koca adayı kaplayıvermişti . 

Bulııtıli isyanın ciddiyet ve eherrı
miyetini ftihayet takdit edip de icra
ata haşltıd.ığı zaman ise Goktan iş iş
ten geçmiş, Cidt Mileri hazırlıklarını 
bitirmiş, cephanelerini tedarik etm · s, 
Yunanistnnda birçok gizli silah ,;e 
cephane kflçakçı te9kilatı kurmu! bir 
halele idiler. 

Nihayet beceriksiz vali azledil
miş. yerine Girit işlerinden anlar b!r 
~eri - Mustafa Naili paşa - tu
yin olunmuş ve isyanın önünü al· 
mak; asileri dışarıdan bilhassa Yuna
nistandan cephane ve erzak kaçırma
sına mani olmak için de Girit adası
nı Osmanlı filosu abloka altına a1mı~-
tı. 

İsyarun önünil almak icin bir ta
raf~n adada ~skert har~kat yapıl r
ken bir taraftan da Osmanlı harp gc· 
mileri durup dinlefttheden ada su~a
rmda karakol yapıyorlar ; kaçakçth
ğm önünü almaya uğraşıyorlardı. 

Ablokayı, Anadolu filosu kuman
danı amiral Moralı İbrahim paşa i
dare ediyordu. Lakin bu filoya men 
sup gemilerden hemen hepsi yolsuz, 
a~ır teknelerdi, asilere cephane kaçak 
çılığı yapan korsan gemileri ise zama
nın en si.iratli tekneleri idi. Bu süratli 
b.çakçı gemilerle köte kapmaca oy
namak mecburiyetinde kalan zırhlı 
f1'emiler, kurvet]~r yüzde doksan hüs· 
ranla karl!ıla%ıyörlar, çıktıkları kaça\( .. 
<;ı avından elleri boı dünüyorlardı. 
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Asi adayı abloka eden Osmanlı 
filosunun kuman~nt ferik amiral 
İ' >l""ahim pata krym~tsit bir denizci 
de~ildi. U.kin bahriye nezaretindP.

ki örümcek kafalı kodamanlara dert 
n:;ı.latnmıyor, söz geçiremiyordu. 

İstanbuldan kaçakçılığın önünü 
"lrnn~ için eüratli gemiler istedikçe 
kenciisine inadına yolsuz tekneler 
RÖnderi1iyordu. O ağır yollu gemi
lerle siiratli kacakçı gemilerini yaka· 
lamak iıtemek ise tıpkı kaplumbağa 

Şüpheli doktor acaba karısile r-... H ............................................... : 

• Yazaın; • 
beraber Seriinin hangi köşesinde .: i== lskend'r fi'. Sertelli 

saklanmıştı? l - 36 - = 

Lokantanın öniindc otomobilden in.I 
diler. 

YUıbaşı, Hanııa döndü: 
- Haydi, sen çekil yanımdan. Ben 

lokantayıı. gireceğim. Onlar oraya ge· 
linoe ne yapıp yapaoakı beni onlarla ta
nııtıracakstn, anladın mı? 

- Peki yüzbuıııım .. 
Yüşbaşr Ştanke lôkantadan içeriye 

girdi~i "%aman güneşin batmasına bir 
saat var.dı. Müzikholün önündeki masa. 
lardan birinin yanındaki koltuğu çekti. 
Garıof\a şapkasınf verdi. Oturdu. Az 
sonra ıarsona teslendi: 

- Oanon.. bira getir. 
On dakika sonra saat altryı vurmuş-

tu. 
Mü~ik altıda l:laıtadr .. Milşteriler tek 

tUk gelmeğe, salon epeyce yükünü alma 
ğa ba~Jamıştı. Hane bir aralık yüzbaşı
nın yanma soku!dı.ı. 

- Canınızı cıkacak bir haber aldım, 
yüzbaşım! 

- Ne var? 
- Şüphsli mlişterill!r otelden çıkmış. 

lar ... 

- Garip §l'Y 1 augünü mü btklediler 
otelden ı;tkmak için? 

- Vallahi ben de ta§ttm l:lu iıe .. 
- Ne zaman çıkmışlar? 
- iki saat önce .. Lôkanta sahibi He 

hl!sap görmlijler .. 
- Sonra? ... 
- Valizlerini alıp gitmişler. 
- Nereye gittiklerini öğrenemedin 

rni? 
- Patrona sordum: (Benim onlarda 

alacağım vardı .. Nereye gittiler?) de
dim. Patron sert bir tavırla başrm sal
ladı: (bitmiyorum ... Ben rnUştcrilerin 
kahyası değilltrı ya. btedlk1ed yere gi. 
derler!). dedi. 

Ştanke elindeki bira bdrdağtnr tnasa-

= = nın Ustünc bıraktı: 1 ••••••••••····~···········•~··········1••••••••••········ 
- Şimdi ben de şüphelenmeğe ba~la- tal adlı hır otel hatırladı. Kalktı .. Hansa 

dıfti. görünmeden bir otomobile binerek 
Sonra birden Hansın gözlıırinirı içine Kempınskt lokantasından aynldr. 

bakarak homurdandı: ı Fakat otele böyle bir mü§teri gelme-
- Behf atlatıyor mU$Ufi yoksa?.. diğini biraz sonra oğrendi. 
- Ne! münas~bet, yüzbafım? Seni - Bu da bir hiledir .. LQkanta sahibi 

atlatmak, tnemlE"kete fena\ık yapmak ni şaşırtmak için söylenmi§ olabilir. 
demektir. Ben her §eydeh önce vatanırtr Yahut lokanta sahibi beni bu suretle 
sever bir Almanım. Babam olsa, yaka- atlattı. İki ihtimalden biri, fakat ikincisi 
sını bırakmazdım.. Siz beni pekala ta- daha kuvvetli ... 
ntratruz ı Diye söylenerek evine geldi .. Tend. 

- Olur ya .. Sana bol bahşiş verirler. düt ve heyecan içinde uyudu. 
Seu ae : (Tehlike var .. buradan uzak.. :t- :t. ~ 

laş111 I) dtrsln. Onlar da çıkıp giderler. YUe:başı Ştanke trtesi gün öğle ye-
Yi\zbc§t bu sözleri söylerken, ayağa meğini Kcmpinslti lokantasında ylyor

kalltmı§tt .. Yav~§ yavaş patronuh yatu.. du. Garsona sordu: 

na doğm yütüyordu. - Elektrikçi Hans burada mı? 
ihtiyar Lehli göalüğünün üıtünden - Hayır, yü~ba§ım .. Dün gece pat. 

yüzbaşıya b:lktı: ron onu lokrmt!dan koğdu. 
- Bir emriniz mi var? 

Yür;ba~t birdenbire ıaşaladı: 
- Hayır. Bir şey soracağım: Siıdn - Tuhaf şey 1 Hani çok namııslu btr 

eski müşteriniz olan doktor samimi dos adamdr. Neden koğdu acaba? .. 
tumdur. Onu görmeğe gelmiştim. Bura-
da yok mu? 

Patron düşünmeden cevap vırdi: 
- iki saat önce karısile kavga etmiş 

ti. Birdenbire valizini alıp gittikr. 
- Nereye gittiklerini ögrenemediniz 
. ' mı. 

·-- Hayır. Ancak şoföte (Kristal) di. 
ye bir işaret verirlerken duydum. 

- Kristal ttıi? 

-.. Evet .. Başka bir ~ey 
Geçip gittiler. 

i~itn'ledim. 

döndü. 

- Bu işe biı de fd!ftlk ama.. Pım·o
numut çok nksi \re asabi bir adamdır. 

Kendisine bir §e}' soramadık. Sebebini 
bilmiyoruz. 

Garıon çekildikten sonra yüzbatı 

düşünrtleğe ba!jladı: 

- İ§te flmdl tam bir çıkmua girdim. 
Ataba Hans korkudan mı çıktı bura
dan? Yokıta lokr\nta ıahibi ondan şüphe 
lendi de mi koğdu zavallıyı? .. 

· Ştanke şüphe ve tereddüt içinde bo. 
calayarak yemelini yiyordu. 

Artık Haııs hakkında lokantacıya bir Yüzbaşı tekrar masasına 
- Bu lckanta sahibi de muhakkak şey sormak doğru olmıyacaldI. Hesap 

onlarla birlikte çalışıyor. 
Ve kendi kendine mmldand: 
- Kristal .. Kristal.. Bıt bir otel veya 

lokanta adı mıydı? 
Ştanke Berllnin bütün otel ve lokante. 

larxnr tanıyordu. bbe bir sokakta Kris· 

' : 

gördü. Loka11tadan çıktr. Şaşkın bir hal 
de caddede dolaşıyordu. Şintdi ne yapa 
caktı? Han11 nerede bulacaktı? Şüphe· 
Ü doktor acaba karxısile beraber Berli 
nın hangi köıeeinde saklanmı~tı? 

Bu §Üpheli izler üzırindc yürilme'i 

Fakat bilhassa keytini getiren, 
ke. bir şeydi. Tüccar gemisltıin h 
le.si hakkında esir taciri~ haber 
ren hadım reis, ayni ıuuııanda şöyl 
haber de fısıldıunıştı: 

..__ Gözünüz aydın, efendimiz!.. 
patçflda bir parça. var ... 

