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Atatürk, zenginlere yol gösteriyor 
Adana feliketzedelerine 

yardım etmeliyiz 
'<uduran sulara karşı kendilerini 
korunıak için bir eve sığınan 

On sekiz kişi 
Yıkılan evin enkazı altında 

Antakyada zulüm yapılmadıR-ını 

söyleyenler utansınlar 

Zırhlı otomobillerin kurşunlarfle can veren bir Türk milliyetperveri 

boğularak nasıl can verdi? Murahhas heyetimiz bu a~şam 
Yıkılan evlerin sayısı 2400 ü aştı, • Ankaradan hareket edıyor 

binlerce kişi yersiz ve yurtsuz 
Kızı ay 

Binlerce kişiye 
V&rdıma uğraşıyor 

FelAkellen kinıse 
tbesuı tutuiabilir mi? 
k Mdana,.., ll ıu.:;u .. ı) - ~ular dün 
l ıraz çekildi ve civar köylerden bazı· ., 
~ına gitmek imka:u hasıl oldu. Gi
dılebilen cenup mmtc.tkasmdnki köy
le.rde 9:3 evin yıkıldığı ve 321 O kişi
llirı Yersiz yurtsuz kRldığı anlaşılmış· 
:J:· Kızılay tarafından bu felaketze· 
D'Jı1rcsür.otlt>--r.Jc ek ~etiatirilmii6r. 

~ aşagıdakı öylere dun - gidile· 
!nedi. Bugün gidilmiye çalışılacak 
9 

(Devamı 6 ıncıda) 
.!O senesi 1f inci ayının 13 ihıcü güni~ Soyhan yine taşmış ve (yukarda) hül,ü 

met 1..'0rnığı caddcsile mahalleleri bn mıziycte getirmi§ti. 

f-=----~~~~~~~~~~~--~~~~ 

v:r;;u;;;yiiYb;;~ab bi~dı 
Şahit tevkif edildi 
!{Ulah giydirme fashm hatırla-

mıyan bir şahit te var 

............................................................. 

Adana teıaket zedelerine 
10000 lira teber

ru buyurdular 
Ankara, 8 (A.A.) - Reisı-. 

cumhur Atatürk Adana felaketii 
münasebetiyle Sıhhat ve lçtirrıaii 
Muavenet vekili ve Kızılay cemi·S 

= yeti reisi doktor Refik Saydam'·. i 
aşağıdaki mektubu göndermiştir: ! 

"Seyhan nehrinin taşmasiylej 
Adana ve havalisinde vukua ge·i 
len büyük felaketten çok derin te-i 
essür duymaktayım. Acıya uğrı-! 
yan vatandarlaşa her zaman oldu-! 
ğu gibi bu sefer de cemiyetimizceS 
yapılmakta olduğunu memnuni.i 
yetle gördüğüm yardım arasmdai 
sarfedilmek üzere namınıza on bini 
lira gönderiyorum. i 

Ankara, 8 (AA.) - Kızıla:d 
Cemiyeti Genel merkez reisliğin· i 
~n: i 

Reisicumhur Atatürk, Adanrıi 
seylabmdan teessürler duyarak i 
yardıma muhtaç danlara muave-5 
net için on bin lira tahsis etmişleri 
ve bunun tevziine Kızılayı mem ·ri 
etmişlerdir. i 

' Kızılay Büyük Şefin teessürlen-i 
ni ve yardımların. Türk milletin !S 
şükranla haber verirken kendiJi·i 
nin tavsit edilmesinden mütevel';ı! 
minnetlerini de Büyük Şefe arze-S 
der. E . 

D 
Eksilmiş değil, bilakis artmıştır 
Fransızlar hududa asker göndermekte 

devam ediyorlar 
M<es®D<e MDOOe'll:D®ır ~emny~\tftlf))ftrrll 

'IF® "1 ~a.1 u ~ <§! ® 11:©> ~ o a ıı=ırtÇ: u $o ifil <§! a 
~©>ırlYış~ nece~ 

Gelen malumata göre Sancakta taz
yık durmamıı befkf artmııtır. Sancağrn 

her tarafında halkın ve kadınların yol
laı da çevrilerek üstleri aranm~ktadır. 

Birçok memurlar Türk davasına uy• 
gun hareketlerinden dolayı vazifelerin-

den uzaklaştırılmı§lardır. Antakya müd 
(Devcınu 6 ıncıda) 

Halk silngii ile dağıtılmaya çalı.§tltyor 

Den ize atılan Make
don yalı bir komiteci 

ltalyanlar tarafından Bulgarlara 
teslim edildi 

Bulgaristana şehrimizden 
geçirilerek götürüldü 

Sofya (hususi) - (Utro) gazetesi
nin yazdığına göre, Bulgaristanda gö
zü pek azılı bir komiteci olarak tanılan 
Kavrakaşef ismindeki bir katil, Bulga
ristanda öldürdüklerinin eczasını çek
memek üzere İtalyaya firar etmiştir. 
İtalyan hükumeti bu komiteciyi Bulgar 
lara teslim etmiştir. Bulgar polisleri İ· 

talyadan İstanbul yoluyla bu katili Bul 

garistana götürmeğc muvaffak olabn .. 
mişlcrse de yolda çok büyük zahmetler 
çekmişlerdir. Komiteci yolda kendini 
deniu atmışsa da kurtarılmıştır. 

Bulgar gazetesi, Bulgar polislerine 
karşı 1stanbulda Türk polislerinin, bu 
komitecinin bir vapurdan diğerine nak
ledilirken, gösterdikleri yardımı ştikran 
la kaydetmektedir • ............................................................... : ---------------------------

~~ . ~ 
:'4tın Yanında oturan Mustafa Turalri onun yanındaki de Nikat babadır 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Necaşi 
O!lmUf takımıarmdan 
bir kısmmı sahyor 

Fransa ile tngilterenin Habeşistan im· 
paratorluğunu tanıyıp tanımamak hu-

susunda temaslarda bulundtıkları ha
ber verilmektedir. 

Londrada bulunan Habeş imparatcr 
ru . Necaşinin sıkıntı içinde olduğu ve 

mevcut gümüş sofra takımlanndan bir 

kısmını satmak mecburiyetinde kaldı

ğı haber verilmektedir, 

Kahraman donanmamız 
Yarın merasimle karşılanacak 

Malta ve Faler ziyaretinden sonra 
!zmire uğrayan ve iki gündenberi gü
zel lzmirin samimi havası içinde 'bulu
nan donanmamız dün İzmir limanın
dan ayrılmıştır. 

İzmir halkı bu ayrılış esnasında bü
tün sahilleri doldurmuş ve heyecanlı 
tezahürat yapmışlardır. 

!zmirden dün evvela saat 10 da deniz 
altı gemilerimizle ana gemisi Ergin ve 

saat iki buçukta da Yavuz, Hamidiye, 
t?rpitolar ve Peyk Şevket hareket et;.. 
miştir. 

Donanmamızın Çanakkale ve Gcli
boluda da bir gün kaldıktan sonra -ya
rın §ehrimi?.e avdeti muhtemeldir. 
Donanmamızı karşılamak üzere bü

yilk merasim yapılması için bugün 
alt•kadarlar bir toplantı yapacak :ve 
programı tesbit edeceklerdir. 



Seyhanı yenmek muhakkak 
lazımdır 

Türkiye iki Uç ıUndür bir fel.lket hıbedle Çl"Jkaruyor .• Adana ve havalisl
nin uncinlC§mesinc ıebep olan Seyhan nehri, timdi oranın felaketine, fıkirlcı
mesine de sebep oldu. Demek ki, iyilik getiren şeyler hazan felaket getirebiliyor

lar. Bununla beraber, biz işimizi bilmiı olsaydık, Seyhanr daima faydalı olan her 
emrimize boyun eğen, nıutl bir varlık ha1ine ~etirebitirdik. 

Jı yapabilmek, çok zaman, iş bilmiı olmakla halledilemiyor. Para istiyor, zen 
ginlik istiyor. insan kafasının, her feli keti, daha vukuundan evvel önlemeye 

çalıpbilecek bir tcıekkillU olduktan ıon rı bunlınn yıpılmamıı bulunmaaı ıebc

bini ancak burada arayabiliriz. Şu da var kl bugiln Adanayı yoklayan felikct ken
diıinl birdenbire a~termemittir. Hemen hemen her ıene, ufak tefek taıkınlık-

larla bayle bir feliket dofurabllecelinl ihaaı etmiıtir. 
1930 aeneiınde aene taıauı, gene Ada na ıokakları Venediie dönmüı, evler yı

kılmıJ, hanımanlar ı6nmUı. canlara kıy nuı ve Adana havaliıini büyük zararlara 

aokmuıtu. Bu •efer cene ayni fellket. O zaman ıuları 4 metre ylikıeldiyıe bu 
sefer l5 metreye varmıtt o zaman 19 kiti öldUrdilyse, bu sefer, - daha kat'i ra· 

kamı tesbit' edilmit olmamakla be"'ber 1.50: o zaman bir milyon lira zarar ver-
diyse bu ıefer iki milyonu •ıkın olmuı tur. 

GörUlilyor ki, en zencin bir viliyet merkezimiz biran içinde böyle büyök 
bir nrara utradıktan baıka bir okadar da eın kurban vermittir. Yazık ... 

Hiç fftpbe etmiyoruz ki, Cumhuriyet hUkOmetimiz memleketin bu derdile 

artık yalandan atskadar olmak fırsatını bulacaktır. Şimdiye kadar bu §ehrin mem 
leekte temin ettl~i kazanç büyUktUr. Fa kat biran içinde ıenelerin ve insan eme
ğinin katılmaııile elde edilen bu kazancı gene bu nehir işte bir gün içinde silip 

alipUrmUıtUr. Şimdi yapılacak ıey, ıUp hesiz, felakete uğrayanlara mUstacel yar 
drmdır. Bundan sonra taşan nehrin vü cud;t getireceği bataklıkların ııUratle ku· 

rutulması olacaktır. Çünkü bu bataklıklar zaten mücadele etmekte bulundutu
mu• iıtmanm geniflemeıine yol açacak trr. Seyhan, Seyhan olarak kaldıkça, bu 
feJAlretler tekerrilT edecektir. Şimdiye kadar verdiği zararların yekOnu milyonlar

cadır. Ba milyonlarca zarara birkaç milyon masraf ekliyerek ıonradan kaybet 
mek ihtimali olan rakamları hemen kurtarmaya çalıımamu: lazımdır. 

Hunun Rasih TANAY 

Adana felaketi 
büyüktür 

Köylünün zararı muhakkak ki 
ölçüsüzdür, , 

Adaıiada:n gelen haberler, bütUn Ya- maruz kaldığı n Adanamn karanlığa 

tm~ ülblerini aızlatacak acı va- boğuldufu.neticesi de çıkanlıabilir, Şim 
llalarla dolu. Seyhan ve Ceyhan nehirle diye kadar bu gibi hallerde büyük yar
rinin ıimdiye kadar vuku bulan feyzan· dmu görWen ve gene aulann bastığı 
larmı gölcede btraan bu taııı. ıulann bahçe, mahallesinde bulunan istihkim 
altı metre yilbehnesile bQtUn Çukuro- bölUIUnlln bu ıefer - bilhassa köyle
vayı akan bir nehir haline ıetirmit de- re - imdat yetittlremiyeceği muhak-
mektir. kaktır. 

Şimdiye kadar muhtelif tarihlerde Zira aldığımız naberlerde bölüğün 
vukUa ıelen feynnlarda bu nehirlerin bulunduğu kısımdaki mahallelerin sa-
3--4 metre y\lbelmeslle ıulann hilcu- kinlerine dahi hiç bir yardım imklru 
muna marus ka!an Çukurovanın, nehir bulunamadıtı bildiriliyor. Bu vaziyette 
6 metre slbl flmdiye kadar hiç teeadUf ıu basan köylerde vuiyetln ne kadar 
edilmlyen bir irtifaa çıkmuı Userine feci oldulu tahmin edilebilir. Şehrin 
enılee ulran.ılan sararlann çok daha cenup kıımı ve Menine giden tren hat
fulasma ufrayaeajmdan maalesef 1Up- tının blr anzaya utramak ihtimali olma 
he edilema. dığından, yiyecek sıkıntısı çekileceğine 

Seyhan bundan ewelki en bUyilk ta- ihtimal vermiyoruz. 
ff 1930 da gene bu aylar içinde ge- Seyhanın taıması sadece ovadakileri 
çlmiltti ve o zamanlar suların 4 metre değil, Toroslarda toplanan keresteleri 
lcadar yUkselmeai 14 kitinin ölümüne, de alıp götürmeıi yüzünden dağlık ara
on binlerce d&nUmlUk zcriyatın mıh- zideki köylüleri de muhakkak kl büyük 
volmasına ve yüzlerce hayvanın boğul- zarara sokmuştur. Çünkü buralardaki 
masına aebep olmuıtu. köylünün ekserisi bu yUzden geçinir. 

DUmdllz aruiden ibaret olan Çukur· Peyzanın, gerek buğday ve bilhassa 
ovanın Ye buradaki köylerle çiftlikler- pamuk rekol tesini çok zarara soktuğu 
den pek ~ofunun sular tarafından kap- muhakkaktır. Memurlardan gayri bütün 
)andığından ve sular çekildikten eonra ahaliıi çiftçilikle geçinen bu civar 
alınacak yeni zayiat haberlerinin dchıe- halkının belini doğrultabilmesi için res
tinden-timdiden büyük bir endite duyu· mi gayri re1mi bütün teşekküllerin 

yoruz. yardımı mUhakkak ki lizımdır. 
Adana şehrine gelince; ıehrin prkın 

dan geçen nehir, ''Tepedağ,. denen mcv 
kiden başka hemen hemen bütUn kısım 
larla ayni s~iyededir. Seyhan nchrlle 
şehir arasında bir set vazif.,ini gören 
ve nehir boyunca imtidat eden yolun 
çökmesi bilhassa seddin beri tarafındaki 
çukur mahalleleri bilyilk bir tehlikeye 
maruz bırakmı§tır. Gelen tegraflardan 
· l.ı hasarın bu taraflarda daha çok ol
<l uğu anlaşılıyor. Nehrin "Öte keçe,. de 
n en ve Hıl ıehrin karıısma gelen kıı· 
mın ise tamamen harap olduğu şUJ>heıiz 
dir. ÇUnkU, burası balçıktan yapılmı§ 

ev ve kalelerle, sebze ve meyae bahçele 
rini ihtiva ettiği gibi bazı kmrclarınm 

seviyesi nehirden daha alçaktır. Memle 
ket hastanesile bUyllk bir un fabrikası 
ve yeni yapılan a~rt mezbaha da bu ta
raftadır. 

Gelen telgraf haberlerinden, yenima
halle denert ve Adananın kurtuluşun

dan IODra inkişafa ba~ayan kısmın da 
satar aıtmda bldrğı bndlrlliyor. Bu 
bkdll'de ~hrfn rpğmr temin eden elek 
~ fabrikasının da sulann hUcumuna 

Karamanda 
Pllnm gö•terdlOl 

Define bulundu 
Romanyalı Abdürrahman adında 

bir Türk elindeki plan dahilinde Ka
ramanda define aramı!J ve bir evin 
bodrumunda aradığı defineyi meyda· 
na çıkarmııtır. 

Bu definede şunlar buhınmutlu~· 
99 adet Osmanlı lirası, 8 adet 

beşibiryerde, 18 adedi Mahmudiye 
denilen altm, l 2 adet Kıra.muş, l O ıı· 
det beşibiryerde büyükliiğünde ecne· 
bi zinet altını, 2 adet be§İ biryerdc 
büyüklüğünde Türk armalı z.inet altı 
nı. l adet beşi biryerde cesametinde 
ince zinet altını 7 adet resimli ar
mudi zinet altını, 1 adet beşibiryer.de 
büyüklüğünde Fransız altmı,2 adet 
Serkisof markalı altın saat, 7 adet ya
rnn Osmanlı altım, 42 adet resimli 
ince ecnebi zinat altını. 1 çift elmas 
küpe, 1 elmas iğne, 12 gümüş tatlı 
ka§ığı. 

HABER - Akşam postam 

Blum kabinesi 
kuvvetleniyor 

ispanyaya Fransadan da 
gönüllü gidemiyecek 

Parla 9 (A.A.) - Sosyalist ve kO-} 
münist liderlerinin dünkü içtimaında 
bir takrir kabul edilmiştir. Bu takrir
de "Kayıt ve §artsız olarak Blum ka-

u;erlae 

* Istanbuı gUmrükleri gelecek haftadan 
ltlbaren G&laladakl yeoi binaya ta,mmap 
lıqlayacaktır. 

• l§ kanunu mucibince te§ekkW eden vl 
llyetler iş bUroları kadroları vUltyete tebliğ 
edllmJşUr. 

bineaine itimat beyan edilmekte ve 
hükU.mete t&m bir müsaharette bulu· 
nulacağı,, ilave olunmaktadır. 

İspanyol me.elesi münasebetile ko
mUniat liderleri, B. Mailds tarafından 
Londrada yapılmıe olan ve bpanyaya 
gönüllü gönderilmesinin memnuniyeti 
de d&h1l olduğu halde ademl müdahale 
kontrolünün takviyesine matuf bulu
nan teklife iştirak etmekte olduklarını 
beyan etmiolerdir. 

Komünistler, bu suretle Blum ile 
Delboe tarafından mebusan meclisin
de izah ve teşrih edilmiş bulunan 
Fransız noktai nazarını kabul etmiş 
oluyorlar. 

• Muharrir liüaeytn Cahldln Vali Jııluhlddln r--·---------------~ 
üstUndağ aleyhine ac;tıtı davaya alt doeya 
tamamlanarak tekrar İzmit mUddciumumlli 
gine ;:önderilml§Ur. 

• Tahtakalede Mehmet Emlnl öldürmekten 
suc;lu TalhNllD dunıımuı dün bitm.lf ve Tal 
ha 15 seneye rnahkQm edilmiose de katil 
!WlDde atır tahrik görUldUğUnden ceza tlc; 

Tehlike karşısında 

Sovyet ordusu 
3 mnıvoına 
çolkarıııyor sene 9 aya iDdtrıımifUr. ı 

• Belediye 19hrln ml.lhullf yerlerine oto Gelen bir habere göre Sovyet or· 
matik yangın telefonları konulması ve tele duııu iki sene i;lnde bir misli arttın· 
fon bedelinin Uçer Ura olarak evlerden top I lacak ve daimi ailih altında 3 milyon 
tanınası ic;ln bir proje yapmqtır. 

asker bulunacaktır. • Belediye yollarm daimi tamJrat.ma sele 
cek sene daha fazla ehemmiyet verecektir. Şark ve garp sınırlannda 2000 mil 

* Ermeni mektep rnUdUrlert dUn Maarllte uzunluğunda istihkamlar kurulacak-
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u 

Çok '1/i hatırlıyoru.ı. Ge fi 
yit~ bu ıütvnda tramvay §ir t\>e ge 
bütiın ömrlınce yapt191 yegdmJ 'Y' ' ?<le a 
işten bahsetmıi.ştik. Bu da tale1Je · , cev 
.tabahl.arı tertip ettiği tramvay sel' ?aba 

·Zeri.. . ~ Nas1 
Zaman bize teşekkürde acele ett lş 

mizi gösterdi. O teşekkür ıyazısını7' 
ti.§<ırını takip P.dcıı günlerde yine · tıı! 
yetler yllkselnıeye başkıdı. Biz uıh . d 
etmeden, işin hakik<ıtına jyice ö~ ::ıpl 
meden bir d~fa tc~kkar etm~ bu Yan 
duğunııız için utandık. Bu bahse Sah 
bir tek satır ya..··nu.ıya bile elinıiz 
madı. 

Fakat gUnlcr tevali ettikçe şikd 
ler de t~tJli cttı. Dlhı de Beşfkt 
oturan bir talebe ok"1lyucum11zdarı 
m6ktup aldık. Bımd.a aynen ~öyle 
niyordu: 

"Betiktqta oturuyorum. Mekte 
Sultanahmettedir. Her gUn traın it·~ 
ara.balarının intizamsızlığından nıe" r ~l 
tebe muayyen saatte yetl§emiyo~ e~ at 
Bu h&tta çahea.n blittln arabalar, 

0 
e 

rinci mevkiler de dahil olduğu hal '!fer .. 
basamaklarına kadar dolu gedY°" ı:ıı < 
Tramvay şirketinin naza.n dikkat,jjl 
cetbederek sabahaln Beşiktaştan ik~ 
ci mevki bir araba hareket ettirm 
temine delalet ederseniz mütcşek 

bir toplantı yaparak bu mektepler içlD hazır tır. Garp hududu iltihklmlanrun in· kalırız. O} 

ıanan taıımatnamenın tatblk tekli ti.zerinde ıaıına on cUne kadar batlanacak ve Mektubun özU bu. d 
~~ 1 ~ •Ekonomi haftuı bqlarkea bütün Ukmek 300.000 amele çalıpcaktır. Delalet etm& kolay.. Bu satırı lle 
tepıerde merulm yapılacaktır. 1 Tayyare kuvvetleri üç miıline 51- yazılmış bulunması da bizim vazife ..._ ~Q 

• Kımrm bu eeııa meml.Uttmtsden ıeoea katılacaktır. zi y&ptıfnnır.a bir işl\l"'et olabilir. 1' lar 
senelerden daha fula tUt11D alacatı &Dl&fd 1'~ !!!!!!!!!!!!~'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!""!~~!!!!!!!!!!!!!!' kat bu ıirketin talebe için Beşilll'T ..... - , ... 

m~=port harç kanunu l&ythuı ııeeııa Dançlg'de araba hareket ettireceğine bir 
dahtuye encUmenlnde görü,Wmete bq1u lllr komUnlat .. beke•I sayılmamalıdır. 
nuıtır MalQmdur ki, o, canı istene ya 

• H~C'fye umumi kAUp muaYlnt A.ıi 'nru Jakal•ndı canı istemezse yapmayan bir varlı 
elgU1ttDe. IUl'kesden Haydar BrWuel .ıom Berlln: 9 (A.A.) - Voollritcher B.. Halkın Do8t1I 
tt bqkAUpUttıJe, Bı1lluel bAfklUbl Vedad obacbter ıuetell, 60 bmttnilttn Dan- --------------"'" 
da terfian TlraD bafk&Upl11fDe tayin edllmlf siede tevkif ecli1mlt olduldanm haber Alman-Japon dostl 
ler'flr. kt d' 

tı VU&yet dahWye Yekt.letme ~·fj :verme e ır. .xrunun kDltUr saba' 
t~avl edilmek veya ff b:.ılin&k Jç!J1 vnaJ;; Londna 9' (H......t) - Da~• 8 
ıeris.ı weıwerın tataııtıuıd& fect YiıırilyeU.. __kalanaıı 6().;.. komUaiıtin Treçkl ttllillll~t,;; 81 Qtıııu lltZH h \1 rli 
dUflUklerlne nazan dikaktl celbetınif ve ted tına menıup oldutu söylenmektedir. 
wr aımmunu ıstemı,tır. B I k 1 ko eal 

• Toplu aaker ve muhacir nakliyatına alt 8 1 ÇI ar ngr 
Tokyo 9 (A.A.) - Dün burada 

pon - Alman tJp cemlyetinin küşat 
mi yapılmqtır. Bu mUnasebetle IÖ umuml nakliyat tallmo.tnameıd.ne toplu &ıfte münasebet:lle 

le nakltyatma alt bir fıkra konulmuıtur. AtatUrkUn ve l•met lnllnOnUn 
• Yeni Pari.ıı ticaret konseyembl Kecdet telgrafları 

bu alqam yeni memuriyetine baflamak Qzere İçtimalarını bitirmit olan balıkçılar 
hareket edecektir. . • 

* Bundan evvt'Jkt kadroda ac;ıkta kalan konıresınln Cumhurrei11 • ve BaJbaka-
llma11 işletmeal memurları letebbtıaatta bu na çektikleri tazim telgraflarına fU ce
lunriı&k üzere Ahlcaraya bir heyet ıöndenne vaplar verilmiıtir. 

nen ehemmiyetli nutuklarda, Al , 
tababetinin Japon tababeti için o, ~ 
ehemmiyeti tebartlz ettirilmlı ve , 
memleket araamdakl ilim ınunue~ ltt 
lerlnlıı, mütekabil do9tluk mUııaaeP' , i 
terini daha ziyade takviyeye yara'!' , 

ğe karar vermlılerdlr. Ctlil Bayar, 
* tJıtanbul mekteplerinin talebe lhUyacı lkti .. t Vekili " Balıkçılar 

cafı kaydolunm\lftur. _/ 

nı bir tUrlU karıılayamamaam& çare olmak koft&'1"91i a.ıkanı 
Uzere gelec"k ııeııe metrttk bUldUDete alt bl 

Nazı ee'fı nl 
öldüren 

nalarda birer orta mektep kunılmuı lmkAıı ANKARA Vabudlnln t>yı ıarı araştınımaktadır. iktisat hayatımızda yeni bir hamle 
Muh•k•m••ln• ltaf anıror ..ı bir 
Londra '9 (h_uıuıt) - lsvtçred' tU 

* 937 yılmın d~Mz bUtçcst hazırlanm11tır. tCfkil eden deniz mahıulterimizin lfle
• Hartctekl t.o.lcbelertn paralarmm gecik tilmesinl tetkik etmek izere toplanan 

meslndeıı dolayı mUtkUl!lt çekmemeleı1 lc;ln Nul lideri Her Guıtavi öldüren 1" '-'e prlml~rlnln altı,.'18.r aylık verilmeal takarrür konırede bana göıtuilen yükıek hiıler 
et.ml§Ur. den millehrsis oldum. TeıekkUr eder eoslavyah Yahudi cencinln muhak 1 

alne buıün bviçre mahkemelerinde * Dahiliye vekftlctl ~ tchtr va kaaabanaı ve muvaffakiyetler dilerim. 
9'0 eenest sonuna kadar tyt suya kavuşmaaı K. AtatUrk lanacaktır. ,,IJ 
için bir proje yapmr,tır. 

• Adliye veklletl tefU, beyeU tefkll&tmda 
bazı değfflkllkler yapmak Uzere tetkJkatta 
bulunmaktadır. 

• An1'arR.da bir bsrolnr kODferanaı toplan 
m11.11 ve bu konferanata avukiltar kanunu 
nun mUzal<ere edilmesi takarrür etmlfUr. 

• Nafia vekl!ctl siyasi mUşavıruııne 

Cevdet. Kerim tncedayı Dahiliye siyasi mUşa 
vtrllğlne do '.Muttn.llp tayin edllmlftir. 

• Birinci umumi mUfettlgllk lkt{sat mUp 
\'iri Ziya ve ikinci smtf mUlklye mUfettlfl 

Celll Bayar, 
tktisat Vekili ve Balıkçılar 

kongresi ba!kanı 
ANKARA 

Yiik&ek başkanlığınızda toplanan Ba· 
lıkçdtk konıresine memleket ekonomi 
ıi ve genliği için önemli olan çalııma· 
smda muvaffakiyet diler ve konırenin 
hakkımdaki güzel hiılerine tefekkür e· 
derim. Batvekil ismet lnönü 

HABER: Dona.da, bUtUn bviç ti 
bUyUk bir heyecan uyandıran ılyatl t 
cinayet ika edilmitti. Yugoslavyalı 111' 
hudi bir talebe, naıyonal ıoeyaliıt f~ 
sırun İsviçredeki şubesinin reiei J 
helm Güıtav'ın üzerine birkaç kurt 
sıkmak ıuretile katlf'tmi§ti. r 

Katil bu harek<"tile dindaılarına ~ ~ 
pılmakta olan mezalime efkin uz:n ,lf 
ytnin nazarı dikkatini celbetmek ııt 

Sabit vekllet emrine aımm11lardır. ===:======================= ğini bildirmi§tir. ./ 
• YUksek lktlaat ve ttcaret mektebi bu 

gUnkU §Ckllle istenilen randımanı vermcdJğlD 
den esaslı ıslahat yııpılmaaı takarrür etml§ 
tir. 

• Ordu mUfettıol orgeneral Fab~ddin Al 
tay bu abahki trenle Ankaradan ıebrlmlze 
gelnıi§Ur. 

• TUrk - ltalyan tlOl'ret anl8§1llasınaı 
21 gtın daha uzaWması takarrllr etıntıttr. 

* Mllletlcr cemiyeti hıf:r.ı::sıhha komlte.ı 
namına Ankarad&kl 1J1hhat mOeS11eSelerlnl 
gezen heyet tetkiklerini blUrmtştir. 

• Şehrin mu.takt>el pllnmı yapan şeblrd 
Jlk mUtehasatSI mimar PrOst Sultanahmet 
Arkeoloji sa.hasının tnhd!t edilmemesi tçln 
Adliye saraymm biraz daha kenarda yapılma 
sını ta\•slye etmiştir. 

Dı,erde: 

• Frnnsız - Yugoslav Uca.ret anl~ması 
'dün, '!'ugoslıı.vyaya gclmlş olan Fran.sız tıca 
ret nru1m Cwıtıd ile Yugoslav Ucaret nazın 
araıwıda imzalaıımıfitır. 

• Almanların 26000 tonluk yeni 1<ruvazö 
rU Hltlerln öllnnde denize lndirilml§Ur. Gemi 
denize inerken kenarlan havza çarpml§ -n 
bazı hasar& uğramı§tır. 

• Yunan talebclcrlniD aakerl tal1m görme 

teri Yunan hUkOmctlnce karar altına almml§ 

tır. 1 ti 
• Fiııpın adalannda muthı, bir kaırı• Kayıkçılar cem ye 

ile beraber feyezanlar olmuş M tehir ırular 
altında kalmıttır. Binlerce adamın ölmUş reisi 1 
oldutu söylenmektedir. loeıı ... mar tarafıtl 

• Roman)'& bUyllk erklnıharblye relal "' 
Samuna'fltl aynı onunda ''arw<>va:ra stdel dan dQn Q&C8 IJI 
cekUr. Ga.atada yaraıaf1 J 

• Ywıanı.taııda Takay, tayyare meydanın . . .rel P 
da lkl ttaıyaıı tayyareet kral, vellhat ve na Dün gece Galatada bır cına.r 
:urlar huzurunda UÇUf tecrUbelert J'&pllUfUr. mUftur, "'' 
Ywıanlatan ttaı)'&dan tayyare alacaktır. Arapcamiinde Hoca Hallrrı '° )s.I' 

• Alınan hariciye ııum Berllndakl ÇID jmda l O numaralı evde otur•" cıd 
elçialnl kabul ederek Alman -Japon anlat --1.-I-- • • · M hm t 0"" 
mumm Ç1nl ı.tthdaf etmediıtne dair temtaat ~...,.... .oanıreb r ~~· e ., -~~örJ' 
vermltUr. gece evıne gıbnek uzere ,..,_ ,SU!' 

• Yugoel&V)'&da 80ll defa yakalanan kOmQ Halilpqa eokaimdan ıeÇerkell ~ 
nı.uer mahk~ ed11mlflerdlr. Jücede F eridin kahvesinde yauP _.-
* Yuııanlı mtıyonerlerden flpD&D otlu A kan D 1i • le f Oıner ~ 

Urıada blr verem d1çamert yapıtmuı tçtn e namıy maru 
so milyon drahmi teberrQ etmlfUr. fmdan bıçakla eai böiründeO • 

• ırrauada aentetten ııuaıı Ye blllklet surette yaralaımuthr. Oıner " 
fabrlkalan amelul ırev yaparak fabrikayı bıçağı ile kaçarken ~~ 
i§pl etmJflerdlr. •_,. • • D-.....%.1 ~ U' 

• 1'aluDmJf tayyanet Kermu ~ 8 mı,, .... reım uıı:::yuısıu L J..i ..,.. 
sud tayyarealnde döJ't k1fl olduj'u balde kt.7 kaldırılmqhr. Cinayetin 8CUP'"' 

bolmUftur. nüz belli değildir,. 
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't&ak ita~da ve 
, ~Öşk kDbırDtlDD< 
~ 'tııııdığıın bir aılP.nin bir ahretlik 

\lltdır. Ramazan münasebetile ilk 
olarak sinemaya göndermişler .. 
bUir hangi mahalle arası salaş 

sunda hangi seneden kalma biı 
filmi seyretmiş .. Heyeca..rı için-

t\Pe geldi: 
~ ?-:e anladın? - diye sorduğumuz 
~ cevap verdi: 

er ... l'abakları kırıyor, fem ! 
'Nasıı tabaklan? 

~ ' İşte, böyle .. Kucağına 61J kadar 
· alıyor, fem .. Düşürüyor, kırıyor. 

~·-Acaba sahiden mi kırıyor, fem .. 
~ dimağını işgal eden bu mevzu, 
~iplerini de uğraştırmağa başla
Qll.Yan: 

Sabi, o kadar tabağa nasıl acı· 
tac da kırarlar, bey? - dedL 

ası, bilgiç bilgiç: 
'SUıemacıların ne türlü düzcnbaz

var .. Kırıp ziyan ederler mi hiç? 
bilir ne göz boyacılık yapıyorlar

& İçin için güldüm: 
ır filine milyonlarca dolar masnf 
ltunıpanyalara göre birkaç dUzline 
nedir ki? .. Tanesi yirmiden olsa, 

r°'lsi iki yüz kırk kuruş eder! .. 
lkat işte. bu ev eşyasının kıymet 

l'~heı:nmiyeti naza.r.mızda hazan bü-
or .• 

lieın de ne türlU .. 
• * • 

tOcukluğumdanberi kullandığımız 
ldan bazısını satmak icap etti. Miı

e Yaptık. Bunda, pek garib'me 
• beni çok dUşUndUren bazı safh11-

0ldu. 

~li, bir sigara tablası .. 
ınur eline alıyor .• 
~ lGbriUiğile beraber, mezat idare

afından bir lira kıymet konu!
:· Catıağı da vardır, gördiık göı · 

~·k demeyin .• Elli kuruşa haraç .. 
lsıl ? .• Sizim kırk yıllık tabla, elli 

(} a nu ? .. Hem de o misafir odasın-
, llra.n köşk biçimi kibritliklc bera
~· beli mi bunlar? .. Çocuklutumda 
~ t kutusile o kadar oynamak ister
• 

11 
~: "Oyuncak değil, bozarsın!., 
llI~mıa•lo .. ,h Snn .. ııı n ..t.ı:ıhh 
an Dlr çeyrek asır evvel ltlzmet~i. 
~ .... Un 
oOzum ' Önünde yere dü5iirmÜ~· 

llt· ırntzin birden, yilrcğimiz nğzımıza 
ek: 

~ a iiihh ! - diye hnykırmıştık. 
, tlta korkarak: 
ltt l\ıı~ıldı mı acaba? 
· ~~gız, kıpkırmızı kesilerek eğil
..'.. ~nayla tablayı yerden almış: 

M O.tla.nıış .. Aman küçük bey, söy 
v~· -dernişti. 
tık hen, bu büyUk sırrı saklamıştım .. 
hı b o tablaya, alil!efen bir nkrab:ı 
(j>'l akrnağa başlamıştım .. 
b·ı e Ya: Evimizdeki eşya, hakikaten 

ter ak b etı ra a, birer ahbap gibi §ah-
Ve :r kcsbetmez mi? .. 
ı.ı ~~e, şimdi onları satıyorduk: 
'll kuruşa! 

ı araç .. Yok mu arttıran? •. Sat. 
Ilı;)' 
';ıe~ uğrayan peygamber: 
~ ~ ucuza satıldım! - demiş. 
~r 

1 
e, elli kuruş gibi acll, manasız 

e ~re sarlolunmaz bir paranın 
~itliğini ve o çatlak tablacıkl1, 

d .. lğrilmig köşk kibritliğin m:ı-
' ~gerini dUşündüm ! Fakat: . 
~~ l. tım? - demişti .. 
'rneıe bitmişti! 
':" On esnafın yanına yaklaştım: 
~., kuruş fazlasile bana verir ml

~~e· 
~~Pacaktrm ? .. Lazım değildi .. Gi
r~ d Yere götüremezdim .. Kulfanı
~alta eğildi .. 
"!:nı<!k~ emektar hayvanları, medeni 
~ tıerdc pastınnacıya gönder
~ çaYira salarlarnu~.. Ben de 

~ a11ba_ e.sya doldurup kapattığımız 
hııy r odanın bir tarafına tekaüt

\. atlarını yaşamak üzere volla 
~ . 
e garip has . U . i 

sasıyc erım z vardır. 
VA-NQı 

tsı. 1'uz U\ y 1 hası 
... O.ı ik.ncı mUza~cresl 
~ Y•11ıhıcak 

le 1.tüıet M 1. · · b ·· k'. ec ısının uıun u top 

1 hMa '- llyihaamm ikinci müzake 
\ı~tar c::ıJc ve lxından sonra posta, 
~~:e telefon layihası müzakere e-

r. 

30 kuruşluk 

Alacağını zorla 
isteyince 

Yetmişlik ihtiyar 
hapse mabktlm oldu 

Dvn sabah Ankara caddesinde ken · 
disine 30 kuruş borcu olan Reşideyi 

tokat ve sopayla döğen 75 yaşındaki 
salepçi Maksudun davasına üçüncü 
sulh cezada bakılpııştır. 

Süt gibi beyaz bir sakalı olan 75 lik 
ihtiyar 25 yaşındaki Reşideyi dövdil· 
ğünü inkar ediyor, ve bilakis kendisi
nin tokat ycdığini söylüyordu. 

Reis, sorgulara ba.~ladı: 
- İsmin ne? 
- Maksud. 
- Soy adın? 
- Te, bizim memlekette bir kayamrı 

ismidir, küçük Karva derler. 
- Nerelisin? 
- Pizrenli. 
- B:ı.k. sen bu kadını dövmüşsün! 
- Tövbe beyim ... Estarfürullah. Var 

dı bir otuz kuruş alacağım iki aydır 

vermiyor .. 
Soy adının ne olduğunu bir türlU ha

tırlıyamıyan Reşide ise ikide bır sor
guyu keserek Maksuda çıkışıyordu. 

Vo.kayı gören şahit belediye temizlik 
amelesinden Ali, babasının adını, doğ
duğu yeri filn söyledikten sonra reis 
sordu: 

- Sen vakayı görmUşsUn. Hepsini 
olduğu gibi bir şey katmadan dosdoğ
ru söyliyeceğine namusun, vicdanın i.i
zcrine yemin eder misin? 

-Aah ... 
Hakim, şahidin anlamadrğını zanne-

derek suali tekrarladı: 
- Yemin eder misin diyorum? 
- Etmem beyim! 
- Neden etmezsin? 

- Yazık değil mi bana? Benim genç-
liğim var, onun için etmem . 

- fyj ~a. ıen va.kaY1 srord~ J.)nğ_ 
ruyu tinlatacttgırt l~lh-yemfri ~decekrutt. 

Ali, güç bela yemin etlikten sonra 
vak'ayı anlattı. Gerek bu 6Chadet ve g(! 
reksc doktor raporu Maksudun aley -
hinde olduğundan ihtiyar 25 Jfra ağır 
para cezasına çarpıldı ve 200 kuru~ 

~ahkeme masrafının da ke:ıdis=ndeı1 
alınmasına karar verildi. Yalnı7 ya~ı 
65 i geçmiş olduğundan bunun 6 da bi· 
ri tcnz!l edilrli. 

Bu sefer şikayet 
bizden değl l 

Tramvay Şırketi 
hakKın:ıa Nafıaya 

başvuruldu 

Şehrimizdeki alakadar makamlar 
İstanbul tramvay ıirketini halkın za
rarına çalışmak, kalabalık saatlerde 
birinci mevki tramvayları arttırmak 
ve mevcut arabaları azaltmak, tram · 
vay arabalarını hattın sonuna kadar 
göndermeden istediği yerden gen 
çevirmek gibi keyfi hareketlerindcrı 
dolayı nafıa vekaletine şikayet et 

mişlerdir. 

Şoförler Vemfyetlnde 
Es:d muhas9'l8C nln yolsuz ıuıu 

anla•••dı 

Adliyeye verıhyor 
Bundan bir miiddet evvel şoför

ler .:r,miyetinde yapılmış olan tahki
kat bu cemiyet hesaplarında 935 se
nesiPde yolsuzluk yapıldığı neticesi
ni vermiş ve mesele adliyeye intikal 
etmiştir. 

Şoförler cemiyeti tahkikatı iki 
safha arzetmektedir. Bir kısım tahki
katı belediye müfettişleri yapmışlar
dır. Müfettişler belediye riyasetin· 
den aldıkları emir üzerine ticaret o
dasından verilen bir mürakrpla birlik
te cemiyetin yalnız 935 senesi hesaç.ı 
'arınr tetkik etmişlerdir. Bu tetkikte 
cemiyet hesabında yolsuzluk olduğu 
görülmüş ve bu hususta gerek beJe. 
-tiye riyasetine gere!: ticaret odasmıa 
raporlar verilmiştir. 

Yalovayı 

.ıUzelleştlrmek için 
Haz neye ait: arazı 
parasız verilecek 

Yalo,,·a kaplıcaları civarında bulunan 
hazineye ait arazinin burada mesken, 
eğlence m.thalli, lckanta ve dükkan ya· 
pacaklara parasız tcmliki ve bu binalar· 

dan on sene için hiçbir vergi alınmama 
sr ta:Carı ü:- etmiştir. Verilecek arsalar· 

da ynlnız sabiplcri in§oaat yapabilecek 
ve arsalar elden de geçemiye:ck~ir. 

\'ıldıı ım 
mahkemelerde 
Dün üç suçlu 

manküm oldu 
Cürmü meşnut dördun~..ı asliy c. 

mahkemesi dün a~ğıdaki davalara 
bakarak şu kararlan vermiştir: 

T ahtakalede tornacı lsmailin dük 
kanından 24 tane çekiç sapı çalıp, 
gece saat 1 1 de bunları bir yorganu 
sararak kaçırmak istiyen Mustafa 
iki ay hapse ve üç lira da para ceza. 
sma carptırılmıştır. 

Bundan bir hafta kadar evvel Ke· 
reste.::ilerde bir mağazaya girerek el
bise calarken çuvalların içinde yaka
lana~ Hasan J ay 26 gün hapse mah 
kum olmuştur. 

Bir buçuk ay evvel ustası lsmai· 
lin eşyalarını çalarak kaçan Recebin 
suçu yapılan mü.eaddit duruşmalat 
sonunda sabit göründüğünden 5 ay 
2 5 gün hapsine ve 5 ay 26 gün de za. 
bıta nezareti altında bulundurulması-

Bundan evvelki idare muhaseb.!-
na karar verilmicıtir. cinin hesaplan devri vaziyetinden 

şüp~el:n~iş.oldu~un? ti~r~t odasr-1 GOi h ıslıbsaUllı 
na bıldırmı~tır. Şımdı her ıkı kısRT' Y o,,. 1 
tahkikattan dolayı cemiyetin seçim- Ucuza mal edılecek 
den bir miiddet evvel istifa etmiş o- Öğrendiğimize göre gül yağlan· 
lan r.rnhasf'bcc;si mesul sıfotiyle ad· mızın gerek istihsal gerek ihracı Vt! 

liye•·e vcrilr.ıektedir. bilhassa maliyet fiyatları için mühim 
,..J2.,n...1 .. n-~- .. u.;. MJ-.- t 11 i.ı.. ~ üzeredir. Bu çplc 

mivetin 93 5 yılm...lrm evvelki ydlarD kıymetli i8tihsal ve ihraç rn~lartn~ıtı 
ait hesaolarm tetkikini istemiş, fakat mümkün olduğu kadar daha çok İs· 
bn }.nsuc:t:l hc:1ÜZ h:r l·:ırar '\"eritme· tihsal ve daha çok satılabilmesi im-
miştir kanları üzerinde çalışılmaktadır. 