-- O da ne denlek ? 
...- Ne demek olacak .. TüccAr 

gine "ptı.rça" demetler mi? .. Güt.el 
dtna da. parça. derl~r .. 

- Ay, bunda. güzel kadın Mt v 
- Evet ... Ven<!dikten Kutmara 

Jtisine gelin giden dUşes varmıg ..• 
-Deme ... 
- Naınl "9Y 7 ... 
- Köpük gibi ea.rı sarı eaçh .. Ze 

ced gibi şeffaf ve berrak gözlü bir 
mış .. Görenler parmak ısırmış} 

Venediğin en güzel ktzltırından 

Aslı Neınseli bir hanedannuş ! 
Hacı Mustafanm dikkat ve 

fovkallde ta.hrlk edildi. 
Gene usuna, hadını reiso: 
- Aman bizimkilere çaktırma ... 

kızı haraınsataye. sonraitn al' 
Şimdilik hutano gemiıt1~ alı - d 

- Baş Ust~ efcndlrtı ... 
Bu son günlerin gölldeleri çing 

ikiz kız karde,lerdir. &lir taciri 
hassa bunlarla meşgul oluyor dlye 
icarda. da söylemiftik. Bir erkek. 
bık olunca, bir kadının tesirinden k 
tulsa bile, biraz sonra, ötekinin teı 
ne dl.işer. İşte, biçare Hacı Mustafa 
aşağı yukarı ayni akıbete Uğra.m 

l:Iavvadıı.n yakayı sıyırdı. Onu ha 
ne gemisine bildiğimiz ~ekilde nef 
ti. Fakat, bir müddet sonra, işte bu 
~ ilt.üııl.-lıa &4bunu oldı... ~ 

rem kadınlarının diğerlerine iltifat 
deıneı oUnuştu. Çlngane1et, biribirl 
ni kmkanmıyorle.rdı. Biri, hacının 
tarafını, öteki öte tarafmt alıyor: 

- Sağa. ba.ksan birimiz, sola b. ks 
öbürümüz! Ba~kasınn izin yôk ! - di 
şakalaşıyorl&rdı. 

Fakat, bu ıskanın altıtıcia. bin.z 
ciddi saklıydı. ÇilnkU, hakikatte. H 
Mustafa, başka kadına bakmak im 
nmı elde edemiyordu. İkizler, göl 
gibi onun peşinden ayrılmıyorl 
Hem, m.ill::tlel'inin s: c'yesi seb::?bl 
çam sakızı g:bi yapı~kan şeylerdi m 
bıı.rekler... Diğer bir hususlyetleti 
rnllhteris oltnaktt... Hacı Mu.st:ıfad 
bfı.4ka. kadına ba.ka.ca.k t.A)c:ıt bırak 
yorlardı. 

Fakat: 
"- &rııırt k&dm .. KöpUk glbi l" 

lüle saçlar .... Zeberced gibi gözlC'r .... 
Bu tarif, genç esircinin dimağın 

yer etti. Sonra, o, bir Venedik düşes 
nin ne olduğunu da bilJrdl... Onda, 
zarafet, ondaki terbiye, nezak~t. gUf 
muamele dünyaı1ırı hiçbir ~erindeki ~ 
dmla.rda bulunınaroı ... 
Hacı Mustafa: 
- Ben hastane gemisine gidectıg;ııı 

dedi. 
Çingene kızları, derhal önüne 

tiler .... 
- Ôlrnaz ... B:ırakma.y:z ! 

(Devamı var) 

l~zımdı. foglliz casusunu bulduğu gU 
Setntıı ıetbe!ıt ba·akılacak v~ bu guı'. 
Jtadtn belki de cbediyyen onun oıat~J 
tr. 

"' "' ,. 
Ştanke•nın rapor" 

YUzlxı.şı Ştanke trk5nıhatb!ye daır" 
sine ~u mealde bit rapor vermişti: , 

"Berlindc bir lngiliz casuıunun ,,,efO 
cudiycti tahakkuk f'tmİftir. Bir ~~ 
ballı olarak at::aen b\I kadın, dvri tsıi' ,, 
h bir doktorııtn H'\•ceahUr.. Sem ~. 
duıtu Kempinski otellnden k•~_.;,, 
izi üzerinde ıiddetli takht y.par-
yıın.,, ~ 

Bu rapor üzerine Semrayı ıı• W 
neureti altında olarak tahliy" ıtı" 
lerdi.ı 

( Dovcımı vg,r), 
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YaaMl•r ı lngllla orduau hav• •abltlerlnden Kenneth Bravn Callln .. 

Mefllur aarr•ll we muharrir a.ov••ll Tnomaa · 
-llO- Dlllmlae vevıren ı A. L 

Boğaza girildiği sırada 
Çocuklarla kadınlar çığhğı basarak tepelerden aşağlya 

b" , 
koca koca kayaları yuvarladılar 

liö}'1e toptan firar üterine Türkler} 
n bir piyade llvasile ıeçme efrattan 
e'.kep ıllvari alayını cenuba gönder 
r. Muntazam askerler, Loranaın ba
z .ık ıilrlilerine ald:nı etmiyordu. 

ka kuntazam aakeri pek az olan Loranı 
efradını ik.iyt ayırdı. Vücuda getir. 

Bu kadmlar yalın ayakdı ve aırtlann-} 
da mavi boyah battan ıeçme uzun en.. 
tariJeri vardı. ölüm taburlannı tqkil 
etmek için ço:uldarmı da beraberlerin
de getirmiflerdi. 

onlar Araplan bUsbUtiln yendiklerini 
s:ınryorlardr. 

Tam bin Türk karıdanndaki dar bo

ğan girdi ve orada kadınlarla kal"fllaı· 
tr. 

Kaya parçalan pp b!mlt ollll Tflrk. 
lerin batlarma yalcb. 

Kaclmlardan bulll ım mlbedinin 
siltun.an arkasında mnai aJmıalardı

Gerçt banJar nlpnCI deflldl; tilfeJderl 
ıifbane ve tabancalan da horoalu ldSh· 
ne teJlerdl ama, dilpDUl pek yalmidı. 
Qazteri kapalı olarak atılacak katpnJar 
bile muhakkak iaabet ederdi 

Terkler ıeriye ~ndU; fakat pek ua 
la gldemeadi. Duvarlara~· Kar 
gaphkta biriblrini çipediler. Buıur 
tam manaaite bir feliket oldu.. Yubn. 

dairi tepelerden cösetlemekte olan Lo
ranı vaktin geldltinl anladı. HUcum I· 

• iki mllfrezıe Türkleri cenahlarından 

Türkler ilerledi. Loranam Araptan 
ateı açtıktan ıonra Petraya az daha ya. 
km yerlere ric' ,. etti. Gerideki tepeye 
siperter kaurak Türklerin kendilerini 
buradan da ıürilp çıkannaı·na meydan 
verdiler. Bu manevra Türkleri aldattı; 

Çocuklarla kadınlar çıihlr be,arak 
tepelerden apğıya koca koca kayaları çln Araplara aiıdan alın ela ılnder. 

dL 
ğa uğraşacaktı. Petranın kendi

müdafu için de Arap kadınlarını 

~ircrek tepelere yerleştirdi. 