?allcan tıcarol v~ a. mıyl odaları 
m!lşttrek top a11haı 

Balkan antandına dahil dört Bai-
kan ticaret ve sanayi odası arasında 
müşterek bir toplantı yapılması iç!ı. 
hazırlıklar yapılmaktadu. Böyle bir 

Şımenoıfer toplantı yapılması, Balkan iktısnt 
oln-: ıyan Y€ r;ere konseyinin son içtimamda taknrrü; 

Ucuz hava seferleri etmiştir. Bu toplantıyı temin ve ha· 
zırlıkları yapmak vazifesi uhdesine 

Birinci beş yıllık plana dahil ola

rak lspartada bir gül yağ fabrikası ya 
pılmıştır. Bu fabrikanın kuruluşuıt· 
dan sonra geçen senedenberi gül yağ 
cılığımız rasyonalize edilmi~ ve kali· 
teleri düzeltilmiştir. Gül yağı istih
salatı Isparta mıntnkasında sened: 

1 500 kiloyu bulduğu zamanlar var· 
dır. Fiyatlar da 200 lira kadardır 
Şimdi bu istihsalatın azami hadde <;r 
karılması ve maliyet fiyatlarmm u~ 
cuzlatılmasiyle ihracatın da rakiple· 

rimize nazaran daha düşük fiyatlarh 
yapılması üzerinde meşgul olunmak
tadır. Bu suretle firatın ucuzlatılma· 
smdan kaybedilen istihsalin fazlalaştı 
rılmasından kazanılacak ve memleke 
te dahn fozla döviz ıirmesi temin O· 

Öğrendif:rirnize göre Nafıa Yekfı.- verilen Biikreş ticaret odası bu hu
lcti mühim bir iş fü·erinde meşgul susta temn::;lara ~irişmiştir. 
o!maktndır. Şimendifer bulunmıyaı •. ---------------
ticari ehemmiyeti büyük olan ve me
safeleri uzak bulunan şehirlerimizle 
en ucuz fiyatlarla ticari hava nakliv'> 
tı yanılması imkanlan araştmltnakta
drr. Bu imkanların bu1unacağından 
<-Üphe edilmcn""J,.t .. ~'ir. ÇARŞA..~BA 
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~eli"i)n<nn snnema 
v<e lb>DzDm ycırgan 

"Kurun,, dıı lla..wın fümıçayı, 8inenın 
i§ilc nıe~gul olan l>iitiln scrnw.ye sa
hipleriniıı renkli. filmler i.çin hazır1aıı· 
dıklarmı yazarak diyor 1..-i: 

"Kara kalemle yapılmı§ resimle 
renkli resim arasında ne fark varsa 
bugünkü sinemalarla renkli sinemalar 
arasında da o kadar fark olacaktır. 
Artistlerin, sinema yıldızlarının dudak 
yanak, göz boyaları perde üstünde ol
duğu gibi aksedecektir. Esmer gUzeJ
lerlc sarışın, veya kumral olanlar ara· 
sındaki nüanş görülebilecektir. mva· 
yete bakılırsa renkli sinemaların çık
ması kumralların daha fazla şöhret 

bulmalarına hizmet edecektir. Fakat 
renkli sinemaların başlaması yeni ser
mayeler sarfını mucip olacağı i~in si
nema ücretleri de o nisbctte artacak
tır. Sözlin kısası Nasrattin hoca.run d•'
diği gibi nihayet kavga bizim yorga
nın başında kopacaktır . ., 

(O)cs'G:llYlkta tezad 
Yunus Nadi "Cumhuriyet,, teki ba§ 

yazunnda güniln mühim meselesi şan
cağın 1laziycti müna.sebet·ilc ''Tiirk · 
Fransız dostluğunıı 1ztıraba diişüren 

tc::rıttan ba1ıscderck diyor 1..i: 
''Suriycdeki Fransız müstemleke 

idaresi 1923 denbcri Ankara itila..fna
mesi taahhütlerini ihlitl etmek içir, 
elinden gelebilen her fenalığı yapmak
tan geri kalmadı, ve son muameleler 
de merkez Fransız hükumetini hataya 
sevketmekle kalmayarak Hatay Türk 
kıtasında cinayetler irtikap etmeğe ka
dar ileri gitti. l~tc Fransız - Türk dost
luğunun ge<;irmekte olduğu felaketli 
imtihan buradadır. 

Daha işin başlarında sayılabileceği• 
mizi göz önüne alarak biz kendi vazi
yetimizi bütün açıkhğile tesbit ediy~ 
ruz: Biz Fransız dostluğuna layik ol
duğu büttin ehemmiyet ve itina ile ba
kıyoruz, ve imkanın son haddine kadar 
bu itinayı iltizam edeceğiz. 

Ancak 5urası şimdiden ve katiyetl"' 
malum olmalıdır ki bizim Fransır. 

dostluğuna ehemmiyet verişimiz Sur:
yedcki Fransız müstemleke memurla
rının !skenderun - Antakya ve havalisl 
Türklerine karşı zulUm ve itisaf!a ha
reketlerine vesile teşkil etmemelidir 
ve edemez. Fedakarlığın o dercccst 
bizden beklenemez ve beklenmemelidir 
Fedakarlığın o derecesine tahammül 
bizim elimizde değildir de onun için!., 

MIDDô sahınemaz. 
Falih Rıfkı Atay "Akşam,, da Türk 

sahnesinin geçirdiği istihale.den bahS
cderck şımları yazıyor: 

"Bu asrın bir milleti için sahne en 
büyük zaruretlerden biridir. Onun, 
medeniyetler kadar eski olan varlığı
nın, hiçbir zaman zayıflamayan sebep· 
lerini ve ehemmiyetlerlni tekrar et
mek bile, ayıp sayılabilir. Nihayet 
cumhuriyet, yarın Türkiyenin bağrına 
basacağı ve kültür tarföimizin en gü
zel an'anelcrinden birini kuracak olan 
Türk gençlerine yetişme imkanlarım 

hazırlamış bulunuyor: Genç kabiliyet
ler, bu fırsattan kendilerine bahşedil-

Umumi milf~ttfş1er 
Du,, de ŞU'crU Kayanan 

ba,kanrı.:md11 top13ncılar 
uür><~in .B"! '~ ' 

16,41 

S l ud yom da k I hAdlse m!ş olmasındaki ehemmiyeti anlaya
caklar, ve birkaç sene sonra bize, baş. 

7,13 Dün Taksim stad}omunda Cünı .. s lıca ihtiyaçlarımızdan birini tatmin 
- Çeki Karlin maçı esnasında h'."\· etmek zevkini duyuracaklardır. Yapıl-

Anka:-acla bulunan umumi müfettiş· Vıılut Saklı 0qı, l'ı<tnd ı t~~pm 'i'iı.lııı l=ı.k kem ile seyircilerden biri arasmc:L"\ mnsına baı:ılnnacak olan devlet tıyat-
Jer dün de Dahiliye vekili Şükrü Kaya- d h · t" f" · t 

bir hadise olduğunu yazmıştık. Mü- rosun a, cum urıyc m ı:-ıerc mı art ıra-
nın başkanlığı altında toplanmışlardır. ,,~ 5.44 ız,oa 1ı1,2s 16,U ıs,lD 5,26 cak olan devlet sanatkarlarının ye~i~· 
Dünkü toplontıda üçüncü ve dördüncü cıo l,04 i,26 !l,47 12,00 1.38 12.46 sabakadan sonra karakola giden da- mesinl sabırsızlıkla beklemekte ha}ch-

tu•ı.o d b l d umumi müfettlşlcrin raporları okunmut vacı ve maznun ora a arı§mış ar tr. yız. 

ve müzakere edilmiştir. Bugünkü top- CECEN SENE BUGUN Nt; ULUU'f Spor sahasında ilk cürmü meşh•At ---------------
lantıda ikinci umumi müfettişin raporu 1~g1.Jtcrc Yunan adntıınnm birini Usstlbah böylece mahkemeye intikal etmeder. ı\ n karada 

-
o_k_u_n_3_c_ak_t_rr_. ______________ rly_a_r_rn_a_ğa_k_arar __ v_erm_ı_~t-ır_. __________ b_it_m __ iş_tir. • l ı· · Şüphe ı birı 

yakaıandı 

Beraat 
I 

eden nıemurlar tekrar 
işe alınırlar 

Stileymaniyedc 3 numarada Esma imzasile aldığımız 
mektupta deniyor ki: 

"Hcrhanr,i bir sebepten bir memur bir sene hapse mah 

kam olsa ve bu karar temyiz mahkcmesin:e nakzedilerck 

tekrar bakılan dava neticesinde memurun masumiyeti anla 
şılarak beraat ederse, bu müddet zarfında da aradan Uç se· 

ne gtçmiş olursa, omemurun tekrar vazifesıne dönmek haki 
kt kalır mı?,, 

CEVABIMIZ: 
Bir memur beraat ettikten sonra vazifesine dönmek 

hakkma tamamen ve kanunen maliktir. Yerine o zamana 
ka;Jr kimse tayin edilmemiıse maaşının ela bir kısmını a· 

Jab:lir. 

Ankarada ''Jön Türklerden birkaçı
nın biyografisi., ismi altında bir kitabı 
satmağa c:;ahşan fakat hariciye etrafın 
da şUphcli ha!Jeri de nazarı di!tkatı 

celbeden ŞUkrü isimli biri yakalanmııt· 
tır. ŞükrU kitabının üzerine "Şükrü 

Kaya Gök Ozanoğlu .. ismini yazmıştı. 

1\-at!p hastalanmış 
Kartal sulh mahkemesi katibi Salı

hin arkadaşlanna ait maa~ı aldıktan 
sonra ortadan kaybolduğu yazılmıştı. 
Salihin Kartala giderken yolda hash
landığı ve evine giderek teda\'i altma 
alındığı anlaşılmıştır. 
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6d ze ll!k Doktor 
• 

verıvor. / J) 
B Ay A N LA R Guetcmizc, "Gllzelllk doktoru.. adreat 

ne hak1k1 veya müstear adlarmu:la ııora 
ca.Amız .uallertn cevaplaruıı bu ııtltunda bulursun\1%. Bu cevapları· Parlstc anla§mış bulwı 
dufumu. gtıulUk mUesscsesl vermektedir. Cilzelllftnl%l nokaa.n bırakan kusurlannız:ı bize 
yazmız. 
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Kesik 
kol 

Yanan adliyenin koridorla.nnd& Ib-1 
rahim Fehmiye rasladığıın vakit, p.ka 
eder gibi, nrka.da.n ansızın kolun& gir
dim: 

- Merhaba, hazret! Ne var ne yok 
bakalım? - dedim. 
Kaşlar çatık: 

- Teşekkür ederim! - diye, çapraz
lama bir cevap verdi. 

"Çaprazlama,, çUnkü, "Merha.baı 
hazreti ne var ne yok bakalım,. m 
karşılığı, "teşekkür ederim,, değil, "i
yilik sağlık., yahut da "eh, §öyle böy
le,, "hamdolsun,, "sorma birader ... 
ilfıh ... ,, nevinden aözlerdir. 
İbrahim Fehıninin halinde bir gayri 

tabiilik olduğunu derhal sezdiğim için: 
- Mutlaka bir alacak verecek dava

sı takip ediyorsun! • dedim. - Bôrcu
nu veremiyen bir biçarenin yakasına 
yapışmışsmdır... Gelsin haciz, gelsin 
icra... Fakat o ne? Milthlş suratın 
var... Yoksa, dalgınlıkla mUddetiııi 

geçirip bonoyu adi senet haline mi ge
tirdin? .. - ... 

"Bırak bu !!öileri !,, manasına bir el 
iŞareti yaptı. 

Ahvalinde feci bir bozukluk olduğu
nu derhal farkettiğimden, artık cid
dil~rek: 

- Nen var kuzum? - dedim. 
- Bilmiyor musun? okumadın mı? 
-Okumadım. 

- Bir de gazeteci olacaksın... Te-
~ekkeH değil ... Ne cenazede bulundun. 
ne taziyet ettin .. Yoksa o derece haki
katsm olmadığını bilirim... Merhumu 
da severdin. .. 

Heyecanla, lbrahim'in ellerini ya.ka· 
ladım: 

- Ne oldu? ... Kim öldü allah aşkı
na. .. 

Gözlerinin manası boşaldı .. İfadesiz 
bir nazarla baktı .. Sesi kuruyarak: D--

- Kim? .. Hangi Rec~p? .. Aman ya-
rabbi. .. Oğlun mu? 

Başını salladı: 
- Sorma... Sorma ... 
- Peki ama, hiçbir şeyi yoktu .. Ne 

oldu o aslan gibi çocuğa? .. Çok mu 
Yattı? .. 

- Birdenbire gitti ... Bir gUn içinde .. 
Bir an içinde yuvarlandı. 

- Kaza neticesi mi? .. 
- Hem hayır ... Hem evet. .. 
- Demek ki, doktorların kabahati... 

Yantış ameliyat yaptılar ... 
- Yok canım ... O değil ... Korkudan 

Öldü •.. 

. ? da nasıl şey? ... Recep korkudan 
Ölür mUymUş hiç ... Boğazı bir taraf. 
tan bir tarafa yüzerek geçen, bakışla
~ .şimşekli ifadesinde cesaretin cev 
erını taşıyan, Uç nesildir zabit evlldı 

"'e kendisi de askeri tıbbiyeli olarak 
~şen bir delikanlı ... Yalnız tbrahim 

n=-u m 

t 
Madmazel Katelin T achi İngiJ . 

er · enın en meşhur balet dansları hoc:ı 
bıdır. Cenubi Afrikada doğmuş olan 
d u güzel kız Londradn 500 talebeye 
v/s verirken tayyareci mülazirn 

nlteri ilk görüşte s~vmiş ve onunla 
~nebilmek için dans muallimli· 
tir ~ n; rl:.nstr.n du1ıa! vuz~~miş· 
·Yakınlarda düğünleri olacaktır . 

ç ~ T acahi bu ~ İngiltere&! 
f~~len "Erkekler Allfth değildir!,, 
1 nıındc İ>a§rolü oyn?lml§tı. 

gibi bir ba.banm Çanakkale macerala
rını dinlemek, onun korkak bir seciye
de yetişmemesi için kfıf iydi. 

Bir DCY söylemeden, anlatmasını bek 
ledim... O da hiklyeye başlıyacakt1. 
La.kin, ansızın, mübaşirin sesi yüksel
di: 

- İbrahim Fehıniii... Reşid Kande
mliiiiir ... 

Dostum: 
- Muhakeme başlıyor ... MU!ıı.aden

le! ... - diyerek kalabalığı yardı; salo
na girdi. .. 

Onunla beraber, birçok gençler de 
içeri daldı. Ben de arkalarından .. 
Davacı yerini İbrahim, müddeia

leyh yerini de genç bir tıbbiyeli işgal 
etti. Bu çocuğu, Şehzadebaşında, ek· 
seriya Receble birlikte gezerken gö
rilrdilm. Demek ki, onun arkadaşların· 
dandı ... Her halde feciliği dcrecesind~ 

garip bir maceranın izi üzerindevdim. 
Dört kulak kesilerek, dinlemeye başla 
dım. Salonu dolduran samiinin de me · 
rakı benimkinden eksik değildi. ÇUnkU 
hliviyetin tesbitin1en ve reisin: ''Bu iş 
nasıl oldu? anlat bakalım!,, demesin
den sonra, Reşid Kandemir, titrek ve 
müessir bir sesle "öyle anlatmıya. ba,. 
ladı: 

- Arkadaşımızın bir çocukluk şa
kasına. kurban gitmesinden dolayı pek 
müteessirim, reis bey ... Keşki onun ye
rine ben ölseydim ... Fakat, itiraf ede 
rim, kabahat bendedir... Onu, ben öl
dürdüm... Katil benim... Ama, taam
müdle yapmadım ... Şakayla öldürdüm. 

Reis, kaşlarını çattı: 
- Şakayla mı? 
- Evet, beyefendi! Recep, ,akaya 

kurban gitti. Kendisi, daima, kahra • 
manlık iddiasındaydı. "Bir §eyder. 
korkmam!,, derdi.. Hakikaten de, ka
pının arkasına. saklanıp "böh,, demek· 
ten tutunuz, beyaz örl.Ulere sarılıp kö-
-u- ..... ~·-~- ., -ıu.u.a. ,..~.k.u.J.AfStL xaaar, 0-

nwıla birçok bahislere tutuştuk. O, bi-
zi daima mağlfıp etti. Korkmadı. 

''Ben, iddia ediyorum: 
"- Mutlaka bir yolunu bulup seni 

ürküteceğim! - diyordum. 
"- tmkA.nı yok! - cevabını veriyor· 

du. 
''Nihayet, gilnUn birinde, aklıma o 

cehennem! şaka geldi. 
"- Roceb ! - dedim - Bu gece, seni, 

yetinde zıp zıp oynatacağım... Hazır 
ol... 

"Evvela tcşrihhaneye uğradım. Ora
dan fel~kete sebebiyet veren kesik k0-
lu aşırıp ka.putumun altına sakladım. 
Nihayet, tam yatakhaneye çekildik. 
Birçok cin peri hikA.yelerinden bahse
dildi. Recep uyurken, karyolasının al
tına girerek kımıldnmağa başladım. 

''Uyandı: 

"- Şakayı bırakın.. Farkındayım ... 
- dedi. 

"Ben, dürtmekle devam ettim .•• 
"Kolun ucunu gösterdim: 
"- Eh! ... !ete r,anım .• Anladım di-

yorum ya. .. - diyerek kolu yakaladı ve 
çekti .• Beni karyolanın altından dışarı 
çıkarmak istedi... 

"Fakat, kısa bir mukavemettl!n son
ra, ölü kolunu bırakıverdim. O geceki 
cin peri hikAyelerlni dinledikten son
ra, kesik bir kolun elinde kalıvermesi, 
7.avallı Recebin Ü7.erine, o karanlıkta 
ne derin bir tesir icra etmiş, düşUnün. 
yecanından o f elAket başına geldi.. 
yecanmdan o fellekt başına geldi... 
BütUn kabahat bendedir ... CilrnıilmU i
tiraf ediyorum ... Ceza.sına razıyım, re
is bey ... Arkadaşımı ben öldürdüm..,, 

Genç, bu sözleri titriyerek söyle
dikten sonra yerine oturdu. 

Reis, İbrahime dönerek: 
- Bir söyliyeceğin var mı? .. - diye 

sordu. 
Zavallı dostum, bUyilk bir teessür i

çinde: 

- Hayır ... Ben davamdan vazgeçi
yorum .• Siz, ne bilirseniz öyle yapın ... 
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Müddciumumt, tahkikatın derinleıı 1 
tirllmesi için bir mühlet istediğindeu '··-r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.:;;;;;;;;;:.:;;;;;;;:.-
celso uzntıldr. Blrk~ ay sonra, öğren. 
dim ki, talebe, İbrahimin şahsi dava.. 
dan feragatine rağmen iki sene hapse 
mahkum edilmiş ... 

(Ha.tice Sürey'IJa) 

HA BE R'in 
GUzclllk Do ı loru 

Kuponu: 

Vazan : Niyazi Anmet 

308 sene evvel bugUn 

Asô ~baza ~aşa ıonr paı©Jnşalh 
cgJD ~n us'ttaır\1 lb)~ na geU(ğ) ü 

imparator elçlslne: Lehistan ile Viyana 
Macaristan hududunun iki kalesi 

değil midir:. diye sordu 
Genç Osman öldürüldüğü vaki: ., miş muhteşer.1 kılıç, gene mücevher 

onun intikamını almak için sayısu iğneli iki sorguç. T arihci Naima 
insanlara kıyan ve ondan sonra tari- · - Bakanların gözlerini kama§tı-
hin bir serserisi diye anılmasına se· rıyordu .. diyer. 
hep olan hadiselere daima baş olmak Abaza lstanbulda kaldığı müddet• 
tan çekinmiyen Abaza paşa 1628 yı- çe at meydanında harp talimleri ya· 
lı 9 ilkkanun günü, 308 sene evvt:l pıyor, padi~ah bu talimleri meydan'l 
bu,,ün gene tarihte kan akıtmakla yakın lbrahım paşa sarayından sey
şöhret 

0

kazanan Hüsrev paşa ile bir- rediyordu. 
likte lstanbula geldi. Abaza paş1', 
bütün yaptıklarını affettirecek ve &ı
ha büyük mevkiler alacaktı. 

Bu vaka tarihin hakikaten çok en
teresan bir misalidir. Hüsnev paşı:l , 
Abazaya yemin ederek kendisini ko· 
ruyacağını temin etmişti. "Bir sad
nazamın bir asiye verdiği yemine sa· 
dık kalması misali nameşhudunu ime 
eylem iştir . ., 

Abazanın lstanbula gelişi, bir pa· 
di~ahm gelişinden daha fazla alak:ı 
ile karşılandı. 

Sadnazamm gelişini anlatan ta
rihler diyorlar ki: .. Onun muzafferi· 
yeti, ne servet, ne de ganaim idi. En 
güzel hediye mağlubun şahsı idi.,, 

Hüsrev paşa sarayın bahçe kapt· 
sına geldiği zaman, önünde bulunan 
Abaza atından indi ve ilk olarak gir· 
di. Sadrıazam, padişahın huzurunda 
asinin affedilmesini diledi. Affettir
diği gibi kıymetli hediyeler de kupar· 
mağa muvaffak oldu. Birkaç gün 
sonra Abaza Bosna valiliğine nasbe
dildi. 

Senelerce günalisız halkın kanını 
akıtmaktan bir an geri durmıyan bir 
asi, hem affe.diliyor, hem de vali nas
bac:UJiyordu. 

Aldığı hediyeler o vakit görenle
rin değil, bugün tarih sayıfalarmda 
okuyanların bile gözlerini kamaştı
racak mahiyettedir. Cevahir ile işlei.1· 

• • • 
Abaza bir gün imparatorun elç\CJi 

ile görüşmüş ve onunla konu~muştu. 
Yeni vali sefire gayet ciddiyetle: 

- Lehistan ile Viyana Macarİ.s• 
tan hududunun iki kalesi değil mi· 
dir? diye sormuştu. işte coğrafya ma 
lumatı bu kadar müsbet olan Abaza 
vali oluyordu. 

Üaküdarda Bay F. Keskin'f': 
1 2 1 5 yılında Habeşistan içlerinde 

seyahate çıkan Zeynelabidin Sudan 
risalesinde hadrmlıktan bahsederken 
şunlArı yazıyor: 

"Biladı merkumenin bazı i.dab 
müdhikeleri taYanı hikaye ve beyan 
ad olunup bu veçhile tafsiline turu 
olundu ki evvela tabası meliklerine 
Eh tesmiye ederler ve saniyen her
kim vezir olur ise kendi libaai tehvet 
ve recüliyetten nez' ve bU1yeteynini 
kat' ve ba'delmualece olup piti hü
kümdariye vaz' berle gftya bilisanil
hal "ey benim aeyyidim iıte baiai te
hevab nefsaniye olan şeylerden nef
si.mi tecrit edüp min badi mesalihi ifa: 
da bili. garez dikkat ile deri devletini
ze hürmet ederim.dedikten sonra ar
tık ona babı harem meftuh olup •• ,, 

Bu s: ' .- .,österiyor l:i sorduğu 
nuz hadım etme işi Afrikada ve illt 
~ne~ rıza ile ha§la~ •. ı .. tı • . !::.::: •. _tin or• 
tadan kaldınlmasmdan sonra bu dtt 
resmen menedilmiştir. 