yuvarladılar. Tam burada brailin kralı 
Amaziah ~rWerden on bin Jdıiyi te. 

~~~---------~----------------------------~----
pe den apjıya yuvarlatarak attırmrıtı. Livrensin kendisini dinliyelim 

4 M giderek 7art bef MB --/etk'/oi 
BMim iated~: l&epıi, B'°1'Tawt Jle~ Şen/itt aaraywfa wriımeı. 

dileklerinden ycanea )40,.Zmtf oldv.#flfı • oıa" koueri diftledtk. Btorn J&epimW. 
'""' öğ'Ze y6meği ie{t1 .wıakcltı pay~ nd'illet w ,Ulcrma Aialerit1i Şeri/ ,._._ 
ettik. mleriM anettı. o ela Wu/ w a. ... 

Gdt;e tek/ora ~I. ~/, Stom'a WJ 911 arttvaralc baAçemt.:dfJ b'- ele ~ 
- -L ii.aeTe, faktnM cebri ,..n..zı • .n.J• 

kine ba§ınca iatiyortlu. Bando ~ .,,_ •--·~ 
nı dihlmMk iateyı,. iat~m .,,,. CWdqe g6ntlmeceğini aiSfJl«fi: 

c.W. Stora 7aayretZ.ı - O vakit aiz d6 beni ,./Ofl bGft. 
- Ne bandoaıı1 na çağtnr, konaerini.zi dinleterek,_.. 
Ddi w mh kaıtaiyet~i, in 

celile w flklığa <Jo6n1 mı kadar' Uerk· 
mi§ olmalaruı&ın tebrik .etti. Şeri/ de, 
Türklerin Hicaz kumandanlığt kt.arar • 
gdlmıdcı, her gece vali kmaağt mrimde 
nöbet palan bir mutka bulaındwğıınıı t>e 
Vali Tai/to Abdullo1& tATG/ındon esir 
edilince bil bcmdonun ela uir alııtdığı
'"• diğer uirleri" Jlıaır mrıa,larUMI 
gmtUrildiğj laalü, bu ~ bir· 
likte alıkonuld~ aöyUıdi. Battdo ga 
1ipJer-: mt.ııka çalmak ü.:Me Jle~ 
bırak'llmıştı. Şeri/ HÜ8C1JÜI tele/cm a.-

da nqeni.ze iftirak .swhıcin' wrini
nia/ 

Brtui günü, 8torn. AWa&Jüt Ha. 
reti Ha~ tıneaJn yıaeaa.- --.. 
""" çad&nnda ziyaret'Ze; JIGdaM, ,,.,.. 
Za, Nikıimet kon4ğt "8 ~Wiye ..,... 
aini beroberoe teftif; "'talltırnf N k 
Wiye reasuıita """'af irpcroerUJc N M. 
gdarı• 1«ıbul ettiı.r. 

Bami fflM görilldii.ktell aonna M, 
pclnl, ~ talcılJaocak tulUM W Olll&JI 

ArabiatanıN diğer prmuJeriy~ o1ac:ü 

llllllllill!lllll~ll .. lilllflı .. lillflİl .. llill'lllllı1!11ilİll..t..~•:•~· "~IM.ei~.~·ıki~Qe 
1ooytl8 .. Mı "' bfrib4rWl'iiil ... 

müllGBebefleri, 1wırbWI ---~ 
~ .. w.,. ;w......,... •••11ili•üı ._. 
~...,.,,,,..,.,...... ......... 

bea büyük bir ciddiyetle tele/OA bap- 8ttiler. (Devamı l'Clr J 
- ---·---- - -

OttZEL PRENSES GOZEt; PRENSES 26S -
- Niçin mUmJdln delil, sorabilir mi

yiın? 

- Adamlanm ıeni benimle beraber 
16rürlcrae benim için bir tehlike bat 
gösterebilir. Çünkli lizin şöhretini% var. 
Sizi hemen tanırlar. 

·- Peki ama bundan ne çıkar. Kap. 
t 1 •• rrun yanında onun vekilini gör

. olurlar. 

- Ne kaptan mı? Bu da nedemek? 
- Senin tıUtlln Bulgariatanı titreten 

ıu mcihur Orman)ar kralı adh haydut 
olı.! ııgunu anlamadıın mı sanıyorsun? 

Korzakof, birden irkildi. Evveli kıp. 
lnrm1zı sonra da moamor oldu. Vah1i 
nazarhrla 1carır11ndaki kadına bakarak 
bağr.dı: 

- Demek bunu anladm ha? Şimdi 
nmrm öğrendin. Belki de beni ihbar 
edeceksin. O halde senin artık yaıama
man liztm. Hazır ol öleceksin 1.. 

V :ra, hiçbir telAt eseri c6ıtermedi. 

Bililkiı k.ırıııındaki adamın bu kadar 
bat'n oluıu onun çok botuna &idi yor. 
tam ~radığı ve CSzledifi karakterde ada
mı bulmuş oldufuna seviniyordu.. 

Bnnun için hemen binbapnı boynuna 
ıt.luak: 

- Ben mi, dedi, ben mi ıenl ihbar e. 
dermişi:n? Ben seni ıeven bir kadınrm. I 
htiyorum ki ıen de beni ıevesin.. Hele 
ıenin bayatı maceralarla dolu eararen
ıiz bir haydut oluıun beni o kadar se
vindiriyor ld bilemezsin. Seni çok tak. 
c:Ur ed'yorum. Adeta una baynuum. Bu 
anda.., itibaren aen benim ltılamam.Dlln 
yada en çok ıevdifim bir mahlQkıun.. 
Anlıyor musun, ,Konakof. Sen artık 
beni olacaksın. 

-Pabt Vera. benimle oynamak teh-
likelidir. Dikkat et. Sonra IOD plfSDAD•. 
bir fayda vermez. Kantmam ha.. iyi ı' 
dil§üa de ona ıöre bareket et.. 

- iyi ama Botia, dil§Un ki eler ıenl 
haber vermek arauaunda olsaydım. Sen 
içeride miaafirinle konuı:.ırken fU pen· 
ceredcn atlar, avaz avaz baiJnr ve etra 
fona toplanacaklara da Onnanlar krab 
nm bu evde olduğunu peJrıı& göstere-o 
bWrdim. Bunu yapmaktan beni ne atı. 
koya bilirdi. 

Korzakof, talkın bir tavırla mmldan-
dı:. 

- Hiç bir ıey •• 
- Hillbt~ki ben öyle ~pmadım ve 

görilyo:-sun ki seve seve burada kaldım. 
Beni sevdiğini tekrar ıenin ağzındaıı 

ititmck için burada bekledim. Bu hare. 
ketim de aenl inandırmıyor mu? 

Binlxııı haydut, Verayı kendiıinı 

doğru çekerek ıöisU üzerinde sıktı : 
- Evet, Vera, ıeni seviyorum. Çünkll 

ba..wıa ıtyık bir kadınaınl Yamu karr ':l· 
m vermek için iyi dli§Un. Talilııi benim 
Akibetimle birleıtirmek istiyonun. GU· 
nün b!rinde ele geçecek olursak öllimil 
cöze almalraın. 

Ve:-anın sözleri parladı : 

- ölümden hapa bir fe1 yok ya .. 
öldürmekten, asmaktan bapa ne y.::ıpa. 
bilirler, hiç değil mi? O halde mesele 
yok. ÇUnkD ölOmün hangi çqidi oluraa 
olsun bence hiç ehemmiyeti yoktur. Ni· 
hayet ıeninle beraber beni de asarlar. 
Şuna inan ki seninle asrhrkeıa yüılimll 

bile buruıturmam. 
Korzakof: 

- Bravo! .. 
Diye batırmaktan kendini alamadı. 

Verayı bir çocuk &ibi yerden kaldırarak 
kolaln il.serinde odada cudinneie ve 
yüzünden, gözünden raıtcele öpmeğe 

batladı: 

- Ormanlar imalı tam kendi.ine 11· 
yık olan kadını itte fimdi buldu. Sea 
,yalıua bir Jrac:luı delil, bir arkadq, bir 

nim. Evet... Bunu ıizden aaldamata nı 
IUmm var? Prenıten •iyade bu memle
kette bilJdlmran olan benim-. Bwuı Ilı· 
den uklımaia lüzum ıörmeyitim de 
size o1aa sevgime bir delildir. En mil· 
hiın bir aırmriı lize alSylemit bulunuyo. 
rum. Meaınun oldun mu. aevıilim? 

- Henib olmadım. Elimde bulunan 
hayduda milatahak oldutu ce.ıayı ..er· 
mek isterim. Seni idama mahkQm ettim. 

- Kollannuın araamda olduktan aon 
ra aımcte çoktan razıyım. 

- Ben de acnl fltediğin yerde. kolla
rımın araaında öldüreceğim 1 

tki vücut biriblrtne aanldr. Genit ae. 
dirin ilzerine yuvarlandılar. 

• • • • • • 
Aradan bir saate yabn bir uman 

geçnüttf. Genit sedirin O.erinde Adeta 
uykuya d1lmak iizere bulanan binbap 
Korruof, V eramn ıu söılerile kendine 
celdi: 

- lıitmiyor muaun, sevgilim? 
- Kalbinin çarpmaıından bqka bir 

ses duyınuyorum. Ya aen? 

- Aldanmıyorum drıarıdan birili 
pencere eamma vuruyor. 

- Acaba kimdir? 
Borlı Kornkof, böyle alSylcmekle 

beraber yerinden fırladı. Xa§lanm çat· 
m ftr. Hemen pencereye ciderek perde· 
yi kaldırdı. 

Filhakika pencerenin iSnllnde bir a. 
dam duruyordu. Binbqı pencereyi aça· 
rak ifildi ve bu adamla birkaç kelime 
Jconuıtu. 

Haydutlar reiai, ıayet yanı konuı
tuğu için Vera yabancmm neler -'Syle.. 
diğini ve ne cevap aldıtmı ltitememifti. 
~inbqt, Veranın yanma celdili saman 
rengi upun olmfıftu. Pena bir haber 
alllUJ olduğu halinden an1aıılıyordu. 

Yera, snerakla 10rda: · 

- Ne var aevıillm? Böyle mlinaaebet 
.ı. bir samanda bin rahatau edal bu 
adamk im? 

- MalCUnya, clikeaaia 1W olmu, der 
ler. Gelen adam maiyetimdeki ukerler
dcn biri. Fena b1r haber ıetirdi. 

- Aıker mi? tberinde üniforma ek 
medlm? 

- Eınrim altında bir talam adamlar 
.ardır ki bunlar dalma bu kıyafette do
laprlar. Beni dinle Veracrp. Birbf 
dakib bana mOsaade et. Şimdi celirim. 

Binbap odadan çıktı. Yalnız katm·ı 
olan Vera kendi kendine f6yle dütiln. 
dil: 

- Bu adam bana yalan .ayJedi. Ge
len asker delildi. Hem uker neden 
kapıyı çalmaam da pencereyi tıkırdat• 
sın. Y uln taylemefe ne lilıum var a. 
caba? 

Ver.ı, bu sırada yan taraftaki yatak 
odasınü• ayak aeıleri itittl, Binba1mın 
gelen misaf!ri bu odaya aldılmı anladı. 
dnl:ann :ıc konupcaklannı merak ede
rek din1emeğe karar verdi. 

Aya1dannm ucuna basarak ara kapı• 
v• dotru ptti t içeride k0nuıulan ıeY• 
ler aUkcmmel duyulabiliyordu. 

tçeri.Je Boriı ile ıelen adam arnrnda 
tö:Yle bir muhavere cereyan ediyordu: 

- Yakın cel. Ne cesaretle buraya cet 
dm. Sanı buraya)ıelmek için irim emir 
verdi? 

-Hobr, 
- H.>"rar niçin ıelmedi de seni ıcsn-

derdi? 
- Çtınlril ıelemudi. 
- Niçin? 
- Artık dünyada ya~t 
- Hobr tildU mill 
- Evet. . 
- Fakat birka~ aut ene! onu ~. 

dilm " konuıtum- Ne olda, anla~ 
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Dünün paşaları ve konakları 

Mahmut "Nedim,, of Pş. nın 
konağı ve yalısı 

Yalı, &Pziçlnm neresindeym.ie, ne 
dersin'z, keaip atamadık. Bazıları Be
bek..e' bazıları Kuruçeşme ile Arna.
vutkC.y arasında, bazıları da, (ne mt1-
nasebet, Anadohı kıyısında, Vanik~ 

yUndeydif) di~r!ar. 
Konağı, Şehzl.de camisinin karıı ci- ı 

hetleıinde, Horhora vannaclan geriler 
deydL.. Yalı da, konak da bugi.in orta. 
da yoktur •.• )~ydanda olan varsa o 
da, Kapalı fırının aıra.mıda, bir vakit
ler Sıhhi a.putıman adını taşıyan bi
nanm u ö~iıtdeki tilrbeıi ... 

durmuyor: 
Sultan Azizi "irti1c6p ve irli§aya" 

baş teşvik n, Mahmut Nedimmif. 
HodUrii tarih.-. Göz ~bej1 ve pek be-

kredi>, açılmış.., SöldU babam eökftL 
Sadrazama, bazı vükelaya munta

zam maaşlar ve hediyeler balıtedegel
d!fi gibi biinklrm valide eultam Per
tevniyal Hatun bile gırtlağına. kadar 
mU.atağrak. 

Tarihler: "Babıdli Rıutya. sefar~ 
*"ime, Bu.91,14 aefarethan'Jlri d.e BôbuJ. 
Ziye ta.1ınmı~ sayıZabilirdJ,, diye ya.zar
lar. 

V'ıikel;tyı, vilzcıayı, ordu kumandan
larnu g~elim., vilayet valilf'ri, sancak 
mutasarr.fla.rı, hatta kaza kaymakam
ları bile, Moskof elçisinin rızası danı
ıılmadan na.spedilemczmiş ... 

22 Birlnetklntm - 1936 

/') 

Mahmut Nedim paşanın oldukça ki
ıizade!fğini, baba.sının riıtbeı bald rı. 
oa2inden ve Babıaliden yetişme oldu
ğunu; akllmd&, elinde tahrirat, diz 
bükerek, kanbur çıkararak hayli ka, 
mll kalem ç~ •e bedı- mn
rekkebi yaladığı söylenir. Tmi1" ~ 
.._ meııaupluğu, mey, mıtnp, ~b
"' ICZki diljldlnlUğU, aradan 70 ba ka
dar yıl geçtiği halde, h8la dillerdedir .. 
Maaınafih o taraf1&r nemi:r-e ıcrek ?
Her koyun kendi ba.cafmdan uılır ... 

Mahmut Ne41-M pofcJ ve ~hur Moa
kof Sefiri G6ncral lgnatiyef 

cerikll 118dra..zamın marttetleriiıden bir 
kaçını, gelişigil.zel alacağız: 

Moskof devletiniiı o tarihlerde fstan 
buldaki ~efirine verdiği "ta11..matı 
muturo,, nin milyonlarca rubleyi geç.. 
tiği, eski defterlerde k&yıtlıdır. Bu p&

raıım aslan p&JJ lılalmnıt Nedim pata
ya pefket Ql'kilen torba dolulan altm. 
181", giranbüa hecllyc:Jer. kakum 
kürkler, Bu lredınatan, Volp ha•· 
yarları.. 

lnanbul.da 110/talann ayaklanm.Mı 
Turki81ı ıoar i.!Jmiyle 1818 de baBılnııı 

lmdıiı mUtevatirdlr. 

(lllwıtrat«l BVt<Jry o/ tM Bund' 
bir kitaptan alıtımı§tıT ). 

sirkeci dvvlannda bekliyorlar; 1 
beh c.Juyor. 

RU.W pqa lldrazam; ~u:j 
da HaynıllaJı EtencU ... Orm11t 
1«· 

Kodaman, "'b:ı.t1,er. 1c:aileru1141ı", akı
bet Ad&ret koltuğuna. yasla.nıveriyor. 

Sözde, devlet ıslahatı o!mak Uzere, 
umumt bir ten.kllıat yapıyor. Ekser ah
valde, p.h.tf garqı. binaen, 30, •o yıl· 
hk emektarları memuriyetJeıinden •· 
trp a.çığr.. fırlatıyor ... Bu tenkihattan 
haztnenln fltifadaf maf!ş. .. Mabat, 
artacak apralan lai"aya, lat'ay g5zde.. 
terine ve 8e\'lmli lltlma81ılal'a, zammı 
maaş olarak beleş etmek. 

Artık. -4ruamm adı da Nedlmof 
olup çıkmJf-

1293 leDeSi RebUUevvellnde, bir per
tembe stıntı. i'atlh clvarmda. buhmau 
medrHelerdeld 80ftalar, taplanmap 
bqlıyor•. ~yetleri çotaldJkça ço 
PJank, BeyuıttaJd "'Baba.,,.....,..,,, 
.meydamna pliyorlar. 

8a1taD A&tJhı hal ..,.., ~ 
pbı emredler medi9lDae, benli ,.f 
ve keyfinde... lpauyev eenaplan .,. Arlık t.aheU mmont ek~. DeP-

Devir, Sultan Aziz devri.. Sadraza.m
ht o malarda. tıpkı çocnldarm ki5§e 
kapmaca. oyununa d mn ş ... Kısacık 

bi?' zaman içinde, kaç tnr.esi kaşeyl ka 
par ka.pmaz, açıkta. kalarak ebe olmaı
da. .. Sayalım bakalım: 

Mahmut Nedim; 11 ay IOll!'& !ııfithat 

pqa. ondan 81 gfin aonra Rtlftil pqa; 
17 gUn arkadan Esat pqa; 21 gl1n ~ 
kabinde Şirvanh:ade; biraz ~ HU 
aeyin A vn1 pqa; tekrar E9a.t P8f&; bir 
kaç gün ardından gene ll.alunut Ne
di:ın (•) 

Bugünlerde hUkUmete geçen prk 
~erleri imtiyazını, Nemsell :sa.. 
ron Hirte, akıl durduracak ağır- pıt. 

l&rla Teriycr... ~ ~ta kenclliıi, 
ııonra saray ve saray tevabii ceplen· 
medeler ... 

Sultaa ~ NeAlmota ve peeketçt
sl lgnat1J89'e dayanıyor a, Omwıb 
saltanatmm wıruet usulODll de delif
tirmeye DlkıJor- Daha 20 yapnd•Jd 
oğlu Yusuf İzpddlnt Ye1laht etmek 
derdine dllfilyor. 

Ru. !!efirl bu ift;en 11on derece mem
nun. .• Hatt! o derece paçaları eıvamlf 
ki •Kaçilk bir mu1moemet gönıraeıtiz, 
~da .JO biti wef erUk ordu hazır • 
der. ,f5 .aat ~ I~ ~ 
şebiUr 1,, diyor. 

1« " 1llıillıtJt battyor. mı- a,ak "'1Nl 
gar.W, ~/#1 .. ım avu1«ı 
ça1wyor. #Ba4ra.mmJa f"llMIJUl&mt ... 
~!,, diye belnfıyorlar. 

"Boft41af' ~,, deallen va.
b-

8edruam KaJumrt Nedlm, Babllli
ye civU' olan lran .efarethaoaine ka
palı atıyor. ŞeyhUllaJlm Huuı J'~ 

mi Efendi de, akrabumdan bfrtniJı .. 
vin~ kaçıp 111.lıdanıyor. 

Bllytlkderedeld -~. ... 
firlerl Avuatur,& 8tfJr1 Kant ZiçlD! 
Yunan MfjrJ Reci&1e ktiıt OJWi~ 

1Udl1e akabinde, ... beyDl nJı. 
rmdan YUl'a1mut. 

Aa patlJeUU kıralı pJar IDJ hu! 
Mahmut Nt.tdbn Pqaıım Saltan f 
midin ilk devlr.Jerinde de ~keJAJJ'7 
dah'Uye nazırbjı var ... Halt&. mitJ 
lltthat :rafUIJD muhakemMI ft İdi 
hUJanil veriJmM heagtmmdıJd ıf 

Abdülaziz, a.k?bet kcndlslne blçilmit 
ka.fta.n olan veshi buhıym ft Mahmut 
Nedi-ni b&ğrma banyor_ Ba vadide 
~ok Jllf'ar eöy1e!ımlş, çok kolaklar dol 
ma,tur.Astannlçyllzllbayli~ılm~ 
oldağu halde, smısı gelmişken kalem 

Sultan Mectt öldUğn vakit, devletin 
borcu 375 milyon frangı bulur, bul
ınazn!1'- Bunu, 11 sene içinde, 4 mll
yu m 1dhıur milyon franga ~karan. 