Eseri hazırllyan : Nüzhet Abbas 
-45-

Bir giriş neticesi topu alan müd.ı ( mek doğru olmasa gerektir. Kafası
fi, bunu bir arkadaşa verememek VC' nı iyi kullanmak şartiyle sürat nok· 
tekrar hasmın ayağına plase ederse sanını telafi müdafi için her zaman 
bu affedilmez bir hatadır. Çünkü bü· kabildir. İyi yer tutmak sayesinde 
tün bir gayretin boşuna gitmesinden müdafilerin sürat hususundaki nok· 
maada hasmın ekmeğine de tereyağı sanlarını telafi etmeleri mümkündür. 
sürmek demektir. Maamafih çok süratli bir muhacim 

Giri§lerde çok avantajlı kullanr· tarafından atlatıldıktan sonra süratçe 
lan bir usul daha vardır ki buna "Ça- noksan olan müdafilerin yetişemiyr.· 
lrmlı giriş,, demek doğru olur. Has- cckleri için bu husustaki avantajsız
mın üzerine bir, bir çubuk metre ka· lık ta aşikardır. Maamafih müdafi 
lıncaya kadar giderek sağa yahut so- için yetişemiyeceğim diye muhacin:i 
la doğru çalım yapar gibi eğilir, vücn serbest bırakmak diye bir şey mev· 
dü meylettirirsiniz. Hasım muhacim\ zuu bahsolamaz. Ne de olsa arkasın 
girişi bu taraftan yapacağınızı sana· dan geliyor di?"e acele edecek, vele" 
rak çok tabii olarak topu bunun ak~ı u~ak da olsa hır hata ~.apa~aktır. Ay
istikamete sürmeğe te.,ebbüs edecek· nı zamanda taç hattı uzerınden topu 
tir ki bu çalımı yuttuğuna bir delil· süren bir hasım muhacimini düz bir 
dir. Bacakları meylettirmediğini.t hat üzerinde değil, kalenize doğru 
için ve hasmın da yapacağı menav- zıkzak ya~arak kestirme suretiyle ko· 
rayı tnmamiyle evvelden tasarlamış valamnk lazımdır. 

ld - · · - k KOMBiNEZON: o ugunuz ı çın ayagı uzatma sure· 
tiyle girİ§ yaparak topu almak kab:l Miidafi için kombinezon denince 
olur. ilk hadise diizgün ve yerden vuruş· 

Girişlerin en manasızı muhacir.ı 
oyuncunun ayağına doğru kaymak 
suretiyle yapılanıdır. Bunda muvaf
fak olarak şayet hasım sizi geçers'! 
muhakkak surette tehlike baş göster 
miş olur. Ayni zamanda ümitsizliğe 
de delalet eder. En son ve mezbuha
ne bir müdafaa tarzı olarak nadir o
larak kullanılması caizdir. 

SÜRAT: 
Sürat itibariyle noksan olduklau 

halde klas futbolcwm olarak sayıla
bilecek birçok bekler vardır. Bu iti· 
barla da süratin müdafi için birinci 
derecede bir vasıf olduğunu iddia et-

larla topu bir muhacim arkadaşın bu
lunduğu yerlere plase etmek gelir. 
Buna rağmen muhakkak suretle u
zun vuruş yapmağa da her zaman 
için ihtiyaç kati değildir. Topu bir ar" 
kadaşa kısa bir pasb geçirmek de k~
fidir. l-lnfbeke verilen paslar da cok 
iyi neticeler verir. Miidafi için de 
meselenin ruhu topla bir arkadaşı 
bulmaktır. Hasmrn ayağına verme
mek şartiyle takımın en demarke o
yuncusuna verilen toplar komb:nezo 
nu anlamTŞ olmağa delildir. Biic::b{ia 
tün .srkrşık vazivetlerde ise mu•lalt 
surette bir arkadaşı aramak da yan-
lıştır. (Dooamı oor). 
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ln2llterede kanunu esasi buhranı 

Kralın .;ekilmesibir 
saat meselesi 

halini aldı 
Londra, 9 (A.A.) - Dün Fon l 

Belveder'de yapılrııış olanmüzakere
relerin kati mahiyette olduğu zanne
dilmektedir. 

Siyasi mahafil ile parlamento mn 
hafili kralın tahtmdan feragatinin aı 
tık ictinabı gayri kabil bir keyfiyet 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Diğer taraftan öğrenildiğine gö. 
re hükumdann iş adamlan, ferag<&t 
halinde kralın mali vaziyetinin ne o
lacağı hakkında müzakerelerde bu
lunmuşlardır. 

Kralın Kont de Shcster ünvanmı 
alması muhtemeldir. Dün akşan: 
Fort • Belveder konferansından son 

ra bazı siyaset adamları, kralm tah· 
tından feragati meselesinin artık bir 
saat meselesi olduğunu söylemekte 
idiler. 
Hususi katibi ba• piskoposla 

gUrUttU 
Londra, 9 (A.A.) - Kralın hu· 

susi katibi binbcqı Alexander Har

dinge, dün Canterbury ha§ piskopo
su ile görüşmüştür. 

rikaya dönmek n;yctinde olmadığını 
bildirmiştir. 

Uç klfl tayyare ı ıe 
t' ransaya geçti 

Canncs, 9 ( A.A.) - Dün tayya
re ile Oroydon ·dan hareket etmiş o
lan doktor Krikward, avukat Goddar 
vo baş muavini s~rron, dün sabah 
Marsilyada karaya inmişler ve or:ı· 
dan otomobil ile Cannese gitmişler
dir. Bu zevat, saat 23 te Cannes"e 
varmışlar ve bir otele inmişlerdir. 

Lord Browlow, Rogers'in kö~
künde gazetecileri kabul etmiştir. 
Kendisi Goddard'ın Cannes'e Lond
radaki ikametgahının kapatılmasına 
ait teferrüat hakkmda madam Simp· 
son ile görüşmek iizere gelmiş oldu
ğunu beyan etmi~dir. Doktor Krik
ward'm ise GoddarCl'ın şahsi dostu 
olduğunu söylemi7tir. 

Lord Browlo\V, söz söylerken 
pek ziyade heyecan içinde görün\i· 
yordu. 

Parlamento mahafili, kralm nihai 
bir karar vermeden evvel Cannesde 
Madam Simpson il~ görü~ebileceğini 
beyan etmektedirler. 

Uzıa,ma kabil olacak mı 1 
Londra~ 9 (A.A.) -Sir John Si

mon, B. Baldvin ile görüştükten son --

8
-------------I 

saat 23,45 te ba§vekalet dairesin- ektaşilerin 
den aynlmııtır. 

Dük dö Kent bu sabah saat birde m U hakem esi 
Fort • Belveder'e gelmiştir. Dük'ü:ı 

otomobilinin içinde bulunup bulun
madığı anlaşılamamıştır. 

Eylipde Gümüşsuyu civarında Niha
dm evinde bektaşilik iyini yapmaktan 
suçlu hane sahibi Nihat baba ile Mus
tafa Türabinin muhakemelerine bu sa· 

HABER- Akpm ))Odur · i9 BJrlncildııun - 1936 

Adana felaketi " 
A v daki (~"f tarafı 1 i~) ğinden hastalar daha bir müddet ora- Bu sırada Adanayı orta Anadoluyl 

tır. . §8gt v .':.?Yerde de bırçok luda kalacaklardır. bağlayan demiryolu ve tel af hatlatl 
ev~enn y;kıldıgı, .ı.lırç~k kim~eleri!. Felaket r.aeı ı befladı nasll da bozulınu§ ve bu suretle ~Utiin nnk· 
boguldugu tah~m edılmekte~r. devam C! ltı ? liye ve muhabere vasıtaları mahvol• 

Ad.a~8: ve c~v8:~nda bogulanlar Adana 9 (Hususi) - Seyhan saat muştur. 
otuz kışıdır. Ellı kışı de kayıptır. Şc- 11 e doğru bUsbUtUn kudurmuı:ıtu. Hü- Facia bu··t·u·n gece de . tm• t· Bil 
h • d · 'ba · dil l ,....... v "" \ am e ış ır. 
ır e ve ırtı t tesıs ~ en a tı köyde Aumet konagı, önilndeki cadde>'i ve arada bilhassa kahrama ask l ·mı· 

yıkılan evlerin yekunu 1500 dür. Mu oradaki evleri, Halkevini ve kız kule- zin fedakarlıkları na:r.a.rın dilcke~.er~lb-
avenete muhtaç felaketzedeler de sini bastıktan sonra ovaya yayılınağa ediyordu. a 

1 

c 
s~kiz bindir. Şehrin büyük bir kısmı başlamıştı. Filhakika, ufacık sandalla selleriıı 
bır harabe manzarası gösteriyor. Ôlii Ya~ur bu sırada büsbütün artmrş dehşeti ve kuvvetile mücad~leleri bet 
lerden bir kısmı dün hazin bir mera· ve nehır tamamile kabardıktan sonra, kesi hayret içinde bırakmİıştır. Birçok 
simle Ulu camie gömüldü. Kızılay surları yıkarak eehir ile istasyon ara- kimseler yukarı mahallere iltica et• f='r 
il~ J>4lra !ardımı· olarak beş bin lira smdaki asfalt yo:u basmıştır. Bu ara- mişlerse de, ~ir hayli biçare kaçacak 
gonderdı. Bundan ba§ka aynca 3000 lık evi.er yıkıl~aga başlamış Karşıya· vakit bulamayarak kendilerini sulardl 
çadır, bin battaniye, biner tane don, kadakı h~lk ~açvlara tırmanmış, fakat amansız akıntıları içine terk etmişler"' 
gömlek, yatak, yastık da geldi. o~ su.lar~~ şıd~etı agaçlan kökünden sök- dlr. 
maniye Halk Partisi felaketzedelere milştur. Yıne aynı yerde 18 kişi bir İnsan zayiatının yegane sebebi fe
dağıtıimak üzere 10.000 kilo kömür, eve sığınmıgl~rsa da sular evi yıkmıgı laketin evvelden yaklaştığı giln gibl 
30.000 kilo odun gönderdi. ve zavallı felakebedeler enkaz ve su- qiklr olduğu halde vaktile lazım ge-

lar altında kalarak boğulmuşlardır. eln tedbirin ahnmıa olmamMıdır. 
Adana zenginleri dün valinin b3§ >S 

kanlığında içtima ettiler. Aralanndil 
4500 lira topladılar. Nakdi teberrüleı 
devam ediyor. Dün geceye kadar 
bu yekun 9 bin lirayı bulmu§tu. Adli

na eczacıları da 1 000 reçeteyi beda
va yapmayı taahhüt ettiler. Kurtarı
lanların bütün ihtiyaçları temin edil
mek üzeredir. 

Sıhhiye müsteşan Hüsamettin ve 
Kızılay müfettişlerinden Sait Adan'i· 
ya geldiler. Sıhhat vekili Refik Say
damın da geleceği haber veriliyor. 

Şehirdeki evler yıkılmakta ırdevarn • 
ediyor. Şehir kenarında birçok b\. 
nalar çatlamış ve yıkılmak tehlikesi· 

ne maruz kalmı§tır. Bu ç~it binalan 
belediye fen heyeti muayene edip lü-

zum gördüklerini yıktmnaktadır 
Yağmur münaseebtiyle duran ahı ve 
riş henüz adamak1l11 başlamadı. Sel 
bastığı için bo§altılan memleket tra· 
hom hastahanelerindeki hastalar cm· 

işkencenin ardı 
alınmış değildir 

(B<Jf tarafı 1 :incide) 
deiumumisi Cemil Bahadırlı geçen ayın 
30 zunda ve bu ayın birinde öldürülen 
Türklerin katillerini araıtınnağa kalkı
ıınca vazifesinden azledilmit ve isken· 
deruna götürlilmüıtilr. 

G zll g8ru,meler 
Fransa Yuca komiseri Şama gitmiı 

ve orada bazı Dürzü reislerile görilı· 

milştilr. Bu göril1melerin hedefi Cebc
lüddürzün de Suriyeye iltibakmı temin 
etmek ve Cemiyeti akvamdaki Türk te· 
zine karp bir çevirme hareketi yap· 
maktır. 

Meclisi binasında toplanmıı ve toplantı 
iki saat kadar aürmü9tür. 

Wurahh•• heyetimiz bu 
ak••m hareket eniyor 

Ankara: 8 (A.A.) - İskenderun ve 
Antakya meselesi:ıi Milletler cemiyeti 
konseyindeki müzakeratma ittirak et· 
mek ilzere Hariciye vekili Dr. Tevfik 
RUttU Araun riyasetindeki Türk hey~ 
ti mur;:ıhhasası yarın akşamki ekspres• 
le ve · fstanbul tarikile Cenevreye har~ 
ket ~decektir. Heyeti murahhasa, riya• 
seticumhur umumi kltibi Hasan Rid 
Soyak ve Hariciye veklleti umumi ki• 

Neler oluyor ? tibi Numan Menemencioğlundan mil• 
Suriyenin şimal ordusu ve Cezire rekkep olup refakatinde mlipvirlerr 

kuma:tdanı ile cenup ordusu kumandanı mütehassırlar ve kitipler bulunmakta• 
Dük d'York'un otomobili Fort 

Belvedere'yi saat 23 te terketmiştir. 

B Balclvinin parlamento katibı 
yüzbaşı Dugdale, başvekilin bugün 

avam kamarasında yapacağı beyana· 
tının mühim olmasının muhtemel ol· 

bah asliye birinci ceza mahkemesinde razı zührcviye ve askeri hastahanele
devam edildi. rine nakledilmişlerdi Hastahanele-

ve erkanıharbiyeleri Kınkhan, Yılan, dır. 
Hacılar mıntııkaıı ve Türk hudutları Fransa hemen gllrU•Ulmeslnd• 
civannda b~r tetkik seyahati yapmışlar mahzur g8r mUyor 

mldığını söylerrtittir. 

Buna binaen B. Baldvinin bu ge· 
ce F ort-Bclvederde kral Dük d'Y ork 
ve Dük de Kent ile yapmış olduğu 
bet saatlik görüşme neticesinde kati 
bir karar alınmamı, olduğuna ihtim~' 
verilmektedir. 

Her ne kadar parlamento mahafi 
li, kralın tahtından feragatini içtinahi 
gayri kabil addetmekte ise de hükum 

clann etrafındaki kimseler bir uzlaş· 
ma zemini bulunması mümkün oldı: 
ğu f;krindedirler. 

B:ızı mahafil dür. sabah tayyare 
ile Cennes' e gitmiş olan zevatın av-

vvel ~ir ka~a: ver1--v-:ıin 

muhtemel olmadığını beyan etmek
tedirler. Maamafih siyasi mahafil 
tiındilik vaziyetin uzayıp gitmesinirj 

tevlit edeceği huzursuzluk ve tehlike 
noktasında ısrar etmektedirler. 
Slmpson Romaya mı gidecek? 

Roma. 9 (A.A.) - Madam 
Simpson' un yakında buraya geleceği 
ve Lord Charles Berkeley'in köşkün-

de ikamet edeceğine dair bir §8Yta 

deveran etrneketdir. 
Noal yortularından evvel 

Kandan ayrılmıyacak 
Londra, 9 (A.A.) - Kralın hu

susi katibi Lord Brownlow, madam 

Simpson'un noel yurtularını Kan 
tehrinde geçireceğini bildirmiştir. 

M•d m Slm'Json Krall 
bırakmı ıa hazır 

Londra, 8 ( A.A.) - Lond Ro
thermcre, ve Lord Beaverbrookurı 
gazeteleri nazan di!;kati Cannesde ya 
pılmı§ olan beyanat iizerine celbetme· 
ae çalışmaktadırlar. 

Daily Expres diyor ki: 
"Canncs telgrafı ancak şu mamı· 

yı ifode eder: 
"Madam Simpson vaz geçiyor., 
Daily Miror, Madam Simpsonun 

kralı terketmeğe h~r olduğunu yaz· 
maktadır. 

CtJnu1JJ Fr•"•ada katacak 
Londra, 8 (A.A.) - Bütün ak· 

pm gazeteleri, Madam Simpsonun 
bir mektubunu "le§retmektedirle1 
Madam Simpson, bu mektubunda, 
cenubi F ransada kalacağını ve Ame-

Nihat baba ile Mustafa Türabi mev· rin temizlenmesi ve tamiri icap etti· 
kuf oldukla-mdan jandarmalar tarafın· ---------------

Gürbüz ve Güzel 
Çocuk 

dan getirildiler. Celse açılınca mahke· 
me heyeti tarafından te,kil olunan ke
şif heyeti tarafından mühürlü bulunan 
a}in odasmöa yapılan ke1if raporu o
kundu. Bu raporda, duvarlarda on beş· 
ten fazla "ya Ali, ya Muhammed, ya 
Resulullah,, ve buna benzer bir takım 

levhalarla kur'an ayetlerini taııyan bir 
takım levhaların asılı bulunduğu, oda· 
mn ortasında iki tepsinin üzerinde ra· 
kı şişeleri ile bol mezeler görüldüğü 

ut, keman, tanbur gibi çalgı aletlerinin 
minder Üzerlerinde durduğu bildirili
yordu. 

Rapor okunduktan sonra şahit olaral 
Halit isminde bir adam çağrıldı. Bu şa· 
bit şöyle dedi.: 

- Ben düğünlerde ahçılık yaparım . 

O gün kahvede oturuyordum. Nihat 
babanın kansı Aliye beni çağırdı. Biı 
koyun var kes derli. Kadın rahatsızdı. 
O gün yemeği de ben pişirdim. Yuka· 
n katta eğlenti vardı. Gideceğime yal:ın 
içeri girdim. Nihadm ba~·nda beyaz bir 
külab vardı. Elinde bir fincan ve bir ça· 
tal ile çalınan şarkıya tempo tutuyordu. 
Diğer erkekler de rakı içiyorlardı. Ni· 
kadın sırtında bir de sarı aba vardı. 

ikinci şahit olarak doğramacı Muh
sin dinlendi: 

- O gün karım çamaşır yıkamak Üze· 
re Nihadın evine gitmişti. Ben de gece 
onu almaya gijtim. Nihat baba arkadaş· 
larile rakı içiyordu. Ben de eğlentiye 

iştirak ettim. Babanın başında külah, 
sırtında abası vardı. Ben tanbur çaldım. 

Muhsinin polis merke?inde ve ilk ha· 
zırlık tahkikatı esnasında verdiği maz· 
but ifadeleri okundu Muhsin hazırlık 

tahkikatı sırasında şöyle diyordu: 
.. _ Nihat baba beni o gece eğlenti 

var diy<.' Carşıkııp1dıın ca {'ırdı. Ben de 
gittim. Bektaşi ayini yap ldı .. 

Bu ifadelerden sonra bektaşi ayini· 
nin nasıl yapıldığını etrafile anlatıyor· 
du. Muhsine mahkemedeki ifadesi ile 
diğer ifadelerinin taban tabana zıt oldu 
ğu söylendi. Muhsin zabıtaca sıkıştırıl· 

dığı için öyle ifade vermeye mecbur kal 
üığmı söyliverek şöyle dedi: 

-Buradaki ifadem doğrudur.Ve bun 
da ısrar ediyorum. Müddeiumumi Fer
hat bu şnhidin mahkeme huzurunda ter· 
ler dökerek yalan söylediğini ve kendi· 
si hakkında yalan vere ı:ahrıdetten taki· 
bat yapılmasını iı:ıtedi Mahkeme heye· 
ti müzakereye çekildi. Celse açılınca 

mahkeme heyeti Muhsinin tekrar ifade 

Müsabakamız 

Foto Etem 
Mfi.salxıkamıM 19 numara il.e iftimk 

eden bay Kani k1z1 9,5 ya.şında 
GÖNÜ~ 

Kupon: 29 Çocuklarmızm mOııa 
bakamıza l§ttrak edebUmelerl lctn 
bu kuponlarm toplanmam JAzondır. 

Çocuklannızı mlliıabakamtza ıııttrak etttrl. 
nlz. Kazananlara Ziraat ve Adıı.pazıı.n ban
k1'1an da kumbaralar vereceklerdir. 

sinin alınmasına lüzum gördü. Maznun· 
tarla vekilleri dııan çıkarıldı. Muhsine 
tekrar soruldu: 

- Çekinirsin diye suçlulan dıprı 

çıkarttık . Hangi ifaden doğru? 
Muhsin mahkemede verdiği ifadede 

11rar edince müddeiumumi tevkifini is· 
tedi. Mahkeme heyeti tekrar müzake· 
reye çekildi. Celıe açılınca §ahidin ifa· 
de evrakı ile birlikte müddeiumumiliğe 
tevdiine ve derhal tevkifine karar veril· 
diği bildirildi. Gelen bir zabıta memuru 
na teslim edilerek salondan çıkarıldı: 

Bundan sonra ayinde bulunan ve 
başında külah giyenlerden İbrahim din· 
lenildi . Bu adam kendisinin bektaşi ol· 
mayıp kunduracı -Olduğunu. toplantıda 

rakı içtiğini, fazla sarhoJ olduğu ıçın 
külah giydirme faslını hatırlayamadı

ğını söyledi. 
Netict:de müddeiumumi 677 numaralı 

kanunun birınci maddesine göre her iki 
suçlunun cezalandınlmasını istedi,. Mu 
hakeme de cumartesi sabahına kaldı. 

ve bu seyahatten sonra Halepde toplan- Paris. 8 (A.A.) - Havas aj.ınıı bil" 
mıılardır. Erkinıharbiye dairesinde dört diriyor: 
gUndUr mUtema~t toplan,tılar yapılmak SaUlhiyettar mahafil Sancağın sta" 
tadır. :Su binanrn balttndu~ •oka1rtan tft9U hakkmdakf Ttırk :_ Fransız lhti 
mürur Ye ubur menedilmittir. llfınm M ı ı ı e t 1 e r C e m i y e t'i 
Şamdan iki bölük süvari hududa sev k o n ı e y i n i n 1 O kinunuevvelde top 

ko1unmuıtur. Ba9ıbozuklardan topla- !anacak olan fevkal!de içtimaı ruzn•" 
nan bu süvarilerin batında yüz ellilik- mesine ithali hakkında . hiçbir karar it
lerden Recep kaptan bulunmaktadır. tibaz edilmemiı olduğunu taarih etmek• 
Ayrıca tskenderuna da bölükler gi:Sn- tedir. Maamafih Fransa hükUıneti, Tür1' 
derilmi§tir. Bunlann l:iaşında da binba· kabinesi tarafından bu yolda bir arzıJ 
11 Kole bulunmaktadır. Beş kamyon izhar edilecek olursa bu suretle barekeC 
Fransız küçük zabiti ile top ve tanklar-
da "vkolunmuıtur. 

(Not - Binbaşı Kole Şam isyanı es· 
nasında Arapları mitralyöz ateıile biç-
tiren adamdır.) , 
Tevkif edllen, .UrUlen TUrkler 

Yeniden bazı Türkler tevkif edilıriit 
ve San~f a dönen baı:ı Türkler de der
hal Sancağı terke davet edilmiştir. 

Verilen bir habere gÖTe Franaanın 

Suriye fevkalade komiseri Kont dö Mar 

tel ve Sancak milmessili DUryiS değif· 
tirilecekterdir. Bunlar vazifelerini SU
riyeve gelecek haleflerine devredecek· 
terdir. 

Sancağa bir tahklk heyetinin gönde· 
rilmesi de mevzuubahıtir. Sancaktaki 
hAdiselere Türklerin sebebiyet verdiği· 

ne dair bir zabıt yapılmış olduğu ve giz· 
liden gizliye gayri TUrk unsurlara im
zalattınldrğı bilinmektedir. 