elebq? ve bef tacı ııadra:wndır. 

O maJarda lstanbulda ""~/m 1"1Üte-
1relaml ~ methm lıfoekof sefiri 
tgnatiyıev._ 

Herif, tslanbulda !ş g:önnek Içln pa
raya ihttya.ç olduğunu çarma bUdİJ'. 

mlş. •. Keııdhııne ·~ bfr 

Bert tarattaıı, )ı{J9lr itJer1 ft Hidiv 
1small Pqa da Mahmut Nedime iyi 
süt veren bir !Mk obnllf. •. Devlet hu
kukuna taban tabana zıt olaralr veri
leıı fermanlara Jr&qt, yUz bfnleroe lira, 
r11fvet yoluyla y:ığmak ... Ba me~da, 
gene valide sultana birkaç milyon ıııU
oevherat ve nadide eşyanın hediye kı-

Sarayda mUthiş bir tel!t w heye
can. ... Mahut İgnatlyev, gene imdada 
yetifmff. "Aman, mukavemet u mulcıa
mmıet ! ,. diye ter ter tepinmeye bqJa. 
Dl.JI. Aizmda gena-.-ki ma.val: 

- Rusyad_an iki fırka piyade, iki a-
lay kazak getirtelim!... \ 

SofWar, sabaha kadar Babıali ve 

de tudur: 
,.Hlilmıa -.,....,.. .,.,...,. 

r~I,,.. 
''Yıkıldı oıttı oO&aMan ~ 

Zitm6itr,, m·sramm yeri tam.buıl'U~v1 
Sermed Muhtar Alıt.! 

(•) "Vssü inktldb" a bakın. .. 

GOZEL PRENSF.~ 

- Jl.üaaade edinis de oturayım. Ayak 
ta duracak baHm yok1 u~ .utlik yolu. 
bir saatte aldım. 

- Niçin beygirle celmedin? 
- Beygirle ıelme.k tehlilıı:eli ldi. Hat. 

buki bcyginia bir adam icabmda çah
hldarm aramda aklanabilir. Bundan 
baJka polis bir atlıyı çabuk görür ve 1L 
kalaı. Bahuı11 Uatübqı toz toprak için 
de olursa.. Benim üseriınde ile toz ve 
topraktan ba§]ca kan lekeleri de var. 

- Kan lekeleri mi? Bllerini uzat ba· 
bynn. 

- itttl 
- Bu kan lekeleri nedir? 
- Karargihımıza hücum eden dl1t-

aanlarrmrıın kanı. 

- N"sıl, brarglha taanu.s mu edil. 
eli. Yoba ilay beni beklcmtden mi bu
lup üzerinize hücum mu etti 

- Bite hücum edenler askerler deiil 
di. Çingcnelerdi ! 

- Çingeneler mi? Deliıni oldun? 
Peki bunun ıcbebi ne? Yoksa aiı mi a-
rada kavga çıkmasına ıebep oldunwc? 

- Yemin ederim ki kaptan. hayır. 

Verd!ğiniz emirleri harfi badine ttltbik 
~ttik. Köpekleri salıveıerck çadırJanmı. 
za çckilmittik. Birdenbire birçok silah· 
Is çingenelerin üıcrillliıc hUçurn ettikle
rini aördUk. Bunları, yolda siıin yak•
lıyarak karargAhmuıı:a ıctirdiiiniz a· 
da:n i·'are ediyordu. 

- Kl•rtl:ınn çukuruna attırdıitııı a
da:n mı? 

- Evet. 
- Peki ama kurtlar o?ıu pır~a-

mam·ı mı? 

- Hayır. Oradan naeıba kurtulnıağn 
muvaff"-k olmuı-

- Sonra ne oldu? 
- Her birimiz aılan ıibi tüfeklerlmi· 

zi alirak Pıııtııılerin iiHrilıt atıldık. 
! 

Bu.nlarm bir lasmmr öldürdülr. Bir kı .. 
mııu da ağırca yaraladık. Fakat arlcadat 
Jarmmdan birkaçını kaybettik. 1-Iolcar 
da bunlar araıındaıdır. Boğuıma pek 
kanlı Ye ffddetli oldu. Hokar ağır ya. 
nlandrp sırada yanmda bulunduğum 

için bana bunya gelerek sizi bulmamı 
.e hldiseyt anlatmamı eöylcdi. 

Bu kontıpna]n dinliyen Vera, beı-ıeyl 
anlamap betlamr}tL Duydufu hıyrct 
o kadar fula idi ki batmnamak için 
dudaklarını ımcb. 

Demek ki Boriı ICornkofa gelen a
dam onun çetesine mensup bir haydut 
tan batka kimto değildi. Binbap dı bu 
haydutların reisi idi. 

Artık her ıeyi anbm19tı. Filhakika 
Boris bir haydut oldu{;unu biru evvel 
lcendiaine itiraf etm!ıti. Fakat Vera bu 
itirafı ciddi değil. \11lka diye dinlemi~ti. 
Şaka olduitunu zannettiği !CY müth't 

bir haki'rnt halinde gözlerinin ö~iinc 

dikilmi§tİ. Demek bu adam hem 13 : •r 
prenıino yavcrl'lc, hem cle kuvvetli bir 
çete ile memlekette ha)'d\ tluk ya or
mut- Vera ger.c ~inl~cğe b:ırh..'lz. 

Doris gelen h:ıyduda ıöyle diyordu: 
- tyi, vazifeni iyi yaptığın için sen. 

d~n memnun oldum. Ba~lu bir diyece· 
ğin var mı? 

- Arkadaı4ır ıiai 1öm1ek istiyo:lar. 
Bundı:n ba~ka ma:1pnsların no ola .. ağı· 
ıu eoruyorlar? 

- Hangi rnahpuılarınl 
- EVYell emrinizle Sofyac:ian birk"~ 

saat evvel kaçırdığımız kız "·a.r. Sonra 
da genç bir <iineene km var. 

- Bir çingene kı~ mı esir ettin~z ? 
- Evet, çingenelerin kraliçe ded'k. 

teri g"Jl!i bir kad·n. Ku~ağında cia bir 
çocuiı var. Galiba k\içilk bir kt•, k2ndi 
çocuğu ... Arkadaeılar bu~lar hakkında 
bir kuar vcnncniai iıtiywlar. Bu ıon 
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sarpııma üzerine arblr bu mahpusl ... n 
yanı::uzda alıkoyamayız, diyorlar. Dun· 
dan hapa yerimizi de deği~tinnek li
mn. Biru daha il~ide sarp dağlık var. 

1 

Oraya çekilelim ve esirleri de öldüre. 
lim, d'yorlar? 

Veranın kalbi !iddetle sarpmağa ba~· 
lamı§tı. Acaba Korzakof haydud:ın son 
tualine ne cevap verccelcti. Bunu anla· 
mak istiyordu. I 

Anna Paskald:m a:tık korkuya lilz:um 
yoktu. Haydutların geceleyin Sofyadan 
kaçrrdıklarmr söyledikleri kız şüphesiz 
ki Anna olacaktı. Demek ki binb:ı§t Bo. 
ris sözilnU yerine getirmiı. Annayı ka· 
çırtarak haydutların kımırglh na götür 
mUtt-J. 

Binbaır. birkaç dakika dU .. UndUktcn 
ıonra hayduda şu cevabı verdi: 

- Hemen şimdi kararglha git. Blr
a:r: •onra bcııim de ~eleceğimi arkadl §
larrna haber ver. O iki 'kndrna ne yapıl· 
m~k 1~.,.ımcc'ıi' l'"ni oraya gelince s8y· 
l erlm Ben gelinceye k dar onlara fı i 
bakırız. Kim! e elini ::ıilrr.ıcı;in . Haydi, 
artık git. Burt'dan çıkarken Simee;-: 
ıörünmc:ııefe dikkat et. 

- Pencereden att:ıyıp .:iderim ve 
lrlmseye gllrünmem. • 

- Haydi b11 kalım, atla .. 
!Ur dakika ıonra ha)•clut pencereden 

ati varnk gözdtın kayboldu. 
Yand:ıki oda•fan dinliye:1 Vera, ayak. 

larmm u : una bas:ırak esl-:i yerine. ya· 
ni sedirin üzerine döndü. 

Şimdi ne yapaeaktı? J~ucağına atıl· 

mı" o'clul!u adom ayni samanda çete re. 
iııi bir hayduttu. Sonra bu haydut, aca
ba mllc;evherıttına el uzatmaz mrydı1 

Faitat Vera bütün bunlan ful& dil· 
tUn:neğe lüı:um bile g8rmcdi. Konako. 
fun macera dolu haratı onu cczb .. dlyor• 
du. Onun biı haydut ıew olducunu l· 

şittilrtcn sonra binbaşıyı daha çok sev. 
d!ğ:nı. bbsecliyordu. Dütün mevcudiyeti 
bu adamın karımnda sarsılmıg, hayati· 
nr tamamen bu hayduda bağlamağa ka· 
rar vermi~i. Korzakof isterse tamamen 
onun olacaktı. 

V cra, böyle düş Un ürken Korzakof o
dadan içeri girdi.Bira% ewelki gibi sakin 
ve mü~terih görünüyordu: 

- Sevgilim, dedi. Artık alayıma flti· 
hak ctmcJiyfm. Sabah yaldaııyor. Sana 
gelince rica ederim burada i:ıtirahat et.. 
Sabahleyin gelir. seni uyandırırım. 

- Mademki gitmek ~P ediyor, git 
sevgilim. Vazife her §eyden daha ön 
sa!t gelir. 

- Amoı sakın ben gidiyorum diye il. 
::Ulüp ::ıktlma. Vcız:iyetinden biraı aık.1· 

dığını anlar gib; oluyorum. 

- Evet. niçin ink!r edeyi:n. Ata~ 
nıu lı<ka gitmcğ~ mecbur musun? 

- Mulcsc:f evet scv~ilim. 
- Pck~a. Den de ııcninlc ıel:nıeı "'1 

yim? 

- Kabil delil. Gideceğim ycrı kadar 
benimle beraber cclemcı~in. Senin cibi 
genç ve gUz:el bir kadın beygir ~rtında 
sartılmağa naszl tabarr.mül eder? Sonra 
cic\e~c~im yol da hayli uıu:ıdur. 