Fransenın do•tlulu 
Pariıten Anadolu ajansının hususi 

edilmesinde hiçbir mahzur görmemek• 
tedir. 

Ruzr ameye aflnması için 
mUracaat edildi 

Ankara, 8 (A.A.) - Türkiye ile Frası 
sa arasında ihtillf mevzuu olup Millet
ler cemiyeti konseyine tevdi edilmesi 
takarrür etmiı olan Sancak meselesinisı 
Fransa hükumetinin normal konşey içit 
mamda konuıulmaaı teklifini, Sancakd 
halkın hürriyet ve emniyetinin korun• 
ması kaydile, kabul etmiJ olan TürkiY' 
hükQmeti, gene Fransa hUkümetinin ıo 
klnunuevvelde toplanan fevkalade koıJ" 
sey içtimaı ruznamcaine ithali telkiııl 
Uzerine bu teklifi de kabule müsaraat 
etmit ve Milletler cemiyeti katibi "" 
mumiliğine miaakm 11 inci maddesi t:" 

sasmda bu f evkalide içtima ruznarııt" 
sine ith111ini istemiştir. • 

Türkiye hariciye vekili doktor Te"I 
fik Rü,tü Arasın 14 kanunuevveıde 
Cenevrcde bulunacağı haber atınnııt" 

muhabiri bildiriyor: Fransız baıvekili tır. 
Blum mebusan meclisindeki nutkunda C. H. P. kons '"yl toplandı 
bizim için şöyle demittir: Ankara, 8 (A.A.) - Cumhurire« 

.. - Türkiye ile münaaebatrm1z arizt Halk Partisi grupu bugün s--12-93
6 

bir müşkülita rağmen hiçbir vakit bu- öğleden sonra Trabzon saylavr fialAlsı 
günkü kadar dostlukla mütemayiz ol· Sakanın başkanlığında toplandı. 
mamıştır • ., 1 - Dışitleri Bakanı Dr. Tevfik RU~ 

Hew:o evden bir sl'All tU Araa. Sancak meselesinin S ( " ~11 

Türk grupu reisi Abdülgani TUrk· hasını izah etti ve bugünlerde to ~d•" .., . 
meni· ziyar~t eden 1ki Franıız zabiti cak olan Milletler cemiyeti konse)'

1 
.,. 

Türk halkının her evden bir silah ver· Sancak m1:ıelesinin konuıulacağını 
meye mecbur tutularak yaptıklannm ce bu mabatla Cenevreye hareket ede=; 
zasım görmeye mecbur tutulacaklarını fini bildirdi. Hükmetin hatt1 bar~tceet' 
bildirmi~tir. ni grup alkıtlarla ve ittifakla taıvıP 

Elçlmlz Fransız H"rJclr• ti. Oll 
Naz1rlle tekrar glrU,tU 2 - Fırka grupu idare heyetinde"' UI'· 

Frıınıız hariciye nazırı Delboa dün hal olan azalığa Erzurum sayla\11 Ş 
hariciye nezaretinde Türkiye büyUk el· ril Koçllk seçildi. 
çisi Suat Davazı kabul etmiş ve 1ıken· "Allletler c mlyet nde Pr•r.••' 
<lerun - Antal-va meselesi hakkında kim temeli ~decek ? er 
uzunboylu ~örüşülmü,tür. Parla , t (A.A.) - tvon DdbOI• tiO' 

Vektller Heyeti top•entıeı nevreye ıcitmiyecektir. Fransız heY' 
Vekiller heyeti diln Büyük Millet · Picrre Vie~ot riyaaet edecektir• 
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Madritle bombardıman farlaları ' . --'Bakın ne yaptılar!,, 

Esunu bir kadın söylüyordu. Kibrit:i 
çakıp bakt:ım : 

''Yerde kan içinde yatan kadın. 
kucağında başı kopmuş bir 

çocuk tutuyordu.,, 

Asiler üç Fransız tayyaresi 

Tekailtltik 
mfiddetlnln 
başlangıcı 

Kanunun yeni şekli 
vilayet:e bildirildi 

Tekaütlük müddetinin başlangıcmı 

gösteren askeri ve mi.ilki tekaüt kanu
nunun ikinci maddesinin yeni şekli dün 
vilayete bildirilmiştir. 

Bu maddeye göre tekaüde hak kazan 
ma müddeti başlangıcı şunlardır: 

1 - Kara ve Deniz Harbiye mektep-

~~ düşürdüler 
t· ~ıra ifil k@ t:~ k"1fnye klYlvv~'ll:D®ırn n Sl1!:<e©I n 

lerinden çıkanlar için bu mekteplere 
duhul tarihinden, 

Harp senelerinde Harbiye mektebine 
bilfiil dahil olmıyarak açılan talimgfill
lardan yetişen subaylar talimgahlara 
duhul tarihlerinden, 

.ıc 

r· 

.. 

:ı 

Sevma 8 (A.A.) - Dün üç tayyare 
filosunun Taleverada La Reina t.ızerine 
l'apı:naya teşebbüs ettiği hava taaarru
ZU neticesiz kalmış ve Fransız mamu
latından üç tayyare yere düşürülmüş
tUr. Bu tayyarelerden birinin pilotn 
n.us, öteki Çekoslovaktı. Rus Talevera
da hapsedilirken muhafızlarına karşı 
ıeldiğinden öldürülmüştür. 

Asi bataryaları Madritin merkezim 
l'ell.iden topa tutmuşlardır. Bombardı
ll:ı.anm yaptığı tahribat henüz belli de· 
ğildir. 

Guadalajara mıntakasmın da asiler 
tarafından bombardıman edilmesi üze 
l'itı.e ekserisi kadın olmak üzere 20 ki
şinin. öldüğü ve birçok kişinin yaralan
~ış olduğu bildirilmektedir. 

Bir Fransız gazetesinin Madritte bu-
11.Uıan muhabiri bombardıman faciala
l'ıtı.ın çok acıklı bir sahnesini 
~aktadrf. 

Muharrir diyor ki: 
"Sabah saat beşte sokağa çıktım. 

~Olllbalarm düştüğü yerlerden bala 
alevler yükseliyordu. Hava henüz ka
l'anJıktı. 

Bir köşeyi dönerken ayağıma 
§eyin dokunduğunu duydum.. Yerde 
}'atan birisi paçamdan yakalamıştı, 
dıırdum. Kibrit çaktım: 

Bu, bir genç kadındı. Beti benzi sa
rarmış, can çekişir bir haldeydi. 

ln.ıiyordu: 
- Bakın ne yaptılar! Bakın ne yap

tııar ! 

Pozuelo mıntakasında mühim bir ta
kım harekat yapılmıştır. 

Tayyarelerimiz, bilhassa Bask cephe
sinde btiyiik bir faaliyet göstermiştir. 

Salamanca bildirildiğine göre fena 
havalar mühim harekat icrasına mani 
olmaktadır. Kızıl!ann bir tayyaresi dü
şürü1müştür. 

Tesllm olan aşller 
Bilbao, 9 (A.A.) - Bask hükUmeti 

müdafaa komitesi, milis kuvvetlerinin 
dün yeni ve mühim bir ileri hareketi yap 
mış ve Sobrevacasdaki kuvvetli mevzile 
ri ve İtoria - BiJbao yolu üzerinde Hi
noso istasyonunu zaptetmiş oldukları

nı bil::lirmektedir. 

Harita Ahzü Tersim mektebinden ye
tişenler yarsubayhğa nasıplan tarihin
den, 

2 - Askeri Tıbbiye mektebi tahsili
ni bitiren tabiblerin subay nasbmdan 
dört sene evvelki tarihten . 

3 - Askeri eczactlar, kimyager. diş
tabiMeri ve baytarların subay nasbın

dan üç sene evvelki tarihten, 
4 - Kıtadan yahut mülga Sanayi 

mektebinden yetişmiş olan subaylann 
(1455 numaralı kanunla askeri memur 
unvanı almış olan mensubin ve memu
rini askeriye dahildir) duhul tarihlerin
den, 

S - Evvelce mevcut ikinci sınıf ihti
yat subaylarile sonradan yetiştirilen ih· 
tiyat subaylarının (askerlik haricinde 
geçir1ikleri zaman nazarı itibara alın
mamak üzere) askerlik hizmetine ilk 
girdikleri tarihten, 

6 - Evvelce Harbiye mektebi mua
dili olarak deniz talebesi unvanile çık
mış bulunanlar için deniz talebeliğine 

terfi eyledikleri tarihten. 
7 - Evvelce Çarkçı Ameliyat mekte

binden çıkmış olanlann bu mektebin 
birinci şakirdan smıfma geçtikleri tarih 
ten, 

8 - Mülki ve askeri memurlann ma
aşa geçtikleri tarihten, · 

Subaylarm gerek kendi hesabına ve 
gerek hükumet namına olarak ecnebi 
memleketlerde staj veya tahsi1de geçir-

ltibrit sönmüştü. Bir kibrit daha dikleri müddet bilfiil hizmetten sayılır. 
~ktırn. Göz;üme bUyük bir kan Yl~DI Mtuki'. memurların yalnız staj mUddo-

~arptı. Kadının entarisi kan içinde A.sılerin kullandık1arı bombaların Al ti fili hizmet hesabına katılır. 
:·O kibrit de söndü. Tekrar bir k :b. rnan ve ltalyan mamulatı olduğunu Kıtadan ve yf!hut mülga Sanayi mek 

b 
çaktmı. Kadın daha fazla kısılaı H .. k' t ·z idd' _,.,. 1 _ tebinden yetişmiş olan zabitlerle rnülki 

ir sesle: u ume çı er ıa <:XkıyCYrıur 
ve askeri memurların 20 yaşına vüsul-

- Bakın ne yaptılar bakın! diyor- A 1 d den evvel geren hizmetleri tekaüt müd· d ' ·· s1 er en bir takımı, teslim olmuş- 3' 

u. tur. Asi kıtaatm kuvvei maneviyesi çok detine mahsup edilmez. 
h 'I'itriyen ellerile gösteridiği yere da- imılmıştır. Mülga Menşei Küttabı Bahriden çı-
a dikkatle baktım: Yeni bombardıman kanlar için tekaütlük müddeti de (brik 
E:an pıhtıları arasında kopuk bir B 

1 
katibi - mülazimi sani) asteğmen nasbe 

Çocuk başı gördüm. Kadının çocuğu k fardce one: 9 (A.A.) - Milli mesai dildikleri tarihten itibaren başlar. 
tıar on e erasyonu. neşretmiş olduğu bir 
d ça parça olmuş, kucağında yatıyor- 1 b - so et u. beyannamede asilerin dün Escurialı J ô p On 8 r 1 r V\1 

bombardıman ederek bir çok kişinin vapurunu tuttular 
1 •. .l{ibrit tekrar söndü. Ondan sonraki 

]
•
1hrit i yaktığım zaman kadının hare~ 
·"~ "•·Siz olduğunu gördüm. Ölmüştü.,. 

Fl"anko takvi ye kuvvetlerJ 
istedi 

l>aris 9 (Radyo) - .Berliner Tagblat 
liazetesinin harp muhabiri; Madrit et-

~ı\fın~a adeta geçilmez istihkamlar ya
. 

1'dtgıru asilerin Madriti alabilmek 
ıç iı:ı. b .. t .. t"h . u un şehri bombardıman suretile 
tn tıp etmeleri icap edeceğini, bildir-

ektedir. 

c Diger taraftan hali hazırda Madrit 
~Phesinde bulunan 70 bin kişilik 
b an~~ kuvvetlerinin şehri zaptetme-
11 ~karı gelmediği anlaşıldığından ye
~ı en takviye kuvvetleri istenmiştir. 
'''~l'" M:tdrlde liat'i taarruza 

geç!yor 

~ ;l'eneriffe: 9 (A.A.) - Radyo ile neş 
tı.?1 uı:ı an bir tebliğde bilhassa §Öyle de

yaralanmasına sebebiyet vermiş oldu- Tokyo 9 (A.A.) - Sovyet ''Krasin,, 
ğunu bildirmektedir. vapuru, Japon bahriyesi tarafından 

Bir tayyare daha düştü tevkif edilmiştir. Tevkife sebep olarak, 

Madrit: 9 (A.A.) - Fransız sefaret- Sovyet gemisinin Japon müstahkem 
hanesine ait olan Madrit ile Toulouse mevkii sularında bulunması gösteril-

arasmda muntazam surette irtibatı te- mektedir. Bir torpito muhribi ile Omi
min etmekte bulunan bir tayyare Madri nata bahriye karargahına mensup bir 
de birkaç yüz kilometre mesafede kain tayyare bu mesele hakkında tahkika-

Guadalajara şehrinin şimali garbisinde _t_a_ç_ı_k_m_ı_şl_ar __ d_rr_. ________ _ 

düşmüştür. ZA Yt - İstanbul lisesinden askerlik 
iki hUkQmet tayy~re:sl de dersi gördüğüme dair 35-36 senesinde 

dl şiJrUldU aldığım vesikayı kaybettim. Yenisini 
Paris: 9 (A.A.) - Sevilla radyosunu alacağımdan eskisinin hükmü yoktur .. 

bildirdiğine göre, Burgos tayyareleri Hikmet 
dün yeniden Mactddi bombardıman et-----------------

mi§ler ve iki hükOmetçi tayyareyi dü
!?Ürmü§lerdir. 
Mltletl~r Cemiyet! konseyinin 
lçtimamda bulunmayacaktar 

Londra 9 (Hususi) - Milletler ce
miyeti konseyinin yarın İspanya mese· 

İst;ınbul 6 mcı icra memuTluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen bir adet dört gözlü Firi
jider marka dondurma soğutma maki

nesi 14-12-936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 12 den 13 e kadar 

ı tlıektedir: 
G lesini görüşmek için yapılacak toplan-

tıı eneral Franko, Madritte bir emniyet 
Galatada Voyvoda caddesinde Hezaran 
sokak Burla biraderler mağazasında ar 

ka ksımmdaki vaki deposunda açık art
tmna ile satılacağmdan almak istiyenle 

rin o gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

tı'ı ıntakası ihdas etn:ıi§tir. Fakat Hüku
U.tet kuvvetleri, bu mıntakada hava ta
te ~zlanna karşı bir müdafaa sistemi 
sıs etnı· 1 . ~it ış erdir, Bu sebebe binaen top-

tıı kuvvetlerimizle tayyarelerimiz, düş-
anrn bu .. d f . . . d it\ mu a aa sıstemını bombar ı-
an et w 

tı·· '.;1ege ~ecbur olacaklardır. 
le,,, Ukumetçılerin tayyareleri, dün Ta-

tısına Fransız hariciye nazırı gitmediği 

gibi İngiliz hardye nazın da şahsan 
gitmiyecektir. 

Zannedildiğine göre Sovyet hariciye 
komiserinin de bizzat gelmesi muhte

mel değildir. İtalyanın bu toplantıda 

temsi! edilip edilmiyeceği henüz belli 
değildir. 

}eb~~~ .'';e Sevilla üzerinden uçmak te· 

l'ar ı.ts~n~e bulunmuşlarsa da bizim tay Ask e r k ğ ya h • 
ltli.j elerunu bunlardan bir çoğunu düşür a aça 1 

~Ş. Ve diğerlerini de kaçmağa mecbur y numune hasta-
-"'UŞti,r, he!nes nde öldü 
ll" ltıeıc Utün cephelerde sükun hüküm sür-
~ tedir. Yalnız Madridin Moncloa 
~takasında topçu düellosu olmuştur. 

)al'\ akında aMdrite karşı kat'i taarruz 
~.tlacaktır! 

Kopmlo maznunlarmdan olup beraai 
eden fakat asker kaçaklrğmdan dolayı 

muhakeme edilmekte olan Yahya An
karada. yatamakta olduğu Nüm.une has 

· tahanesinde ölmüştür .. 

ZAYİ - Seyrüseferden aldığım 3036 
sicil numaralı ehliyetnamemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. Rahmi oğlu Fehmi 

ZA Y ! - Emniyet sandığındaki işim
de kullandığım mührümü zayi ettim. 
Yenisini yaptırdığımdan eskisinin hük
mü olmryacağı ve bu mühürle kimseye 
borcum bulunmadrğım ilan ederim. 

Finuağa hamam caddesi No. 21 
Şerife Kamer 

Grekoromen güreş 
öldü mü? 

Eski bir şampiyon buna evet diye 
cevap veriyor ve 

Şike nıaçların iç yü
zünü anlatıyor 

Eski Fransrz şampiyonlarından Jak 
Mortan, yazmış olduğu bir makalede 
grekoromen güreşin öldüğünü ve bunun 
yerine Amerikan usulü serbest güreşin 
(Catch as Catch can)m kaim olduğunu 
söylüyor. Mortan buna sebep olarak 
Şikenin (danışıklı maçların) son dere· 
ce artması ve bunu pek§ta bilen seyir
cilerin artık maçlara gelmez olmalarını 
gösteriyor. Esasen gayet az hareket ve 
muayyen bazı tutuşları ihtiva eden bu 
güre§e "şike., de kanşmca oyun gör
mekten fazla, kimin galip geleceğini 

merak eden seyirci1erin maça gelmiye
cekleri gayet tabii idi. 

Halbuki, mütenevvi tutuş ve hareket
leri olan serbest güreş halkı daha fazla 
alakadar etmiye başlamıştır. Bunun için 
Avruparun ve Amerikanın her tarafın
da bilhassa bu yeni usul büyük bir rağ· 
bet kazanmağa başlamıştır. 

Fa'kat bu güreşte de şikeler eksik ol
muyor. öyle ki i binlerce kişinin önün
de biribirleıfoe yapmadık işkence bırak 
mıyan biribirlerinin bacaklarını ve kol· 
lannr kırarak bayıltan iki rakibi bu müt 
hiş güreşten bir saat sonra, bir barda, 
durmadan dansettiklerini görmek müm
kündür. Bunlara rağmen bu güreş bü
tün rağbetini muhafaza ediyor. Çünkü 
yeni ve heyecanlıdır ve şike olanlarile 

Fransa da 
Sakatlanan oyuncu
lara yardım ediliyor 

Fransa futbolcularından maçlarda 
sakatlanmış olanlara yardım etmek ü
zere bir müddettenberi Pariste bazı 

müsamereler verilmeye başlanmıştır. 

Ayni gaye için birkaç futbol maçı da. 
tertip edilecektir. Futbol idarecilerimi 
zin kulakları çınlasın. 

ciddi olanları henüz tefrik edilmiyot# 
Mortan danışıklı güreşlere dair, gü

zel bir de vesika ele geçirerek neşret• 

miştir. 

Birkaç sene evvel tertip edilmiş olan 
maçlara ait bulunan bu şayanı dikkat 
vesikadan bazı parçalar alıyoruz: 

''Azizim Turniye, 
ı 5 kanunusanide yapılacak maçlaT· 

da: 

1 - Saft, Ridderi 4 ve 5 dakikada ol
mak üzere iki defa yenecektir. 

2 - Antonitch, Esseni ilk devrede 
yanm saat içinde mağlfip edecektir. 
Kendisine tenbih edin, Pariste yaptığr 
gibi, Essenin kafasına "çift makas., 
geçirmek suretile yere indirsin. Essen 
ikinci devrenin başlangıcında sakatla
narak güreşi terketsin ve derhal trene 
atlayarak Brükseldeki maçına yetişsin.. 

3 - Zbisko, Furniye'yi 15 ve 6 da
kikada olmak üzere iki defa mağlfip e.. 
decektir. vesaire .. ., 

Mektup baştanbaşa bu direktiflerle 
doludur. Ve bütün bu dalaverelerle 
halktan avuç avuç para sızdmlmaktadrr~ 

Joe Louis'in 
Bir maçını seyrede

bilmek için 
100 dolar feda 

feda etmek lazım 
Zenci boksör, Joe Louis Holivutta 

beş bin kişilik bir salonda Rosenbloom 
isminde bir boksörle karşılaşacaktır. 

Salonun küçük olmasına ve ancak 
beş bin kişi alabilmesine rağmen bu 
maçı görmeye geleceklerin çok kala.. 
balık olacağı tahmin edildiğinden fi -
atlar yirmi dolardan başlıyarak 100 
dolaara kadar yükseltilmiştir. 

•••--•••-•-•••-.. •n•••••• .. ••••••••-••••••••--•••••••--••-••••••••••••••'11•n .. •n•••••••••••••••••••••n••••: 

HABER 
Memleketin kültürüne hizmet 

etmek maksadile 
1 ikinci kanun 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vernıeğe başlıyor 
1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ. 

renmek metotlarının en mük~mmeli olan bu takrirleri, dilimize, 
memleketimizin tanınmış lisan hocaları tatbik etmişlerdir. 

IK®lfll~ n ~®ını©l rın@ırn lfl)® 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Öğrenmek isti yenler bu dersleri takip etmelidir. 

Her lisan 90 dersten fazla sürmiyecektir. § 

Memur ar ve askerler 1 
Üç aylık abone fiyatı olan 400 kuruş üzerinden % 1 O iskonto 

görecekler ve bu miktarı aylık müsa ·r\ taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

isim ve adresler okunaklı olmabdır. 

lr HABER gazetesi"' 
lSTANBUL 
6az2tenlzln Usan dersle rlne devam 

abone oluyorum. Birinci taksit olan 
r ıe gönder~lmişllr. 

Adres : 

için ayhk 
kuruş 

. ............................................... ,, ........................................................................... . 

1 . . • 



b 9 Birinc.il&iııun - 1936 

Hatıralarını anlatan: Alman korsa.o ~~mısı "Demz Kartalı' unı suvarısl 

ı!cmt Ileliks /on Lukner 

Macera ve aek romanı -28- Yazan : (VA-NO) 
~ 

Sarı ırkın soğuk kanhlığı kafi gelmedi. Genç - sa-

~Ya? 

DllrbUnil sakladıft yerf g&lterdi. 
Zem 

- Pek lla, dedim, mademki bura
•mm emin olduğunu aanryonnuıuz, me 
lele yok. 

Ertesi gUntı adamcqu bana kottu: 
- Hakkınız varmış, dllrbUnü çaldı

lar! 
Epey zaman llOIU'a dtlrbüntınü ken· 

aiıdne iade edip hakikati anlattlfnn 
aman bu kurnazlığa o da eqtı. 

SilA.h olarak reçel kutusu bombalt.
nmmtan başka Uç köte efelerden ya
Pılmıl hançerlerimiz de vardı. Birkaç 
tufek de elde edebil.sek kşndimizi klfı 

derecede aiWılanm11 addedecektlk. 
Çt1nkü korsanlık hayat.ımmn tecrilbe
leri, hakild ve eeaalı Billhm cür'et ol . 
duğunq bize öğretmiftl Tahtadan yap 
tıfmıız revolver taklitleri ve gaz tene-

kelerinden bir mitralyos bemıeri -· 
mam korkntmap yeter de artardı bi
le! ... Mesele tüfekleri elde edebilmek
ti. 