- Aman ıcvgili:n, bı.ı wıı benim il. 
tcdiğim ıcy Ben çoçukluğwndan beri 
Jta binerim. Orman?~rda atla sok geı" 
diın, yağmurlu, f1rtınall çoll boıuk ha• 
vah!rda bile hiç yorulınadan istediğim 
kadı:r dolastım. 

Kouııılcof, bina dUtUndüktcn 60nrl 

töyle bir cevap verdi: 
' - Sana inanırım Ve~. Ccurotlnı 

ve t~hammWUno de oınlnlm. P'akat bu 
ıdyetfon vugeçaen dahi iyi olur .. ~ 
nm. Çünkü qcnl cöt~Jc ~lcıt•f 
mümkün de U. 
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İSTANBUL: 
17 konferaruı: tl'niveralteden naklen itıkı 

10.p den;Ierl, Mabmut Esat Bozkurt tar&tm 
dan, 18,30 plAkla c...~ muslkial. 1930 konte 
taıı.s, Dr, Kemal CeJIS.p tarafmdan, 2-0 Vedia 
Rıza ve 4rl:ad4flan Watmd&ı1 'ftirk muıı 
klsi ve halle şarkıları, 20,30 Cemal K&.mll ve 
&rluı.daşlan ta.rafından TUrk muıikisl ve 
halk şarlala.rı, 21 saat ayarı, Şehir tiyatro 
lu opc?ret kJsmı tarM~daıı bir tem.til, 22 a 
jans ve borsa haoorlen, Ye erte!li gU.nUn 
programı, 22,30 plakla sololar, 23 son. 
\ltvANA: 

18, konferans, l!!,80 fra.nınca deri, 20 
Noel ~arkılal'ı, 2t l'fo(!I ttıUnue!ıetlt halk 
9arkılan, 21,35 baltanın hadiseleri, 2!!,20 or 
kest.ra konseri, 23,30 haberler, 
BERLİN : 

17,35 konser, 18,30 Noel şa.rluları, 19 kon 
ier, 20,15 musiki hakk;:ıda konferans, 21, 
Jlaberler, 21,10 musikili temJıilı 22 operet par 
t;aları, 23 haberler, 23,80 daru! tnUs!klst. 
l>EŞTE: 

19,.~o salon konserlı 21 hali! musikJ, J2,40 
l\aberler, 23,45 almanca konuştiıa, ~M. çingene 
l'nusiktsi. 
BCKREŞ 

19, Jnra.at, 19,15 d&ne musikisi, 19,56 Noel 
•arkıları, 20,30 piyano koıı.eer\, 21, l4onuıma, 
lh,15 Noel mUn<tsebCtile halk ~arkıları, 21, 
~O senfonik konser, 23,20 konuşma, 23,45 
haberler. 
LoNDRA: 

20,15 çocuk sa.ati, 21 orkestra, 21,30 ko 
Jluşma, 23 haberler, 23,20 konser, 24 Noel 
farkılan, 

81NBJIALA1' 

SA.RAY 
TURll 

&o:t.f:K 
l.PEH 

SAR.AB'i'A 
YILDIZ 
SUMl:U 

TAN 
Şii\ 

ŞARU: 

ASRI 

BEYOCLU 
ı GUnUn adamı 
ı İşte bahriyeliler ve Kara 

gülle 
ı Pwlall ıantöz 
ı Çölde bir Türk genci 

(Türkçe) 

• Donanma geltyor 
1 Kanundan kaçılmaz 
ı Bay Tekin meçhul dllliya_ 

larda. 
ı Şeytan ada.et ve Posu 
ı Oiıli vesika ve Tarasbulba 
ı Sefiller (Türkçe) 
ı Saatıet 

a Bir qk böyle bitti ve İki 
yll.llU katil 

ASTORYA ı Şarlo asrt zamanlar, Pat 
plit.8.şon ve «ız hrraız1arı 

cUMt1R1VET ! Programını bildirmemi§tfr 

FERAH 
AZA)( 

l\ULLJ 

ISTANBUL 
Çapkın mUIA.zlm 
programım bildirmemiştir 

MeçhQl asker ve Kan kar 
deşler 

Yıldırın1 bölük ve Cct!lılr 

muhbir 
ALEMDAn Programını bildirmemiştir 

KEMA.LBEY ı prograınını bildlrmemişUr 

KADI KOY 
BALE : l'rogralnrm bildirmemiştir 

USKUDAP 
IIALID ı Programını blldlrmeıniştir 

•RAlS: 
19,05 orkestra, 19,35 konuşma, 20,05 kon =T====IY.-.A..,=TR==O-==L=-A R 

iler, 20,35 havadis, 20,43 konserin dev&mı, 

21,43 orkestra konseri, 23,30 operıı.. 

llüyük Ullizyonlat n 
manyetı:mıac.ı 

Pr. Zati Sunıur 

Şebxadebaşında 

FERAH sinemada 

Arzuyu umumi ü
rine temsillerini 
birkaç gün daha 
temdit etmiştir . 

lf arayan iyi bir 
muhasip 

Yıiz bin liralık müeaacselerin muha· 

.$cıhir1i·~atrosu 

111111111111111 

1!!;;;~11 

TEPEBAŞI 

dram kısmında 

BABA 

Franıoz rıyatroauodıl 

Opera kıAillı 
tatil gUnüdUr. 

lfALK OPERETİ 
Makalın Uyatroaunda 

7.ozo Dalmas ve I• ono· 
koiı..111 ittlrakile 

lJALt:r.tE 
büyilk opereL Yeni kadro 

Yeni Bale 

ip, müdür ve mürakipliklerindc bulun. ------------------
l A k ]• • · d ... aubav o•---•- n-1AA111".:::r:::::::::sar:11r.:ın:uc::ın11•1H111t1 (um. s er ıgımı ye e& , ..... _ ıı Doktor !! 
bitirdim. '.Süro işlerine ve daktiloya hak s: _ •• !i 
ıtne vakıfım. ııer muhasebe usulünü ~iOmerAbdurrahman fi 
bilirim. Muvakkat, daimi çalışır, dışa- g D E R M A N İ: 
rıya gidttr ı kefal•t verebilirim, kına~t· il Muayenehanesi _ Eminönünde i! 
karım. 22894 telefon numarasından ıs- !! VALDE HANI içinde No. 21 :! 
teyinia. llııııı••••ı11Q11ı:s:e~:::::i1itsu:.-.. -==::::::::::~1Ci 

Grip, Difteri, Kızamık gibi mikroplan ağız ve boğaz yoliyle giren 
bulaıı-:::ı hastalıklar zarnanıtıd~ 

kullanmak, sizi v1:. çocuklarınızı 
hastalıklar Jan korur. 

Akridol Ağız, Boğaz, ve Badem 
dk iltihaplarını da pek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulunur. 
1 5 tanelik kutusu 35, 40 tane-
lik kutusu 70 tur. 

Mühim ilan 
Türk Anonlnı Elektrik Şlrketlndenı 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil" renkte ve 
mustaül şekilde hüviyet hrtlarmm ı lkincikanun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
"e "muıl1ıtil şeklinde" kartlatla tebdiledileceğini muhterem müşterile· 
rine bildirir. 

Mezkfu kartların bat taraEmda §İrketin Unvanı yani "TÜRK 
ANONiM E:U:KTRIK ŞiRKETi'' ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdır. 

Bu evsafı muhtevi olınıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirk~t, müşterile
rin işbu jhhamameye riayet ebnemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için bet mes'uliyeti timdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 1 -............................, 

·ğ-''Zabiti zehir i 
ne ile öldürdü r11 ! , 
" Bir çeyrek asır müddetle icap ettikçe adam öldürdüm, 
hırsızlık yaptım. Fakat bunlardan vicdan azabı duymak 

şöyle dursun bilakis iftihar ediyorum ı,, 

Yirmi beş senelik bir lngiliz 
casusu hatıralarını an·Jatıyor 
Avrıcpanm en eski casuslarından o

lan ve senelerce "Entellicen~ Servis,, 
emrinde 9<Jlışan me§htır Hanri V işem 
Hanyer işUın çek'ildilcten s011ra niha -
yet hatıralarından biı kı.mmıı ya::nıı
ya muvafakat ctmişt·,.. Bu yazı da lıa
tıraLatdaıt bir parçadır: 

Bir çeyrek asırdan fazJa bir zaman· 
da miltemadiyen yalım söyledim, çal
dım, rüşvet verdim, hiç merhamet 
duymaksızın adP.In öldlirdüm! Ve bü
tün bunları gündelik işlerimin icapla
rı olarak yaptım. Vicdanım bir defa 
bile b~ni tazip etmedi! BilakJs yurdu
ma layık bit evlat olduğumu hisset
tim! 

~ 1/. "' 

lşlm dolayısiylc münzevi b ·r ruh ta
şıdım. ÇUnkü gizi! bir ajan arkadaşsız 
ve sevgisiz olnıa.lıdır. Ancak bu "inti
zamsızlıklar!,, dan kendin! kurtarınca 
dır ki, vazifesinin ehli olabilir. Artık 
o bir şahıs değil, fa.kat gizli bir numa
ra olur ve bUtiin işi gUcü malfunat 
toplamak olacağından orıa göre yetiş
tirilir. 

Her memleketin t elihatıt iAtihkam
Iarı, cephane fabrikaları, su yolları, e
lektrik f abrike.larr, yeni keşifleri ve 
planları hakkında malumat toplamak 
lazımdır. Bütün diğer erkamharbiye
lede tılduğu gibi bi~im serVisim.lıce de 
(yani 1ngiliz casus teşkilatına) öteki 
milletlerin hepsi dil§man sayılır. Hep
si hakkında hazırlanmış ve dcsyaları
na. konmuş planlar lazımdır. Bunlar 
her4f.ngi bir milletle hai'p ilitimaU.nde 