Bir gece herk~ salonda yeni gelen 
bir mecmuanın başma toplandığı bir 
IIrada Kirşays ile ben kapalı bir oda
dan iki tüfekle on bir tane Y~nt Zelan
da askeri üniforması aşırmağa mu • 
vatfak olduk. KtrşaYI tllfeklerden bl· 
rlshıi pantalonu içinde götürürken bir 
nöbetçiyle karşılaştı. Fakat adam, ih
timal uyku sersemliğiyle olacak, arka 
dqmım dimdik yUriiyUşUnden §llphe • 
lenmedi 

Bütün bu nıalt.emeyi motörbota ta
llDlak için ne yapacaktık? Bu da baş
ka bir mesele! 

Firar teeebbüsümtu.cıen tüphenilme • 
• sin diye gemicilerle o umana kadar 

doğrudan doğruya temasa geçmiyor, 
emirleri gemici olmıyan Egidl vasıta
llyle veriyordum. Fakat bir pu.ar gü

Jdl bu usulden vazgeçerek gemicileri 
beni bera1-' 

0

ç&y içmiye çağırmalarmı 

kadın elerini kaldırıp " Aman gelme 1 ,, 
diyerek kendinden geçti 1 

oeoea tıeMlaılanD hmleun de, beyaz örtüler aarkıyor ... Boy, )'tık· h&mmed peygamberden istimdat 
traera pm••de, Od metrOk cariye sekçe bir insan boyu. .. Fakat gövde, in- ye başlamıştı: 

blr ııı.smete lfÖDd•rilm1fl•rdlr. Yem b& san şekli değil... Kalçalar tarafında Aman Muh ed' Bea 
dmı edilen kUc;ük Habefllleri muayene - ya amm .... -~--·...._ 
edecekler .. 1''a.ka.t tam o esnada, karf1 yamrıyuınnı ... Karm hizasında, örtWer tim sen etme ... Tövbe! .. Tövbe .. 
ıarma bir tayf çıkıyor, lncebel lıdmll açılmış, simsiyah ve tostoparlak bir Onun böyle hey~a söylenmeli 
Çerkez cariye, daha ilk 'bakılta. IOIUk şey görUnUyor ... Aman allah .. En müt- zerine, beyaz gölge, l!lelldeledi d 
kanlılığını kaybediyor. Kendinden geçi hişi.. eller.. Ancak iki ayak üzerinde 1 Duanm tesiri olduğunu anlıyac qur111.ı 
yor. Sangt1l de, dlter C:art,.mn Wmidlr. yUrilyen bu iyi saatte olsunlarm dört gül okumakta devam etti. 
O da. bir mUddet evvel, sUıWı& girecek Bunun Uzerine, tayfm karnmdaJd 
llkırdllar aöytemi§tır. tane eli var ... Sonra, karnmm hiza-

• • ; • • • • • sında da bir çift ayağı olduğu anlaşıh- yah toparlak kmuldadı.. Bunda. ik1 
San ırk IOğukkanlı olur. Onun için yor ... En korkuncu başı.. şıltı görüldü.. İki J§JltJ, iki mini 

Sarıgü! bayılmadı. Buna rağmen mtıt- Bu bq, gö1Us Uzerine aarkmıt.. . fener gibi, evveli dua okuyan r...u.--• 

hiş bir' korku geçirdi ... Sinirlerinde bir Fakat EangW, heyecanlı nazarlarla o.. sonra yerde upuzun yatan lnce 
geveeme hissetti Bacaklan sapır sa.pır na baktığı için, fenerin qağıdan yuka- döndll. 
titredi. Elindeki feneri yere bıraktı. rrya vuran ziyası sayeeiııde bu yukar- - LliWıeillallab ... 
Sonra, kendi de, artık tahammül ede- dan qağı sarkan batı gayet vazıh gö- Reeulallab ... 
miyerek oturuverdi. rebiliyor ... GözllnUn biri ac;ık, lStekf ka SangW, adamaullı imana 

San ırka mahsus kesik, çekik gözle- palı. •• Açık gözlln de yalma ala görü- Şu anda mtıalilnianlıktan bqk& bir 
rt, limdi dehfet vı, heyec&IQDdan tee- 1 dllştlnmtıyor, ve bunun cidden m 

Uyor... Atız Ud parmak açılm!f-. Ka-
tekerlek kesi1.mieti. lm kaim dudıldar... Kmrcık kmrcık oldufunu g6rllyoıdu. 

Bakıyordu. ..... ı.. Çilnldl, okuduğu dualar, tayfm ı-.ı..... .. 
1ncıeb81, yanıbqmda, upuzun, hare- ....-... Y.encl bir ,na.. parçalanmuına aebebiyet verdi. 

ketais yatıyordu. Son llÖylediği llÖz Duda1darm &l'MJD4an kan damlıyor. 
kulaklarında çınlıyordu: ~ h'•llllda d& kan isleri... kmm. kuru bir glirllltü çıkan.ra"9 

!yl re düştü. Alt kısım, hAll ayakta 
"- lyi saatte olsuıılar ••• ,, 

81
- f11A1t la&~~ ~~u1ı111hh. · dı. 

Hakikaten de, bu gelen kim ola.bilir-• •• ""'"', •- 1>111D .. 
b 

1 

BI lıı•'" Fakat, hayret. •• 
dl... Eğer iyi saatte olsunlar diye irim -.u ... 
gey varsa işte böyle olabilirdl... Çıp- SangtU hrl8tlyanlara oJaıı meyllni Bu kısmı, hlll, beyaz örttıler al 
lak, küçücük iki siyah ayak. .. Uzerin- unutm111, hemen Ddllltln•anlapnı, Mu- yürüyor ... 

lkt eli ileri dofrU uıe.n.ıyor .. 
Bir eeyler homurdanıyor ••• 
Artık, bu yanın vtıcudun, • öteki 

nsmdan ayi'ıla.rak • yUrtlm 
d~tlf manzaraya karp, an 
soğukkanlıhfı da klfl gelmedi.. 
re cariye, ellerini Jstimdat eder 
kaldırarak: 

S1~ atmamr. :garmrı,. M.~bA~e edlot_ı 
de hemen bir--likte gidelim 1 j 

!hdyar baronlir, yUzU burupnuı Poliı ıefi ialonda birini arıyor &ibi 
premesler gözlüklerini takarak hap:et- dolatJYordu. seoıraml flk numarallll· ı ··----
le Semranm rabmı takip ederken, pren dan biraz sonra ıeldiii için kendisini ıefiyim.. Sizi kanun namına tevkif ecli-
aes Ayda da prens Vilhelmin yamna ıo- salonda göremeyince : yorum 1 
kulmuf, bu ateıli delikanlıya herkesi "- Acaba burada yok mu?., demek Semra hamıtında ilk d f li-' ka _ 

-L " d bah di d • · b' 1 w la ba d ~ - e 8 po ue r teauir ede~ danıoz en ·~~ y~~ u: 1.1tıyen ır tavır a saga ~o 1 vur u. fllaıtıft için pek tabii olarak taf3lamrı 
- Çok ınce aanatldr, degil ma . Upklardan birine sordu. ve dizlerinin baft birden özülilvermi -
- Evet... - Türk artisti gelmedi mil ıt. ç 1 

- Onun için Arap diyorlar? - Numaramu yaptı.. Çekildi. Belki _ Jl'abt ben 0 rim d JW'lı- ded' 
Vilh 1min dadır ' m c e•uwu, ı. 

- Belki ailesi Araptır. Fakat, kendiıi Prenı e yanın • yanlıfhk oJmamn lakın.. 
1atanbullu. - Prens Vilhelm aalonda miaafirler- - Herhangi bir hükümden enel ai-

- Nerden biliyorsunuz İstanbullu 

oldufunu .. ? 
- Çok gUnl tUrkçe konuıuyor .. 
- Bunu ancak bir Türk anlayabilir, 

le ıarUfilyor. ze mücrim diyemem. Şimdilik ıabt bir 
- O halde yan odalardan birinde iı- maznun llfatile tevkif ediyorum! 

tirahate çekilmiı olmalı. Semra korkulu bir rilya ıarUyor gi-
Poliı tefi Semrayı bulmakta gecllane bi karııamda duran adamın polla oldu-

eksellnıl 

Premin bu konupnadan canı 
mııtı: 

dl.. Odalan birer birer dotaıtı ve ka- ğuna bir tUrlil inanamıyordu. 
sıkıl- pmm birini açınca genç rakkaıeyi ıez- - Prens Vilhelmi hldiseden baber-

longa UZ&nm!f bir halde yatarken. ıar- dar etmeme mUaaade etmez mfafniz, 

- Ttırk olıun .• Arap olıun.. Hanıi 
millete menıup oluna ot.un, Kendisi o 
kadar sevimli, o kadar tana yakın kL. 
Ben ömrümde bu derec~-insanı. büyült· 
yen rö.zlere malik olan bir kaiın gör
medim. 

Prenses dilinin altında gizlediii b!r 
ıır varmıı ribi manalı bir gUlütle yut
kundu. 

- Evet.. Çok gt1%el. Çok sevimll. 
Bu gece miaafirlerimi.ıi güsel eğlendi
recek doğruıu. Bu htııuıta ıf.ze na11l te 
tekidir edeceğimi bilmiyorum. Beni ih
ya ettiniz, prenı hasretleri! 

Semra Arap raksını bitinniıti. Elle
rini parçalarcaıına biribirine vuran da
vetliler ıcnç ve güzel sanatkin müte
madiyen alkıtlryorlardı. 

Semra koşarak salondan çıktı.. Elbi
sesini defittirdi. Birinci numaraımı 

yaptıktan sonra, kıu bir fasıla vermek 
Uzere bir köıede dinlenmeğe çekildi. 

sızı tevkif 
ediyorum 

itte tam bu sıra• idi ki, P.rens Fa-le 
keftltaynın evi sivil poU• memurlarile 
unlnq bulunuy~rdu. Buraya >Diç.iA vt 
kimin isfn geldiklt-d beJJi değildi. 

tık ônce klmıeye ıczdiı:ıneınek.. i~n. 
Bertin siyasi polis tefi. bir misafir sı

fatile salona girn:ı\1ti. Bu zat Prensi zf,. 
yarete her .zaman geldiği için prenaetiiıı 
nazan lllkkatlnl çekmemifti. 

dU. Ba§ile aellm vererek içeriye girdi. Diyerek ayafa ·kalktı. 
- Affedersiniz, ıizinle bir dakika gC:S Zabıta memuru elini bpıya uzata-

rtıımek istiyorum 1 rak: 

Diyerek Semramn yanma aolqıtdu. - Hayır, dedi, aleyhinizde blr ıkan· 
Semra bu adamın bala§lanıu daha ilk dala meydan vermmıek için ıizf salona 

ıöriiıte btğenmemiıti. girmekten menederim. Esasen prens 
- ~uyurunuz.. Vilhelmin mUdahaletfnden de bir fay-
Dedi. Ayaklarım topladı. da ummama manasızdır. 
--. Siz de batka bir numara daha yap - Beni kimseye g6rilnmeden mi 18-

mauu mı rica edeceksiniz Fakat, çok a· tUreceblnfz? 
cele ediyoraunm.. Hepinizi memn\ID e
deceğim. Bu gece prenıeae söz verdim .. 
Tamam bet numara yapacaftm. 

HUviyeti meçbOl adam gillibntedi: 
- Şimdiye kadar kaç tane yaptınız-? 
- Henüz bir Arap dansı.. Sb yok 

~uydunıu? 

- Maalesef göremedim .. 
- O halde diierlerini gCfrüraünUa 1 
- Gene esefle aöyliyeceiim: Oalan 

da görmeıııe imkin yok. 
- Niçin .• ? 
- Çünkü hemen gitmek mecburiye-

tin4eyhn. 
- Neye geldiniz? Mademki benim 

!tıjç bir numaramı ıörmiyecektinis?,. 
- Sin almala geldim.. lıliilaade e

:ôiniffe: hemen birlikte gidelim 1 
&ınra hayretle bu meçhOl adamın ytt 

- Evet. Böyle olması sizin için daha 
hayuhdır. 

Semra ıırarla kapıya kottu .. 
Kapının kanadını açtı .. Fakat, solana 

çıkımdr. tri boylu iki memurla karıı
laftI. 

- Bunlar da kim? 
Zabıta tefi lllve etti: 
- Ne tarafa gitseniz memurlammzla 

karfılapcabını.z ! Beyhude yere teltı 
" heyecan ıattermeyln 1 AldılJm emir 
kat'ldir. Sisi pollı mUdUriyedne ıattır. 
mele mecburum. 

Kimle7e görünmeden yan kapıdan 
çıktılar.. Poliı otomobiline binerek 
prensesin evinden usaklattılar. 

" Şimdi ( melek 
raksı) nı 

rino 'baktı: 
......-Si% kimsiniz .• ve beni 

CUmıek istiyorsunuz? 
nereye rö seyredeceksin izi,, 

Prenıea Ayda alonun ortama çıktı. 
zabtı& Yeni dans batJayıcakb, Herkealn 18-Poliı tefi yakasının içindeki 

.alimetini g8ıterdi: 
_. Ben Bertin zabtını laamı aiyul 

.ztl Semrayı arattu17ordu. 
(~var) 

~ Bzrıak... Bırıak. •• 

Son söylediği söz bu oldu., 
l'akat, ondan eonraJd intibalan 

yet garip bir gekilde habrasmda 
tolup kaldı .•. Yan bayıhmf, fakat 
urunu tamamiyle ka.ybetmemiı bfr 
deydi.. Demin dizlerine y&Plf&ll 
lhndi vücudunun muhtelif ttl'•TIJUP" 

da dolq!yor .• Elbilelerlnf kop~ 
paralamak istiyor ... Sonra, saçları-' 
yllzUnde geziyor •• 

Kalbinde korku .• ÖUlm korkuau •.. (J 
dan da beter cehennemi bir raşe .. t' 
kat bu raaıe, tatlı llrperlflerle pı1I_ 
yor ... Cennete malına Urperiıler. Gt/t 
kDhk hayallerini, rllyata.nm dolctuı" 
o ulvi anlar ... Tatbaert lıJaler ... Oı' 
lenmeler, yırtılmalar, ~ 
Nedir bu duygular böyle? .. 8&~ 
nm gayya kuyusuna vllcudunua eti>; 
kik yerlertııi tqtan tqa çarpar9k 
yuvarlanıyor .. Acaba tamaneyle .. 
bu mu pçlriyor? Yokla bu tah_.,. 
lerinhı hakikatle mUnuebetl var_~ 

Kulalmm dibinde mmltılar .. FP"... 
bu dili anlamıyor .. ince, gevrelı, ~ 
blraee. .• 

Sonııa. ur.erine çöken klbaa. bird " 
zal\lllfıyor .•. YaDJllıda baygın yataıı ! 
ğer kadma, lncebele gidiYCF·· ~-ri" 
ayırılken, al~, efeanevi blr k~ 
IUD tberine ahanmıı, yibü.ııU )'UP""'"~ 
yaldaşbl'D111 oldufwıu göreralr .., 
baygmlıfa dUttlyor ..• Fakat, .QDUJI, 
kendinden pçltl de,,~kuyl& k9 ıof 
olm&kal beraber, ~ ve tat1I 
plarla dolu... _. 

Bu tayf neydi? •. ~ rtl1' ~ 
dlr ? .. Tevekkeli değil, tilMeJ, 1>11 ,a 
geminin içillde bUı erkek ~ .-Mf 
JDlft,ı... itte. o kokuyü datia ~ • 

' duyuyor ... 1ncebell, bir keme&' ~ 
dlr ... Sıkdıyor •• Ve kula.JdatDllll l/J' 
de, blldlfl llundan bir iki ~ 

- Beyaz kadın.. Beyaz kadJllo~ 
-Bu da ne demektir? .• Bu f. ô 

kim llSylerdl! •• Bu karakul -'11.,. 
tayf Def.dl! •• .. 



s ·on ~ 

muhate6e/e 
• 1 9 1 8 

Yazanlar : lnglllz or dusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Colllns, 
Me•hur ••JY• h ve muharrir t..ovvell Tnoma• 
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imparator Küdüse girerken 
Otonıobili kapıdan sığmadığı için tar ihi 

rt lii:i • . . 
, .. iStiyan halk İngiliz üniformalan-

duvarın bir kısnıını yıktırmışlard ı 
serin alayı böylece geçebilmişti. well? Bizim toplarımızdır. Zeytindağm 

daki Getşemane bahçesinden ölüm ate~
leri püsklirüyorlar. 

mamalıyız. Harbi bitti sanıyorsak bü
yük h•taya kapılıyoruz. Harp bitmedi! 
Samaria, Nasıra şehri, ve bütün Suriy< 
hala Türklerin elindedir. iyi bir başlan
gıç yaptık. Fakat Türkler Şamın bu ta-

rafında bulundukça tekrar üstü.müze 
saldırmıyJcaklanna emin olamayız. Oıı 
lan mukaddes ülkeden tamamile çıkar 

mak mecburiyetindeyiz ve çıkaracağıı: 

torınekle çılgınlık derecelerine varan 
·Ç içinde kalmışlardı. Bu sevinçle· 

t merhamet etmemek elden gelmi· 
du. Ordu şehirde mevcut bütün er· 

clhp götürmüştü; gerçi aldıkları 
leyin parasını vermişlerdi ama, bu 
lar kağıttı ve şimdi hiç bir işe ya

Fakat Atlenby şehre girdiği zaman 
yaya yürüyordu. içimizden birisi ona 
niçin böyle yürüdüğünü · sormuş ve şu 
cevabı almıştı: 

- insanlardan daha büyük olan biri
nin evvelce yürümüş olduğu bir yerde 
başka tilrlü yapabilir miydim? 

Hayır Lowell, mukaddes şehri almış 
olduğumuzdan dolayı kendimizi aldat· da! (Devamı var) 

görüşümüze göre 
.d~ olTuştu. Halk açlıktan kıvranı-

KUDOSON T O PLARI 

Bizinı 
Filistin muharebeler i 

~ ~aı1t daha ilk günden Altenby'ye bay 
~lrnuştu. Başka türtli de olamazdı 

' 'lı Unlar muzafferane girişlere alışkın 
a.k!a beraber. bizim girişimiz büsbü 

Todd Gilney bir müddet sustu. Ku· 
düsteki odanın küçücük penceresinden 
şarkta tanycrinin ağarmakta olduğunu 

görüyorduk. Güneşle birlikte kulakları 

mıza bir uğultu, arkasından da korkunc 
patlamalann gürültüleri geldi. Todd 
Gilney dalgınlığından uyanarak canlan
dı: 

- 19 -
Çöliin bu kısmındaysa gene Tii.rklcr 

kalmı§tı. Bi::im piyadccikler k.oUannı 
sıvadıJ.d.arı gibi Faysalın yağmacı çe
tacilerlyıc 700 muntazam Arap a.skc · 
rini ve onların arasıncla nıe.~hur casu~ 
Laı.m:msi. Ta/ilcden koğarak daha ce • 
nuba, çöliln içine silrdi:.lcr. 

bır türlü cepheye varamamış, gelen -
lcr de rnu1ıarcbclcrc soT.-ulmak isten· 
momi§ti. 

beri hiç görmcdik'leri şiddetli bit mu,.. 
kavametc maruz ka'Larak mağlüp oldu# 
Zar. Şimdi /ngilizlcrin cephedeki J:uv .. 
veti 166000 muharipti. Bmuı mu1:a-bil 
isa Tiir'k orclıısunmı bütiin m"vcu(lu 
40.000 nııılıaripti. 

'l/~'Yrı mahiyette idi. Alman impcıratc 
, tlhelm harpten birkaç sene evvel 
~a gelmişti. Onun otomobilini şe
l apısından içeriye bir türlü sokama 
~ardı. İşte bunun için tarihi duvarı 

(. tak çirkin bir yarık açmışlar: Kay- musun Lo- Alman generali foıı Falkcnhaytı, ar. 
tık biUü1ı fi.midi kırılmı§ oUluğıur.dan, 

Almanyaya müracaat ilstiine nıiiracaat 
yapıyor ve gcriya çağrılma.<tını •srarl.<.ı 
istiyordu. Milracaatl.arınııı cevabını 

beklerken de bütün maneviyatı kırıl -
mış bir halde t'C koı·J..-u içinde bulunu

yord•(: 

Bıı me~hu.r nazır vo 1."Unt.anclanın, 

Türk generalleri üzerinde 1ıiçbir'tıfi/~ 
ve tesiri kalmant1şt1. Artık Tiirkler de. 

silah arkada.Jl.arı A im.anlara 'IJP.k h-0~ 
nazarlarla bak"nıtyorlardı. Bunların f e 

Almanlamı hepsi de vaziyeti pek 
ümitsiz görüyorlardı. /ngilizlerin dah:ı 
ilk tcwrruzıında bizim cepheyi bıraka
cağwıı::dan, sol gerimizdeki Erdiilıi A· 
rapUırm istila cdeceklerinilcn 1;,orku • 
yo'rlardı. Falkcnhayıı karargcih.ı ile bir
likte Şanıa çeldlm.i§ t:e ordularınıı::1 

~imale çcl.:mek için hazırlıklara bilı., 

girişmişti. Fa1.:at tasarladığı ricat p?<i. 
mm gcrçeklc§tirmcsinc ııakit kalmadı. 
25 Şubatta fon Falkcnhayn yıldırım 
or<lıılan gnıpu kımvındanlığmd.an az· 
ledildi. 

Onun yerine bizi.nı ba.şlmmandnn 

vekilimiz Enver pa§a her neilensa Al
man ımııımi karargahınm h-0~na git
mek için müşir Linıan fon Sander!t' 
göndcrnıişti. Bereket versin ki bu mil
§ir pcışa Türk ::amtanındmı müte§ek
kil bir karargiih7n Fili8tin cephesine 
gc1'li. 

ilf art aymın yirmisinden sonra lıt .. 
giliz ordusu gö::leri?ıi Şcrianın arka a. 
ra:::isina çevirdi. 21 martta Ammana 
60 rncı piyade /ırkasiylc, Anzak süvari 
fırl~smdaıı, clcveli lw1(/an, topçu lt -
vasıııdan, m.akincli tiifekli otomobil • 
lerdcıı milreld-:cp !:alabalık bir miifr~ 
ze göııdcriUli. 