derhal meydana çıkarılarak isti.fade 
edilebilecek vaziyette tamam olmalı· 

dır. Bizim vazifemiz bu plftnlarr ta
mamlıyacak malumatı tople.rnaktr. 
· Yeııi vazifem l~itı ınura.caat ett!ğlm 
za.ma.n ilk dersimin '1.&keri coğrafya. o
lacağını söylediler; tam üç ay bütün 
düşüncem bu mevzu Uıerine tcnıerküt 
ettirildi. Avrupanın her mühim ~ehri
nin stratejik va.ziy~tinc dair biltUn 
tefcrrüatr öğrendim. 

Derste not tutmak yok; k!ğıt üstü
ne hiçbir şey yazılmaz. Dort ay sliren 
tctkfü, pratik yapa yapa insan hafıza
s :nm ı;aşılacak kabiliyetler gösterebile 
ceğitıi ispat etti. 

Gövdenin elverişli sayılabilmesi için 
muallimlerimiz çok güç bjr takn'.n öl
çüler koymuşlardı. Vazifeye giren bir 
adam, otomobil ve tayyare kulla.nabil
meli, bir yelkenliyi idare etmeli, en a
z:lı atlara bile binmeli, harikulldo bir 
dağ tırmanıcısı olmalı, yürüyüşe da -
yanmalı, kayak sporunu iyice bilmeli, 
ve mükemmel yüzmelidir. Adalelerini 
yorulmamağa. alıştırmalı, :soluğu kesil
miyecek şNdlde koşabilmeli, duva.r ae· 
mak, ipe tırmanmak gibi jımnastik iş· 
lerinde usta olmalıdır. 

Casus, kafasrnı adamakıllı işletmiş 
bir adam olmalıdır. En aş.ığı dört ya· 
hancı dili, ana lisam gibi bilmelidir. 
Hele müşahede kabiliyeti fevka18.de 
bir surette geliştirilmiş olmalıdır. 

Yüzün muhtelif kıstmlatı bir daha 
unutulmıyace.k gibi çok dakik bir su 4 

rette mütalea edilmesi lazımdır ve bu 
ayrıca bir ilimdir. Böylece burun kai
desinin kendine has bir şah!!!lyeti oldu
ğunu ve hiç değişlirilcmiyeceğini öğ
reruniştk. Ayni şekilde gözlerin ara. • 
s tndaki mesafe de değiştirilemez; in • 
sanın ellerini kullann'la tarzı da hiç de 
ğişnı.e:ıı. 

Heie şifre tetkıkleri çok zeki insan
Iarr bile yıldıracak kadar :ığırdır. 

Bunun hepsinin fcvkindP. do da.iına 
susmasını bilmek lazımdır. !ster sağ -
lıkta, isterse hastalıkta her şeye ve her 
kese karşı daimi sükut; hatta ölüm 
1 ·nrc:ısmda bile sUkftt! ... 

Bu esas temeli atarken muallimleri
miz krndi aramm:la bile aian provoka
tör denilen casusları kullanmakta te-

. 
· PULIZEIDIHEHTIOH 

Eir ild9 şf4esiııiı1 içi b<Jş nw.ntarında bulunalı f',a.cms 111c1ll11bu (Bcr7İıı 71fJi:.~ 
rıJd.:~sLtıde b-1.4lwwıı lm m.elctup ve şi§c umumi lut.i'[J i~iıırı'c Aln :ı.1.1aıl ı 
çalışan bir lngili:: kaanı caaıtsuııa ai lfir.) 

reddüt etmediler. Kahvede otururken 1 
hoşa giden bir yabancı sokularak her 
hangi bir mübahaseyi açar. Söz ara • 
sında ordumuza dair ehemmiyetsiz ve 
hiç zararsız gibi görünen birkaç söz 
söyler. Bu adamın sözlerine ister a
yık, ister sarhoşken küçük bir karşı

lık veren, yahut sözlerinin doğru oldu· 
ğunu tasdik eden yamak casusun vay 
geldi başına. Aradan bir gfu.l bile geç· 
medeıı kendini servis şefinin karşısın• 
da bulur: 

- Dün saat 5,30 da filan yerde bir 
yabancıya şunu bunu söylediniz. Ken
di dilini bile tutmn.aını bilmiycn bir 
budakya milletin selametini tevdi ed2-
bileceğimizi mi sanıyorswmz? 

:(. :(. * 
Me!Jcğimizin çok değerli bir takrtrl 

alltınt kullanmakta nıütehassıs kesil
dik. Fotoğraf bilhassa ehemmiyetlidir. 
Kullandığımız fotoğraf makinelerini 
ya. bir yüzük, yahut da bir kıravat iğ· 
n esi blfımaktaydı. Daha korkunç bir
takım aletlerimiz de vard'. 

Bir casus hiç r;~maz bir nişancı ol
malıdır. Meq kullanmasını, gilrcşi, 

boksu, hatta Juijitsu denilen Japon gU 
reşini iyice bilmeye mecburdur Biitün 
bunların fevkinde de en lüzumlu za
mand:ı. k~ndi damtırlaNna şırınga et -
mek için en müthiş zehri de cebinde 
taşımalıdır. 

~ :t- it; 

Bir gün ecnebt bir şekirde bir serse
ri kıl'ğında döne dolaş1 limanın yolu
nu tuttum. O liman ki milyonlar har
cnnar.ık yap;lmış ve düny:ı.nın en giril
mez deniz tlssU ha1 n~ gl!t'r:ım:şti. Va
zifem yeni ıistem hücum botlarını de
nb; hilcumundan ı;vdetlerınde limana 
sokan sed tertib<ı.tını öğrenmekti. 

Harp zamanında havadan bırakılacak 
blr bombn. ile tahrıp ediliverecek mer
kez neredeydi ? 

Baz: yerlerde ç;ılılıklar deniz kena
rına ltadar iniyordu. Fakat biltiln ısed
ler boyunca her cm ndınıda devriyeler 
dolaşmaktaydı. Uıaktıın bir ~ey görüp 
seçmenin imkanı yoktu. 

Ortalık kararınca, yavaşçacık bur. 
gib: sulara daldrm. Cmu2ıf.rınıa katlar 
!!U)'o. dalmış olduğum halde scdde doğ
ru gtirilltüsUıce yUıı:fülm. Ve bekle
dim. 

Saatler geçti. Gece yarısı oldu. Gün 
ağarrp yakayı c:le vermeye ancak bir· 
kaç !lae.t kaldı. 

Nihayet sedde bir genti geliyordu: 
Taş duvarlar üstünde 15ıkhır yandr. Bir 
zabit görünerek orada delik gibi bir 
yere g~di. Burası ancak on adımlık 
dar bir odacıktı. Yarı alaca ışıkta, za
bit birtakım manivelıilarr işletti; re
minin direkleri yava~ yavaş yükseldi. 

Her şeyi anladım; aklımda bir bari-

ta çizdim. Burası med \'c cezir ıedle
rinin kontrol odasıydı. Geldiğim gibi 
geriye döndüm Karanhkt:.ı karaya cık 
tım. Dcvriyeletin .arasınd:::n y.tıınlar 

gibi ı:ıürüne ıürüne sıyrılıp geçtim. 
.... 
~· * 

Çok heyecanlı blr sergUzeşt de Av
rupa devl t tnı;;rkezlerlnden bir;nae 
bışımdan geçtnl~ti En son şifrelCti el
de etmek için emfr almratım. Ril§vet
le ka.r..dınlabllecek memur bulamadı -
ğım için soygunculuğa başvurdum. 

Hal'biye nezaretinde pencereleri yıka 
mak işini üstüme almağa muvaffak ol
dum. Yanıma da çırak olarak kasa 
fabrikalarındo. tenelerce mUddetıo çtı.ll 
şa çal!şa herhangı uı:ıta bir çil'ng'ri 
mn.t ed::cek mümaregeyi lrnz1nmı<ı \ e 
para için vatanını satabilecek bir a • 
dam aldım. 

Aramakta 01 dtığumı·z pl~nlarm ne -
rede gizl~ndikll'rini bulmak ve bu lara 
memur olan zabitin gündelik adc,'cri
ni anlamak işi tam Uç ay sürdü. 

Nihayet hazırdım. Kasa. a~an r ua
vinimle birlikte kücük bir dolabn giz
lendik ve geceleyin herkes çıkıp git
tikten ı;onrn. odaya girdik. 

Birdenbire dairenin d·ş k:ıpısmdn 
bir tıkırtı i~ittik. Derhal ışıkları sön
dürerek yerlere sindlk lç kapı açıldı 
ve ortalık ışık içinde kaldı. Zabit bir 
şey unuttuğu için geri gclrnisti. 

Nefes almasına meydan vermeden 
üstüne çull:ındıtn. Her no.sılsa mnsa -
sının üstünden eline ağır bir 'l"ey gc· 
çirmişti. Bununla snğ gözünıü paUat4 

tı. Kandan körleşmiş bir ha.le ı;cldi • 
ğim sırada. ar~rnda.şım;n üstünı:ı fn ln
dı. 

Artık çok olmuştu. Yanımdal~i ze
hirli iğnelerden biri!'ı·ıii t>rıse kökt;nc 
b:ıtırdnn. ölmes·ni b:ıklcmiyerc1>: iso 
koyulduk. Dair::nin dı~mda b"l:"crr. k
te o1an otomob:ı daha gÜ1' n.ğarrcınclan 

bizi hudut haricine ta(lım!~tı. 

* :(. "' 
Ic;te bu iki hakiki vak'a bir c~surun 

ne müthiş fed1krırlıklara hı:ızır b·Jiun
masını gösLrmeye kafidir. 

Veni nesriyat 

iş 
İ§ mecmuasının son nUıhası ı;ıktı. 

Bu nüsha, Türk kanunu rncd~nt inin 
kabulünün onuncu yı1dönümünc i·::- ,re. 
dildiğinden bUtUn yazılar hukuk:ı. ;::ittir. 