Bıı 1..1mvet 26 martta Essaltı i..Jgal 
atti. Bıı birinsi Salt nıuharebesidiT. Bi
zim. ordu var ·1..-ııvvctiyle gayret ede .. 
rok buraya takviey 1.~ıt'aları yetiştirdi. 
Toplıyabildiğimiz muharip a.JQ.ğı yu'J..lı.
rı 1000 1:işi 1'4dar tutuyordu. Vçüncü 
süvari f ırlranu:: merhum Esat paşanıtı 
kumandası altında Saltta lttgUiz •ıntı • 
vasala. hatlan iistfhıa çok tesirli bir. 
taarruz yaptı. 

~ 
~tunımttıan vekili Enver (pa.şa) Birilsscbide dördUnctı 

na muamcl.olcrinc şimlliJ/C ktular se~ 
çıkarmamışlar va Tiirkün ezeli asale
tinin ica.nları olaıı misafirpcrrıerliqı 
1ıc nezakete hep riqyct ctmi§lçdi. F.a

J.:.at arf ık bıçak 1umıiğo dntınttmf.IJ, lt1.. 
hammUl derecesfoi çokfan a.şmı1tt. 
SöZlle !tarrlıma gclcıı Alman 1-.1faatı 

lJ!art ayman lngilizler bütiiıı 20 inci 
kol-Or.dıuariyle Kııdü.8 N.ohlt~11olu ils
tifotl6 tekrar lt14rrut:Kı geçti1cr ve bu -
rad.rı uzıın ı.>fıren mu1Uır~1er netice
sinde l119iliz1er 191"1 fP,~inieııe1inllen-

Bunzm iizcrinc /ngili:1er Essa1t te -
şebbüsihulen va::geçmcye mecbur oldu-
1.ar. 1 Niaanda tası tarnğı topladıklan 
!1İbi Şeria trmağının öte tarafına ge~· 

rmdan birinin geçit resminde ... 

• 
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kız b e n i m oda bizmetçimdi. ı 
Kendisine bir kardeş muamelesi yapı· 

yordum. Gece ve gündüz her türlü isti
rahat ve saadetini düşünmekten geri 
kalmıyordum. Halbuki o ı:.ana nankör
lük yaptı. Saraylarda büyüyen bi.tim gi
bi kızlar, dışarıdan yanlarına aldıkları 
k:zlara pek çabuk emniyet ve itimat 
gösterirler. Her sırlannı onlara cöyler· 
ler. Haibuki bunun ne kadar fena bir 
ıev olduğunu bizzat tecrübe ederek an
liıdım. 

- Doğrudur. Bu gibi kızlar filhakika 
sarayda bulunanlar için bir tehlikedir. 
Öğrendıklcri sırlatdan sonradan istifa
de etmeğe kalkarlar. 

- Bu zamana kadar kimseye en kU
çük bir fenalıkta bile bulunmadım. Fe
nalık edenleri de sevmem.. Fakat bu 
ktzın ortadan kalkmasını istiyorum. 
Bu h•rsız kızın berhayat olması benim 
için bir tehlikedir. 

- Hırsız mı dediniz? 

- Evet. Evvelce yani hizmetiimken 
benim birkaç mücevherimi çalarak kaç
nııştr. 

- O halde kendisini derhal tevkif 
ettirebilirim. O da hapishaneyi bovlar 

Vera muhatabmın kulağına eğilerek: 
- Hayır, dedi. Filhakika bu kolav 

olur. Onu tevkif ettirmek ist~Eıeydirr 
clze değil. polis müdürüne müracaat e· 
derdim. Ben bu kızın bir daha önüme 
Çıkmamasını ve ondan cbediyycn kur
tulm'lk istiyorum. Onu tevkif ettirerek 
all•mın mahkemelerde mevzuubnHs ol
tnasmı istemiyorum. Adi bir kadın olsav 
drr'\ zararı yoktu. Fakat bir hükümdar 
kızrvım. 

Bul~ar zabiti bıyıklarını bükerek mfü 
tehziva:ıe bir tavırla karşısındaki kadı· 
na dikkatle b~kmağa basladı. Verannı 

ne demek istediğini tamamen ~nlamış- • 

tı. 

Koca bir hükümdarın kızı, hiç de suç 
lu görilnmiyen bir kızı ortadan kaldırt
mak istiyordu. Bunu yaparsa güzel dil· 
şes de onun isteğini yerine getire;cekti. 

- Fikrinizi anlıyorum, diişes. O genç 
kızın vücudunun ortadan kalkmasını fa. 
tiyorsunuz, değil mi? 

- Evet, binbaşım. 
Bi:'ıb.:ışı Korzakof, düşes Verayı elin

den tutup kendine doğru çtkerek: 

- İstediğinizi hemen bu gece yapa
cak olursam ne dersiniz? Onun işini 
hemen bu gece bitiriveririm. Bir daha 
yolunuza çıkmaz. Ondan bir daha haber 
alamazsınız. Buna mukabil istediğim 

mükafatı verir misiniz? V era, Vera sizi 
ne kadar sevdiğimi bilmezsiniz. Ayakla 
rımz2 kapanarak yalvarıyorum. Beni 
reddetmeyiniz .. 

Korzakof, bir komedyacı gibi kar-
şısmdaki kadını aldatmak istiyordu. 
V eranın ö::ıünde diz çökerek kotlar ile 
dizlerini yakaladı. Başını dizlerinin ara 
sına kadar yaklaştırdı. Birkaç saniye 
bu halde kaldı. 

Vera, binbıışının hareketine muha· 
lefette bulunmamıştı. Fakat biraz son· 
ra ayağa kalkarak mırıldandı: 

- Ne yap•yorsunuz, Boris? Kocam 
bu halimizi görecek veya haber alacak 
olursa ikimizin de mahvolduğu gündür! 

- Kocanız mı? Ben ondan hiç de 
korkmam. Biz. biribirimiz için yaradıl· 
mış bir eşiz. Beni reddetme. Buna mu· 
kabil benden ne istersiniz isteyiriz. Ne 
,·aptırmak isterseniz hemen yaparım. 

Benim icin dilnvada tı"Üşkül ve yapıla
maz hir.bir is voktur. Bu memleketteki 
rıü'uzum ve iktidarım tacıavvur edemivc 
,.eğiniz kadar genic;tir. Fc;ki hizmetdnt 
?.e gelince onun a1{zını ötüncevr kadar 
kapatmak işten bile değildir. Bunun i-

, 

tiler. • (Drt'amı rnr) 

• 
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bu ir.sanların arasına karışmıt bulunu
yordu. 

Dü~esin kendisine verdiği iş gayet 
s:ıde göründüğü halde hakikatte pek na 
zik ve zordu. Ancak ay ışığı altında yan J 

dan görebildiği bir adamı şimdi burada! 
üç dört yüz kişinin içinde nasıl bulabile 
cekti? 

Anna, nihayet kıyafetinden ziyade 
haydudu sesinden tanıyabileceğini ümit 
ediyordu. Çünkü haydut baloya gelir
ken kıyafetini değiştirmiş olabiJirdi. 
Dans s:ılonuna girpiği zaman, beyaz i
pek elbiseleri içinde harikulade güzelli· 
ği ile nazarıdikkati çekmekte gecikme· 
di. Birçok gençler ve kadınlar onun kim 
olduğunu biribirlerine soruyorlardı. Fa
kat bu genç kızı kimse tanımıyordu, 

Genç kız, bir aralık kendisine dikilen 
nazarlardan rahatsız olmai;a başladı. 

Birçok gençler arka arkaya gelerek bir 
dans rica ediyorlardı. O, bütün bu tek
lifleri nezaketle reddederek mütemadi
yen dolaşıyor, iki saat evvel gördüğü 

haydudu arıyordu. 
Tam bu sırada karşıdan uzun boylu, 

yakışıklı bir zabitin kendisine doğru 

geldiğini gördü. Göğsü nişanlarla dolu 
ohn bu zabit Annaya yaklaşınca önün-

. de eğilerek onu selamladı e: 

- Bir dans rica edebilir miyim mat
mazel? dedi. 

Anrıa, zabite bakınca kibar bir adam 
olduğunu anladı. Fakat atni zamanda 
hayretinden dona kaldı. Karşısında gör 
düğü adam. iki saat evvel C'ami hara
besinde gördüğü haydut, kaptan diye 
~ğnlan ormanlar kralı idi. 

Acaba aldanıyor muydu. Zabiti dik
katle gözden geçirince aldanmadığına 
kana:ıt getirdi. Bu adam o idi. 
Annanın cevap vermeyi!1ini k:ıhul ma 

nasına alan zabit onu hafifçe tutmuş, 

dansa başlamıştı bile. Derin bir hayret 
ve dehşet içinde kalmış olan Anna ade
ta zorla danscdiyor ve karşısındaki ada 
ma bir şey belli etmemeğe çalı~ıyordu. 

Damarlamıdaki kan donacak dereceye 
gelmi'.!, bütün tüyleri dimdik olmuştu. 

Kalbi de gümbür gümbür atıyordu. 
Baloda bulunup da Annanın 1-.im ol

duğu.1u merak edenler şimdi onları sey
re başlamışlardı. Bu hal kızcağızı büs· 
bütün sıkıyordu. Valsin ağır bir yerin· 
de kendilerini seyreden delikanhlann 
yakınından geçerlerken şöyle bir ko
nuşma kulağına çarptı: 

- Güzel yabancı kızı nihayet b:nbaşı 
Boris Kozarkof yakaladı gordün mü? 

-- liôlbuki demin beni de r ddetti .. 
Arı.na, bu konuşr.1adln onunla danse• 

den bu haydudun adının Boris Korza. 
kof olduğunu öğrendi. Demek orm&nlar 
kralı adı altında haydutluk yapan adam 
ayni zamanda bir binbaşı idi. 

Bu sırada dans bitmişti. Zabit Anna
yt se!amlıyarak elini tuttu ve: 

- Teşekkür ederim matmazel. dedi. 
Bu llıtfunuzu unutmıyacağım. Elbette 
ki kim olduğumu öğrenmek istersiniz 
değil mi? Ben Bulgaristan prrnı:ının 

yaveri binbJşr Boris Korzakof. Müsaa
denizle .. 

Zabit tam ayrılacağı sırada Annanın 
elinin ateş gibi yandı{;<tnın forbna Yar· 
dı ve telaş!a sordu: 

- Galiba rahatsızs·ruz matmazel. 
Dansta sizi yordum. Miisaade ediniz de 
büfeden size serinlik ve ferahlık \'e:c• 
cek bir şey getireyim. 

Korza.kof. böyle söytiyerek Annayı 

kücük bir odava oturttuktan sonra ay· 
nldr, büfeye gitti. 

Anna z~b;tin dönmesini beklemeğe 1ü 
ı:um görmeden ay:ığ'"l k,lktı. Korkusun 
dan ne Y.aP..acağını bir türlü kcstiremi-
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Cenup Kutbuna seyahat 
Buzun bazı yerlerinde deı·inliği bulundu. Sed
din cephesinde yapılan istikşaf bunun 1911 
denbeıi 13.8 mü hareket ettiğini gösterdi ::saoah do.ımzdan akşam 

saat be~ kadar mat, s:ı1 

ve sevimli bir ten. Güncfü? 
tekrar pudralanmıya ha. 
cet yo1 İşte; havalandırıı. 

mrş yeni Tokalan pudrası. 
nm garanti muhassenatı 
bu.nlardır. Bu cazip hava. 
!andırma usulü, Parisli b:r 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usuJ dairesinde havası ton 
landırılmrş yegane hafit 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa c!a!ıa saf ve daha ha· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 

Bu sıcak ve soğuk havaların biri· 
birine kar§ı mütekabil tesirleri dün· 
yanın havasını yapar. Havanın birçok 
zaman sonra nasıl olacağı hakkmd~ 
uzun tahminler yapabilmek için ku
tuplarda mevcut şartları, ayni zaman 
da meskun toprak parçalarındaki şer 
raiti bilmek lazımdır. 

Yaptığnntz işleri hulasa edelim: 
Cenup kutbunda bir boğaza dair 

olan ve şimdiye kadar halledileme· 
miş bulunan büyük coğrafya muam· 
ması halledildi. Haritaya yeniden 
geniş bir plato ilave' olundu. Pasifik 
katranındaki kıtanm §İmali sınırlan 
çizildi. Havadan ve yerden yaptığı· 
mız taras . .mtlar haritalan değiştirtc· 
cek mahiyettedir. 

Edsel F ord ve Kraliçe Noa dağ sil 
silelerinde bulunan yüzlerce yeni dağ 
haritalara ilave edildi. Her iki silsile· • 
de şarka doğru birkaç yüz mil uza
tıldı. 

pudrasınm istihza.nncfa 
kullanılmaktadır. lşte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışrr cildi hemer 
hemen görünmez hir ıriizE>l 

lik taL~.ı:ası ile Kapıaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden ka!m adj pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu .}eni 
Toknlon pudras. yüze ya
pışık kaldığı cihetle curıa 
"8 saatlik puclra., tabir 
derler. Artık .1e parlak bu. 
run, ne yağlr cilt görfüımi
yecek, hellti rüzgfir, yağ. 

murun terlemnin icraVI 
tesir edemiyeceği mat. saf 
ve sevimli bir ten görünf;· 
cnktir. 

Sismolojik sundajlar vasıtasiyl<! 
büyük buz st"ddinin kaidesi esrarı 
meydana çıkarıldı. Kıtayı örtmekte 
olan buzun bazı yerlerde derinliği bu 
Iundu. 

Seddin cephesinde yapılan ·4 60 
mil istikşaf bunun 1911 dan beri 13 .8 
:nil haTeket etmiş olduğunu gösterdi . 

1 
Yeni k~şfedilen dağlaTll" EcccilP.

ri tetkik olundu. Canlt orı:ranizmah· 
nn b11z cRÖrna n"-s1l uvabildi'klr.ri a· 

Meteor rasıtJan istikşafmı1ZID en hayrete şayan keşfini yaptılar. 
Havanın berraklığı dolayısiyle rasıtlar he rdakika 60 gök taşının düş

tüğünü görebildiler. Demek yere §imdiye kadar tahmin edildiğinden çok 
daha fazla meteor düşüyormuş. Adaınlarmıız hazan saatlerce oturur ve 
ba,Iarmı hic bir yana çevirmeden ':>u gök taşlarmm düşmelerini gözetler· 

cenup kutbunda hiç yapılmamı§ ta· 
rruısudatı başardık. Bütün işlerimiz 
hakkmda muazzam C$erler yazılmak
tadır. Yapılacak bütün fenni tetkik
leri tamamladığnnı~ iddia edece"< 
değilim. ikinci istik~e.f heyeti işleri
ne 1932 senesinde calrşmah ba.slA
mıştık. Bunları 1938 sonunda biti .. 
me('ii iimit ehT\kte.,,;-. Cenup kn~. -

bunda yapılacak daha birçok it , 
dır. Biz oraya gedecek yeni bit 
,af heyetinin i~lerini çok kola)' 
mı§ olduğumuza kaniiz. 

En büyük sevinçlerimden bif. lerdi. İşte size rasathanemizlP. rasrtlann resmi .... 

ta old~unu keşfettik. raştmlclı. Her sene b:rimizin atmos-ı 
ferine düşünüldij((ünden milyonlar
ca d"lıa cn1' Mf"t~cn·un carom<ık· 

Kurduğumuz iki hava taras'ı ı~ 
istasyonu vasıtasiylt", ~İll,1diye kacla, 

Cenup kutbunda bir tek adaJ1'1 
1)ırakrn.aksrzm. herkes aaS? ve 
,:eriye r;ötürebil 18 olma1tlı# 

-SON-
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-------------------------------------------------------------yo!'dU. 
Nihayet kaçmağa karar verdi. Pren

sin yaverini ormanlar krah budur, diye 
tevkif ettiremezdi. ÇUnkU kimseyi bu· 

ı 11a inandıranuyacaktı. Herhalde biran 
evvel ihtiyar dügeıi görmek, meseleyi 
'ona anlatmak icap ediyordu. 
. Korzakof, büfeye vardığı ınrada arka· 
~an birinin omuzuna dokunduğunu his· 
11ederek geri döndü. Kar§ISmda genç 
ve güzel dil§es Verayı görünce hürmet
le selamladı ve ıordu: 

, - Madam La dUteı, ~ndenizc bir 
·emriniz mi var? 

Vera, cevap verdi: 
ı - Bin batı Korzakof, sizinle biraz bu
ıust olarak göril§ı:nek istiyorum. Beni 
kolunuza ahp lOtfen hususi bir odaya 
götürlinfu:. Tenha bir yer olsun ve iki
mizden başka kimse bulunmasın. 

Korzakof, Annayı unuttu. Göğeünil 

kabartarak Verayı koluna aldı ve onu 
götürmeğe ba§ladt. 

Filhakika düşes Vera, babası kralın 

verdiği üç sene nefi nezasnu çekmek i· 
çin kocası Dük Jorj ile beraber seyaha

. te çıkmışlar ve gene kralın emri üzerine 
evvel! Sofyaya gelerek Dük Jorjun an
nesi olan ihtiyar dü,es Doroteyi ziya
ret etmişlerdi. Sekiz gündenberi ihtiyar 
düşesin misafiri idiler. 

Rulgaristan prensi, bu akıa,mki balo· 
.yu onunla kocası Dük Jorjun şerefin~ 

veriyordu. 

Korzakof, Verayı fevkalade beğenmiş 
ve bunun için onun yalnızca bir odaya 
gitmek teklifini beklenip de ele geçmi
yen fırsatlardan saynuştı. 

Biraz sonra binbaşı Verayı boş bir 
odaya soktu. Kapıyı kapadılar. 

Dü~es Vera, Bulgar zabitile yalnız 

bulunduğunu görünce dedi ki: 
- Binba~ı Boria sizden bir §ey eora· 

cağım. Fakat sorduğum şeye doğru ce
vap vermenizi de ayrıca ricaya lüzum 
görüyorum. 

Boris Korzakof hayretle cevap ver· 
di: 

- Emredersiniz madam La Dü~cs. 
Sizden hakikati saklayabileceğime nasıl 
ihtimal veriyorsunuz. Filhakika gilzelli 
ğinizin beni hayli şaşkın bir hale getir
miş olduğunu inkar edemem. Bununla 
beraber soracağınız şeylere doğru ce
vap veremiyecek kadar bitkin d('ğflim. 

Vera, binbaşının bu söıletine güle· 
rek sordu: 

- Bu kandırıcı söıleri bırakınız, bin· 
ba§r. Biraz evvel beraber dansettiğini.z 
genç kadın kimdi? 

- Bir genç kadın mı? Kimden bah· 
setmek istiyorsunuz, güzel dütes? 

- Bana cevap vermek istemediğinizi 
anhyorwn. Kimden bahsettiğimi ke]fe· 
demediniz mi? Bira.z evvel hangi kadın
la dansettiniz? 

- Şimdi anladım. Beyaz ipek elbiseli 
matnıazelden bahsetmek istiyorsunuz. 

- Evet, o genç kadından bahsetmek 
istiyorum? 

- Bu kadma dair ne biliyorsc.m si· 
ze doğruca söyliyeceğime emin olabi· 
lirsiniz. 

- Peki, ismi Mdir? 
- İsmini sormadım. Siz o krzı ne· 

kadar tanıyorsanız ben de o kadar tanı· 
yorum. CünkU kendisini ilk defa olarak 
gördiim. • 

- Hangi millete mensup olduğunu 

da bilmiyor musunuz? 
- Hayir. Yalnız almanca konuştuğu

muzu söyliyebilirim. 

- Merak edip ismini olsun sormadı
nız, öyle mi? Buna nasıl inanayım? 

- Emin olun ki sormadım. Çilnkil 
kendts:le fazla alakadar olacak değil-
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Vera, asabiyetle cevap verdi: 
- O halde bu gene; kızın kim oldu

ğunu ben aize söyliyeyim. Fakat evvel! 
şu perdeleri iyice kapayınız da kimse bi· 
zi görmesin. 

Binbaşı hemen yerinden kalkarak pen 
cerel~rin perdelerini iyiıce kapatmağa 

başladı. 

Bu sırada Vera kendi kendine §Öyle 
d Uşünüyordu: 

- Evet o. Ben onu ölmü§ zannediyor 
dum. Halbuki tekrar yolumun üzerine 
çıktı. Onu yoluma çıkaran herhalde adi 
bir tesadüf değildir. Sefile beni takip 
ediyor. Kocamla Sofyaya geldiğimizi 

haber almıttır. Mutlaka beni mahvet
mek, benden müthiş bir surette intikam 
almak istiyor. Fakat kendisine frraat 
vermiyeceğiın. Bir şey yapmağa muvaf 
fak olamadan onu mahvedeceğim .. 

Bu sırada, binbaşı perdeleri kapat· 
mış. gelip Veranm kar§ısına oturmut· 

, tu: 

- Düşes, işte emrinizi yerine getir
dim. Artık bizi ne kimse görür, ne de 
kimse rahatsız eder, dedi.. 

Korzakof için bu ele geçmez bir fır· 

sattc. Çünkü Sofyaya geldiği gündenbe 
ri Düşes Vera ile baş başa bulunmak ve 
on:ı il!m aşk etmek için vesile anyor
du. 

Diğer taraftan Vera bu adamdan u
zaklaşmak istediği halde bir türlU mu
vaffak olamıyor, yolu üzerinde ona da· 
ima tesadüf ediyordu. Binbaşının ken
disini! başka bir gözle baktığının farkı· 
na varmış ve şimdi bundan istifadeye 
karar vermiıti. 

Kaynanası dü~es Dorote de ona, bin· 
ba~ı Korzakofdnn çekinmesini, bu ada. 
mI:l Sofya~a çok sers~riyane bir hayat 
geçirdiğini söylemişti. V cra ise kayın· 

valdesine: "Merak etmeyiniz, ben öyle 
binba§ı Korzakof gibi adamlardan kor· 
kacak bir kız delilim,, demi§ti. 

Vera, binbaııya aık Sik rastgeliyor
du. Çünkü kocası Dille Jorj Bulgaristan 
prensi ile 11k sık göril§Uyordu. Prens 
ile görilştUkçe tabiatile yaverine rast• 
geliniyordu. Fakat o ramana kadar Ve
ra binbaşıya soğuk denecek tarzda mu· 
amele ediyordu. Şimdi ise V eta.nın ken
diliğinden onu hususi bir konupmya 
çağırması binbaşı için ele geçmiyecek 
fırsatlardandı. 

Vera, binbaşının gözlerine bakarak 
sordu: 

- Tamamen yalrm: bulunuyoruz de
ğil mi? 

Binba§ı cevap verdi: 
- Evet, güzel dil§ea. Emrinizi bekli~ 

yorum. Şunu da ilave edeyim ki sizin 
için her fedak!rlığt göze alımı bulunu• 
yorum.Emriniz ne kadar mil§küt olursa 
olsun hiç tereddüt etmeden s8yliyebi· 
lirsiniz. Her dediğinizi yapmakta zerre 
kadar tereddüt etmiyeceğim. 

Vera, sevinçle mukabele etti: 

- Sahi mi? Hakikaten sizden bir hiz 
met istiyeeeğim. Fakat bu hizmet garip 
olduğu kadar da hususidir. Hayatımı 

tehdit eden bir kadından beni kurtar• 
manııı istiyeceğim. 

- Nasıl, enin bir düıımamnu mı var? 
- Evet, bir di.i~nrm var ki bundan 

kurtulmak istiyorum. Bunun kim oldu• 
ğunu da size söyliyeyim: Biraz evvel 
dansettiğiniz genç krz. 

Binb1şı, itiraz eder gibi: 
- Fakat o krz bana pek fena katpU 

görünmedi. Sonra kimseye fenalık ede-
cek bir kız gibi görünmUyordu. 

- Aldamyorsunuz:, a.ıizi.m. O, öyle 
g~rllntir ama gayet tehlikeli bir mah]ôlc 
tur. Düşününüz bir kere. Vaktilc bU 

-



9 Birinclklnun - 1936 

RADl'u BINBllALAA 

llrANısm.: 
l&,30 pWda dana mU8lkl, 19,30 gitar: 

lraryo tan.fmdan, 20 lıtUzeyyen ve arkadaş 
lan taralmdan Türk muaik181, ve halk prkı 
lan. 21 orkeatra 22 aj&na ve bonıa haberleri 
22.ao erte81 lilDUn programı, 28 80D • 

l'IYANA: 
18,10 pJyano ve muatkl, 19 aanat bayatı, 

konu§mal&r, saat, haberler, bava, program 
haberleri, 20,35 §&n ve musiki, 22,4!5 konuş 
nı&, 23 eğlenceli yaym, haberler, hava, 23,2!5 
Viyana musikisi 24,35 haberler. 
azaı.ı~: 

rURK 
MIÇl.IÇB ... 
MllABYA 
YILDIZ 
SUll&a 
.U.KAZAB 
fAN 
ŞIK 

fAB& 
17,50 gramofon, 18,50 edebi yayın, 19,05 

etıencell yayın, 20,0!5 piyes, 20,50 günUn a 1 ASRI 
klalert, haberler, 21 ,20 gene milletlerin za 
nıanı, 21,5& eğlenceli yayın, 23.~ bava, ba ASTORYA 
herler ve dıuıe havaları, 
8UDAPEŞTE: 

B·EYOCLU 
ı Top • Bat (Buvarede) : 

llılllnlr Nureddbı komert 
ı G&zbıo dö P&ri• 
ı ROM Jıl&rte 
a cuu.Jar Jrarp kaqıya 
ı ROiie lıtarte 
ı Afk eerabı 
ı Stenka RuiD 
ı programını bildirmemi§Ur 
ı Programmı blldlrmemiftlr 
ı Gönlll dedikoduları 
1 Dokunma kalbime ve Dut 

mania peflnde 
Nlnon ve ÖlUmden kork 

mayan adam 

ı Kedi ayalı ve Denizaltı 

kaçakçıları 

Caııualar karfı k&rfıya 18,0!5 konferans, 18,35 çingene orkt>straaı, 
19,35 konferans, 20,05 §an konseri, 20,35 'ı uınıuaJYET ı Tarzan, Maymunlu adam 
komedi, 22,35 hnbcrlcr, 22,55 sonatlar, 24,05 ve Kızıl alev 
franaızca ve tnlyanca haberler, 24,35 dans 1 
tıllkları, haberler. 'ı 
8tl'KREŞ: 

18,35 konferans, 20,25 §8.n kon.seri, 20,50 j FERAH 
havadis, 21,10 org konseri, 22, eğlensell kon I 
ııer, 22,35 saat, hava haberler, apor, 22,50 AZAJl 
fan komert, 28 eğlenceli koneer, 28,50 alman rılJLLI 

ca ve franınzca haberler, 24 aon haberler, WLAL 

ISTANBUL 
ı Hülya pe,lnde ve Hayat 

bizimdir. 

ı Programını bildirm~mlştir 

ı Programml bildirmemiştir 
ı KaragUller ve Akkartal 

LoNDRA: ALE1'1DAR HaşmetlQ vals ve Korsan 
lar deflnul 18,20 gramofon ve muhtelif yayın, 21,35 

Piyano konseri, 21,50 konU§Dla, 22,20 dans KEMALBll:'I 1 HQcum filosu ve Slngapor 
orkestrası, 23,05 orkestra ko113erl, 24,30 dans konanlan 
Orkestrası, 1,35 saat, haberler, hava. l ,4!5 
gramofon, 
llOMA 
~ı.ıo saat, haberler, faşizm haberleri, 21,45 
konser, 23,05 turl:r:m propagandaııı 23,15 
piyes, 23,45 dans musikisi, 24,05 haberler, 
24,35 dans musikisi, 
---~~~~-~~~~~~~~~~~ 

~lıyllk WDQOlllR n HAL& 
ına.aJeÜSlllMI 

Pr. Zati Sunpr 
Her alqam 

Şebzadebapnda H1LLJ 

KADIKOY 
ı fkl yavrucuk 
ı Programım blldirmemlşUr 

OSKODAR 
ı programau blldirmemi§Ur 

BALAT 
ı Programını bildirmeml§tfr 

fERAH ıinanada 
r amamen yeni 

1 "\ umaralar la Ü. ------------------
çüncü propam 

TEPEBAŞI 

clnım laamınd• 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gUn 16,aO daD 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare apartımanJann· 
da daire 2 numara S de hutalan-
nı kabul eder. Cumartesi gtlnler! 1 ıt 
den 20 ye kadar muayene para.sız· 
dır. 

BüYOK HALA 

llAı.K OPERETi 

lıfaludm tıyatrollullda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
koıun ittirakile 

ENAYiLER 
bUyllk opereL Yeni kadro 

Yeni Bale 

Tl::J O KiYE 

l 1 QllLlT 
BANKA51 

HABER - Aipm po8lal! 111 ' 

' ' Artistler kahvsi ,, nde 
Günde 50 kuruş kazanan 

artistlerin derdi 
Şöhret bulan arkadaşlarının kendllerlnl unutmaları ve 

Mektep kaçağı delikanh ve kızların tiyatrolarda 
parasız çahşmalarıymış 

İstanbulda, muhtelif mesleğe mer.- rağbet vardı. Şimdi işler hele birkaç se· zümlize bakmaz. Bir tanesinin karde
ıup inaanlann ayn ayn toplanh nedir pek fena.. şi bizde çalııırdı. Yoksulluktan öldü. 
yerleri vardır. Mesela Galata nhtımın- - Buradaki artistlt.r ne kadar pa Haber verdik de cenazeye bile gclmec:U. 
daki komiayoncular kahvesi, Beyoğlun- ra kazanırlar? Kahvenin sahibi Mehmet de söze 
daki müzisiyenler, Bayazıttaki aşçı· - Belli olmaz, 50 kuruştan üç Ji . kanıtı: 
lar kahveleri bu i§lerle alakası olanla- raya kadar alırlar.. - Ona ben gitmiştim, dedi. Belki 
rm daima buluıtlklan yerlerdir. Bur.· - Burada yalnız artistler mi bu • üzülür diye kardeşinin ölümünü birden
lann her biri kendine mahsus tipler ve lunur? tıre söylemedim, sonra ısrar etti söyle· 
mevzularla doludur. - Burada bir gurupa angaje ol · dim. Ne dese beğenirsıniz? Kahkaha 

Bütün bunlar~n arasında, Galatada ile gülerek omuzuma vurdu ve: 
bir de artistler kahvesi vardır - Söyliyeceğin hu muydu yahu, 
ki, burası başlı batına bir alemdir. ôedi. Amma da tuhafsın işin mi yok 
Sizinle bugün oraya gidelim., bakın n:· canım, öldüyse bana ne? diyerek ya 
ler göreceksiniz. ıumdan uzaklaıtı. Hala unutamam, ce-

Galata rıhtımının arka taraf;na :Jlj. naı:esini de ben kaldırttım. 
ıen .. Kasap sokağı,, nı bilir misiniz? Rasih söze kanıtı:: 
Bu yolun bir köıesinde küçük bir kahve 
vardır, Dıı manzarası bildiğimiz tna· 

halle kahvelerinden farksız; yalnu: -:a· 
mekinın üstünde boyalan dökülmüt bir 
yazı nazan dikkati çekiyor: ,. Artist
ler kahvesi". Kapının önünde favurili 
bir genç ıslık çalıyor .. 

Tahta masalar, dıvarlarda eski film
lerden alınma büyük resimler, artiıtle • 
rin ''hatıra,. diye sattıklan kart postal
lar ve en üstte, renkli iki büyük tab
lo. Bunlardan biri Komik Kel Hasan 
ile Abdürrezzak, öteki Jc ortaoyununun 
meıhur Kavuklu ve piıekAn, resimle
rin ikisi de itina le asılmış, camlan· 
nm parlaklığı, yeni temizlenmiı olduk
larını anlatıyor. Kapının yanından o
cağa kadar uzanımı olan peyke bom 

bof .. •• 
Karşıda 1i1manca bir Bayan eski 

bir zeybek takımını tamirle meıgul ; 
bize araaıra meraklı meraklı bakıy.,r; 

Yanındaki dıvarda bir davul, tramrı !t 

ve .ıil,!CI-VJr, eski bir portmantoya de• 
r1.r ıMJa'k' ·w Wem firt ÇlımbUt aar -
mıJ. Avurt.lan çökmüı esmer bir kadın 
gene kendisine benziyen bir erkekle 
tavla oynuyor, birkaç kiti de ayak~ı .. 
Eğer tulQat tiyatrolarına gitmişliği:ıi.z 

vana buradaki çehreler size pek de 
yabancı gelmiyecek l Bu sırada içeri 
çiçek bozuğu, bir genç girdi. Yanımın 
oturmasiyle beraber ahbap olmamıs bir 
oldu. 

- Sizde artist misiniz? diye sor· 
dum. 

- Bu da sual mi? der gibi yüzüme 
baktıktan sonra: 

- Ah, İtte 1 dedi. Öyle geçiniyo-

ruz! 
- Hangi rollere çıkanmız? 
- Ben esasen cambazım, fakat bu 

günlerde itler pek kesat 1 hazan komi'< 
rolüne çıkanın. 

- Rolün\Uü evvelden mi ezberli-
yorsunuz, yoksa .. 

- Yok canım, ezber falan yok 1 
Sahnede· size ne söylerlerse aksi 

cevap verir ve aksi it yaparsınız: İtte 
komiklik! .. 

Bu sırada içeri yaılıca, mütebeaaim 
bir adam girdi. Yanımdaki zat kula~t· 
ma fısıldadı: 

- İtte, Türkiyenin Lon Şanev·ı 
meıhur aktör Rasih ! 

Yanımıza oturdu. 
- Siz taklitçisiniz öyle mi? 
Diye sordum. 
- Evet TUrkiyenin ilk İmitatör'ü 

ve ilk aolo komik'i benim l Yüzümü i• · 
tediğim adama benzetirim! Napolyon, 
Musolini, Hitler, Loid Corc, eski Maa
din nazın Madro Kordato ~fendi olu • 

rum!. 
- Bu adamların taklidini nasıl ya· 

parsınız? 

- Resimlerine bakarak .. 
- Sahneye ne zaman çıktınız? 
- Meşrutiyet ilan edildiği zaman. 

İlk olarak "Heveskaran cemiyeti., ~l~ 
"Vatan veya Silistre .. piyesini oynadık. 
O zaman meıhur Benliyan ve aktör 
BUrhaneddin vardı. Bayazıtta ııeras -
ker meydanında temsiller verirdik: şim
diki Darülbedayiin ilk temsilini de bit 

- Bizim kahveci olmasa hılimiz 
haraptır. Hastamız olursa Naıide, öltı
mÜ% olursa Mehmede koıanz .. 

Söz meıhur Şamram hanıma intikal 
etti. 

- Onu nasıl buluyorsunuz? dedim. 
En çok aöz alan Rasih : 

- Şamram, dedi. Türkiyenin 

nuyan serbcıt tulQat artistleri toplamı -
lar. İstiyen gelir, buradan arist toph

Mistengeti'dir !. Yaşı •• ~ kadar ihtivar 
olsa gönlü ve sanatı gençtir. Piyasada
ki kantolann, şarkılarrn Düolann çoğa 
onundur. 

yarak bir gurup yapar ve Anadolud:ı Etraflındakiler taııaık ettiler: 
yahut İstanbulda temsiller verir. Bu -

- Çok kıymetlidir!. 
raya hazan amatör artistler de gelir- _ Eti yctipnez. 
ler, içlerinde mektep kaçağı talebeler· _ Yerini kimle dolduramu .. 
den tutun da zengin aileleri.1 çocukları, N. YokJul 
kızları bile bulunur ve eaasenft burada ---------------
kilerin işlerini bozan da bu gibilerdir. 
Çünkü bedava çalışırlar .. 

- Tulüat yasak edilince, arkadaşları 

nız güçlük çekmediler mi? 
- TulCiattan maksat sahnede aklı· 

na geleni söyiemek aeğildir, bu yan
... bW .. ıtlrlridfr. 'PaJQat artJatl de· ı 
mek, birçok yazılı piyeslerdeki muhte-
lif rolleri ezbere bilen ve her gurupta 
oynıyan demektir. İstediğini söyleme'\>: 
yalnız 'komik,. rolünü yapan aktör'! 
mahsustur. Tuhlatçılann birçok yazılı 
piyesleri vardır. "Arifin hilesi". "köy 
~Uğünü", "Tombul", "salıncak bUlbül
leri" gibi .. 

Maamafih bunlar her zaman iıimle· 
ıi değiŞtirilerek tekrar tekrar oynanır. 

- Bu oyunlar biribirine benzer mi? 
- Benzerler efendim. Meseli hep-

sir.de hemen hemen ayni tipler vardır. , 
Bir zalim, bir ihtiyar baba, bir gen;; 
çocuk, bir komik, bir genç kız ve bir = 
ihtiyar anne hepsinde mevcuttur. ~ 

Bu esnada yanımıza sokulan, eım'!:.- f 
bir gençle konuşmağa başladık. İsmi · ' 
nin Murad Coıkun olduğunu söyliye\1 
bu genç bir temsil esnasında sahnede 1 = doğmuş. Çekirdekten yetişme olduğı: ~ 

be.ili!.. Bize birçok ~simler gösterdi J 
Eski tulüat tiyatrolarının hatıraları: içe- ~ 
risinde bundan yirmi yedi sene evvel ~ 
Bakırköyde verilen bir tems:lin ipek ku- l 
maı ilzerine basılmıı el ilanı da var. 1 

Resimlerin arasında şimdi Şehit ti· \ 
yatroıunun meşhur simaları arasına gi- ~ 
ren çehreler de var, :-tele Şevkiyeni:'ı 

ı 4 • 15 yatında iken bir gurup arasında 
saçlarını omuzlarına dökerek çektirdiği 
bir resim va.r ki pek ömilr ... 

Bu resimler artistlerin birçok dert
lerini tazeledi : 

V AK1"1' Propaganda ıerviıin· 
dc:ı: 

1 - Türk evlitlarının iısb kal· 
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz it any~n 
kimsesiz ve bikeılerin ilinlanm 
meccanen kabul eder. 

!pi.ı kalmamak için bundan ı.. 
tUade edini•. 

2 - Memur ,katip.muhasip, artist 
kavas, odacı aıçı, hizmetçi, evllt· 
lık ve her nevi itçi arıyanlar ara· 
dıklarını yorulmadan. üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, kilçilk 
:: :.ılanndan istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman. ev. otel, ha
mam. ırat, dlikkln. n.ağaza almak 
ve utmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolay ve tn ucuz 
bir !ekilde temin etmiş olmak içU. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilinlar sütunundan isti• 
r ... : etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :'tyano, 
mobilya. radyo, gramofon ve her 
nevi ev eıyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN ıazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

Bütün bu arzularınızın temini 
için müracaat edecek mahal yal· 
nız V AKIT Propaganda ıerviıl

- Yükselen arkadaılanmız bizi u- ~ di:-. İstanbul Ankara caddesi VA
nutuyor, dediler. Şehir Tiyatrosunda· J KIT Yurdu. Telefon: 24370 
kilerin bir kısmı bizden yeti":imcdir. Fa· ;fı"ıtllllllUıııııuıııınHlllllıuııııınının1ıııııııt1ttlhffh1ıo1111ıııııııını. 
kat - Bir ikisi müstesna - Hiç biri vil · 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradır 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100 .000, 70.000, 60.000, S0.000, 

, 

.DAoA 
BiRiKTiÔEN 
RAJ-IAT-~D~Q ... - - -

30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) linbk 
iki adet mükafat vardır. Ketide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. - ty kazanır mıydmız? 

1 

verdk ... 

- Hem de pek iyi .. O nman halk· Biletler: (2,5)_ (5).. ve _(10)_ liraclır ... Vakit kaJ.betmeden hemen bi-
t& tir.&tror.a kuJı buıüııkünden fazla letinizi ahmz.. 



Yerli ve her türlü ıtrıya • Deposu: Eminönü 
Bey ıtriyat mağazası 

<!>uuafet 
a'bun{arı 

• . ' . . . . . . . f . • . . ~" . ; .-.. -.,· : 
- ıs·~anbul · Belediyesi:-· ııaıiları 
- ~ .. .. 

..; .... ı.yer a.x:.cwy ..:sa açın 1uzumu vıan u,r 11.nu.>a ,1ayvillll p~uga konuJ
mu§tur. Bir hayvana 150 lira bedel tahmin olunmuıtur. Evrakı levazım 
müdürlüğünde görülebilir. istekliler 11 lira 25 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubiyle beraber 11-12-936 cuma günü saat 14 te daimi enci.ı 

meninde bulunmahdrılar. (B.) (3492) 

Huauai idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin eylul 936 üç aylıkları 

9 kinunuevvel 936 ?f§&lllba gününden itibaren Ziraat Banknsmdan veri
lecektir. Aylık sahiplerinin bankaya müracaatlan ilan olunur. 

Diş Doktoru 

CJbevt ooçeır 
Cumartesinden maada hergUn 

bastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 95 

iŞ ldı '' 

(B) (3404) 

SATJLIK AP ARTIMAN 

Aksarayda Atatürk caddesi civa 
nnd'il İğnebey mahallesi Tiryaki Ha
sanpap sokağında 26 numaralı üç 
daireli aparbman 6500 liraya acele 
sablıktır. içindekilere müracaat. 

---------

ERi 
Fanalln her yoldaki mukavemetini tasdi i< eden iki dellllmlz var. Bunlardan 
biri yUkesk mUhendla elektro teknik heyetinin 18 ve Belçika ten •ubealnln 

47 Numarall raporudur. 
Umumi deposu: OALATA Mer1<ez Bankası kart••• No. 54 Tel. 432t2 

Balıkpa.ıar No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim yi-
yecek olursanız ömrünüz oldukça 
ballta pastırma yemiyeceksi.niz. 

AôIZDA ERiR 
YUMUŞAK 

Sinirsiz 
dIDASI BOL 

Hakla mağazasında satılan pastır· 
malar halis Kayseri malıdır. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kurugtur. Bil
J mum tahlilat. Eminönil Emllk ve 
Eytam Bankası 

Bey Hanı. 

Or. Nihat TUzge 
1. leci 11oıf Deri • Frenıi Y• 

diğer Zilhr••! bn. mllt 
Babılli Tay }'r• Cemiyeti kar,ısf 

No. 1 l Tel 2194t 
Sah 9ilnlert peraaıa • 

··=·-··-····---······-=~! ....... ·-··················· .. ····· ..... ..-.. ~ 
ı H .. Dokt:or H ı 
gOmerAbdUrrahmao ~ •• a: 
g DERMAN :: :: ·: 
:i Muayenehanesi - Eminönünde h 
~~ VALDE HANI içinde No. 21 i!. .. .. 
::::::? .. ··~:::::::::::::::::::. .. :=m2R1111ı:c•r.:.-::::u 

Ba.K}vine 
jvine 

POKCRPLAY 
trd~ bıc;a.gı 
KUL LA11ıyor .... .1 

TRAŞ BIÇAGI 
B 1 Ç A K L A R 1 N ASIDIR 

1 numaralı SERT 2 numaralı yu • 

mutak ukallar için yapıhmf ve trq 
olacağınız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün iaimlerile gösterilmiıtir. 

Türk v de: 
ö Z T O R ISIMU VE 

OZ TORK SAHiPLi BIÇAK YAL 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇACI 01.MA· 
LIDIR. 

tra~ 

olrr. .. , 

~ 

htanbul aaliye ikinci ticaret mahke- -R•••••••••••••• .. m•••••lliıı•w 
~inden: 

Hacı Yusuf tarafından Floryada, Ka· 
likratyada Halkalı mektebi müteahhidi 
ölü Abdülvehap oğullan Abdülkerim ve 
Osman aleyhine ikame olunan davada: 

Verescdcn ölü Abdülvehap kızı Ser
vrt ikametgahım terkctmiş olması dola
yısile ittihaz olunan gıyap karan tebliğ 
olunamıuhğından 20 gün müC:detle ila
rı~n tebligat icrasına ve muhakemenin 
e -- 1-93 7 tarihinde saat 15 e tcllikine 
kar;tr verilmiş olmakla, keyfiyet tebliğ 
,11?k<m.ma kaim olmak üzere ilan olu
ııur. 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: Ihsan \'avuz Sezen 
Şık giyinenlerin terzisidir 

7.12.936 tarihinden itibaren müesseseme soyadım 
olan (SEZEN)i koydum. Senelerdenbcri kimse ile or• 
taktığım yoktu 't gene de yoktur. Görülrn liUum üz• 
rine sayın mUgterilerime arzcderim. 

lıtanbul Yeni Pa.taıhane karımnda Letafet br 
nuıcla 4 No. Terzi: Ihsan YaTUz Sezen 

PALTOLARINIZI 
MUŞAMBA 

PARDE.50 
MANTO ve 

KOSTüMLERlNlZl 
Tem inatlı ve her yerden ucuz 

yalnız Galata'da 

. __.r Bavramda }' alnız.,._.. .. 

ı 
l 
J 

K E Y R 
Elbise 

müessesesinden 
Tedarik ediniz • .. ,_ 

Göz Hekim 
Dr ükr • Ertaı 

Cağaloğlu Nuıu<.-amanıye cad. N, 

(Cağaloğlu Eczaneaı varunda ' 

Telefon. 22566 
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Çıkacaktır 
flinlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kmlaya yarclnn olacaktır. 
Fiatı son sayı fada santimi 40, iç sayıfa)arda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruttur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satı§ bürosu, Tele fon: 22651 
Ankara Caddesinde Vakıt Yurdu YAKIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24170 
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