içinde şu yazılar vardı:-: Bizde hukuk 
(A Toks0z). Hukukta altsiyon (Ziya 
Fahri), Tllrk hukuku inkıl6bının el ege· 
ri (l\~es'ut), Alman hukuku (Hüı yin 
Avni). hukuk fakültesi mecmuaömı ten 

kit, Alman hukuk diksiyonerini tenkit, 
Rus aile hukuku ... ilh .. 

İ§ mecmuası, bu aaymnda 500 liralık 
bir hukuk müsabakası terti~ etmi§tir. 



Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuru§tUr. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında izzet 
Bey Hanı. 

• orm 
Pektorin 
Pektorin .• 

- ÖksQrücünüz mil var ? 
- Nozle mi oldunuz 1 
- Bron$ite mi tutuldunuz 7 

Peklorin'den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

ektorin 
KUTUSti ~ Kl.itUŞ 

euıı uwn-uı w ı um mmsı. sımcı 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasaııun 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide 'fayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastaları-
m kabul eder. Cumartecı i günleri 14 

den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

Satılmayacak eşya, k;. 
ralanamıyacnk ev, apar
trman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli : 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUKILANLAR 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tndır. 

20 kelimeye kadar be 
def asi 

22 Birincikanun - 1936 
so: 
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•• ur-- u Gi 
-seza OŞ DEGiLDiR 

ÇAP MARK 
milslahzaratı bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek 
Bezelye 

Fasu1ye 
Patates 
Çavdar 
Nohut 
Pirinç 
Bakla 

Yulaf 
Arpa 

unu 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
[~fısır unu hulasası] 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
(Kutu ve Paketle1i) 

Sofra tuzu 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (21) sene neslin gürbüz yetiş;mine 
tevakkuf suz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. 

Yavrularanıza doktorlaranızın tert p ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin ~decehtir 

p R K 
Dünyada beynelmilel §Öhreti haiz eılerile kat'iyen omuz omuzadır. Daha üstününün bulunması mümkün değildir. T daniJ müstahzaratmıız 

muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak bulacaksınız. 

Adres : Beşiktaş Kıllcali T. 40337 100 
kuruşt:ur \', . . . . - . . .. . . ...... . .... ·~·:- .......... . . , ' ~ . . ' .. 

ll ABEH UAZEl"ESI 

!stanbuldn en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. 

JŞARIYOR 

Her türlü makinede gayet ıüratli 
yazan sekiz sene gibi uzun bir müd
det bir müessesede katip olarak çalıf
IDI§ bir genç iş anyor. 

Adreı: Taksim Yağhane aokak 
No. 12 Saffet Iıık 

İstanbul ikinci icra memurluğun 
dan: 

Bir borçtan ötürii haciz edilip sa
tılmasına karar verilen ev eşyası 
24-12-936 tarihine müsadif per
şembe günü saat 12-13 e kadar Bü- ış 
yükadada Bahcıvan oğlu sokağında 
No. 1 de ikinci açık arttırma surctiy 
le satılacaktır. 

Almak istiyenlerin yukarıda yazı 
sı geçen yerde hazır bulunncnk me
muruna baş vurmaları il"m nlıınur. 

OP>eratör üroloğ 
Dokt:or 

1 

Süreyya At:amaı 
' yoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 
Tramvay durağı No. 121 birinci 

kattaki 
uayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

•:ıuıını?lmntlttnııı•nın HIU?ıııııııınıııınııırııııııııııııııuııııııttm 
Diş Do•c•oru 

ll:'.'JJIQ)ew1G ~oçeır 
Cumartesinden mandn hcrgiln 

hastnlarnı kabul eder. 
P.dimekapı, Kara~mrük Tramvay 

Durağ. No. 95 

-.........--~ ............ 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba§mm yaklC§muı dolayıs ile müessesatm yapacakları se· 

nelik ilan mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilanların yalnız Serviaimiz tarafından yaptm1acağı ve bi1vnsıta 
ilan almmryacağı alakadar müessescl erin !İmdiden göz önünde. bu
lundurmalarını dileriz. 

V/AKDır Pırcpa~aında 
Seırvasn 

------------------------------~ 
,,. • • ., • ..,, • ,,. "• ··-,.. ~ ., •• •,. .J • • .... , .. .. • ·ı ., c.,. • : -~ r fı •• .~ , .. 

Mühim ilan 
lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınarqe 1 ürk Anonim Şirketınden ~ 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T eşebbüsatı Sınai ye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" tekilde hüviyet kartlannm 1 lkincikanun 1937 den itibaren İ.P ' 
tal edilerek 1937 ıenesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "mustatil" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşteri
lerine arzeder. 

MezkUr kartların baş tarafında §irketin ünvanı yani "IST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI Sl
NAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen poliae ihbar olunmaLdır. Şirket, müşterile
rin İ§bu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

.~·.\ .. .: .#. .· . " . . • ' ~ . • ~ ,. . . . . . ·• 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlkiye Türk Anonim 

Şf rketinden: 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anoııim Şirketi, memurinin 1936 

senesine ait "pembe'' renlcte ve "nıustatil" tekilde hüviyet kartları
nın 1 lkincikfuıun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olıiıak üzere "mavi" renkte ve "mustatil şekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müıterile-rine arzeder. 

MezkUr kartların ba~ tarafında şirketin ünvanı yani "'TE.Sl
SA TI ELEKTRlKIYE TÜRK ANONİM ŞiRKETİ" ve eğri olarak 
193 7 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmryan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterile
rin iıbu ihbamam.J:Xe riud etuwnelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti §İmdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 
~ p' '~. ,,,.. .,. :. • 
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Senelik muhammen kirası 30 lira o!an Yeniköyde Tekke sokağında 
yani 14 16 No. b 2234 metre 60 santimetre murabbaı arazi teslim tarihin 
den itibaren 937 veya 938-939 seneleri mayıs sonuna kad:ır kiraya veril· 
mek üzere a~ık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. istekliler 225 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mek
tubiyle beraber 23-12-936 çarşamba günü saat 14 le daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (3493) 

Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısiyle, 19-12 936 tarihi~ 
den itibaren, Tophanede Boğazkesen caddesinin bil\ımum nakil vasıtaları-
na kapalı bulunacağı ilan olunur. (8.) (3694) 

Bozuk fren ve taksimetro suçundan dolayı maktu para cezası listesinde 
tesbit edilen 15 liranın seyrüseferin emniyet ve selime ti noktai nazarıll .. 
da.n 25 liraya iblağ edilmek suretiyle tadil edilmesine daimi encümerıiıı 
28--11-936 T. li içtimamda karar verildiği ilan olunur. (B.). {3696) 


