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l§panya harbi sona eriyor mu1 lstanbul esnaf nın rsen 
Asiler Madridi ya alan ı 

. ~ .. amile çev-irdil_er 
Hukumet merkezine 37 kllo
rnetre mesafede bir kasabayı 

Yüzden fazla esnafı dolandıran bu açık göz 

• 
n ışgal ettiler 

lnUh urab~os, 19 (A. A.) - Havas ajamı 
irinden· 

Alba . 

Daire amiri sıfatı takınabilmek . çin kuşaklarla 
sahte bir göbek peyda e iyormuş ! 

da asi ~ Barron•un kumandası altm
klt.aatı . UVVctler, cumhuriyet hUcum 
ınuh ıle şiddetli ve fakat kısa bir 
nıe~beden sonra Madride 37 kiler 
nıevk·· lllesa.fede bulunan lllescas 1 

ıın.e . 
vetıer· gınnişlerdir. Hükumet kuv· 

İstanbul esnafını aylardanberi dolan
dıran bir adam dUn Emniyet ikinci §Ube 
üçüncil kısım memurları tarafnıdan ya
kalanmıştır. Sekiz aydan beri İstanbu
lun muhtelif emtlerindeki birçok es· 
naf birer ikişer gün ara ile Emniyet 
direktörlüğüne başvurarak bir adamın 
dükkanlarına gelerek kendilerini dolan· 
dırdığını iddia etmişlerdir. kılnıe;• ~ zayi~t. ve~işlerdir. ~ü -

dahil' d VVcUerının ncatı, intızam 
ın ece . 

tıı reyan etmıştir. 
escaa b"ır .. ı . d"l llıl§tı. • gun evve tahlıye e ı -

k~iler İllescas• ~ .. a·k h'" """llletin .. a bu ı ten sonra, u 
hrfıı .uç tnotörlU dört tayyaresi, 

avcı ta~de uçmuştur. Asilerin 
"'e bu.nı areıerı bunu haber almışlar 

-r. ardan ikis"ını· a·· ·· u 1 di oundan uşurm ş er r. 
l'io•n'Ulı. U başka asi Albay 1.!.onaste-
gı~ ~l v:1'1"il~ri, ~oledodan Madride 
~mde ilerlemektedir. Bu 

h Vcnediktc kütüphane 
venedik 

ılalarln d:. 18 (A.A.) - Bu sabah fa-{ 
Zcleler O} Ort saat sUren kuvvetli zel • 
tcessir ltnuştur. Eski evler bundan mü 

o tnu t Bir k" §ur. 
kinleri cOYdc Yikılan bir evin bütün sa
kadar e~ı altında kalmıştır. Şimdiye 
br. altından ıs ceset çıkarılmış 

Ro---'<I, lg (A • 
takasına " .A.) - Pordenone mm-
daıı daha enctie zelzelesi kurbanlarm· 

alt! .kişi bultınnıu§tUt': 

civarımn göriinüşiı 

Bu şikayetlere göre esnaf şöyle do
landırılmaktadır: 

In~lllz foşlstlerine 
kestane fişengl ile 

Bellunoda 45 evin .damı çökmüştür. bUCU m ! 
Venedik, 19 (Hususi) - Zelzele §a· 

faktan biraz evvel başlamış, elektrik Londra 19 (A. A.) - Dün M.ançe.<.J. 
fabrikası hasara uğradığı için şehir ka- ter'dc iki ;·erde faşist toplantılan vu. 
-ranlıkta kalmı§tır. Halk bu sebcble de ku bulınuş, fakat kayde değer hiç bh 
paniğe uğramış, çok karışıklık olmuş- hadlse oJınnntıştrr. 
tur. ·Bununla beraber, Sen Corc par. 

Zarar bilhassa şehrin sayfiyeleri ci- kıncbki ikinci toplantı esnasında 
vannda olmuştur. Meşhur Sen Mark ynhudilerin şiddetle aleyhinde bulu: 
kilisesinin yıkılmasından korkulmakta- nan bir hatibin üzerine doğru bir kes. 
dır, . tane f*1tgi atı}Jılıştır. 

Kazalara karşı tedbir olaiak 

Maslak yol d n 
• tomo i 

kametine 
er ooaz ıs . -
gidemiyece 

Bu yol yalnız boğazdan gelişe hasredilecek 
otomobiller boğaza sahil yolundan 

gidebilecekler 

as nı er • e 
m i z t a 

Milyonluk su·istimale bö le 
rapo arla vasıta o muş 

Şimdi mahkemeye intikal etmiş bu· 
lunan meşhur takas suiistimali işinde 
giln geçtikçe yeni yeni safhalar meyda
na çıkmaktadır. Bilhassa bu misli görül 
memiş suiiıtimalin çok garip bir kısmı 
hayret uyandırmaktadır. 

öğrendiğimize göre takas suiistima· 
linin yapıldığı takas işlerine ait eks
pertiz Kağıtlannın mühim bir lasmında 
(R ... ) fsimli birinin imzası vardır. Ta -
kas işini idare eden aUikadar makamlar 
hemen dalına eksper olarak bu şahsı 

seçmiştir. Fakat anlaşılmaktadır ki hl~ 
bir vakit. (R ... ) gelerek eksperlik yap
mamıştır. Onun yerine daima (F ... ) i
simli birisi gelmiş ve ekspertiz raporu
nun altına (R ... ) imzasını atmıştır. Bu 
(F ... )nın (R. .. )nin oğlu olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Heyet .azası(R. .. ) yi tarumadıklan için 
(F •.. ) yi (R. .. ) olarak kabul ettiklerini 
söylemektedirler. Milyonluk suiistima
lin mühim bir kısmı işte bu ı:.ekild • :r C~VC• 
nlen raporlarla oluvermi§tir.ı 
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Efgan Harbiye Veziri· Doğru~ 
bu sabah Ankarada değit 011 

Fransa ve Ha ·ay Türkleri 
Gazetelerimizde sütunlar işgal eden Hatay Türkleri meselesinden artık es

kisi kadar çok bahsedilmiyor diye, zannedilmesin ki, bu iş unutulmuştur. Bilii
kis, beynimiz, kalbimiz mlitemadiyen ayni mesele ile meşguldür. Ve hlikQmeti -
mizin Fransaya verdiği notadan müsbet bir netice çıksın diye o mes'ut günü iple 
çekiyoruz. Sükun ve vakarla bekliyoruz. Ve düşünüyoruz ki, Fransa, düşüncele
rimizi elbet, muhik bulacaktır. 

Çünkü, haddi zatinde dileklerimiz şu kadar basittir: Osmanlı devletinden 
ayrılan Suriyenin daha o zaman müstal:il bir devlet olması iktiza ederdi; Jiikin, 
düşünülmüştür ki, burası henüz siyaseten reŞid değildir, Onun için, Fransız 

mandası altında bir müddeto lgunlaşmasımuvafık görülmüştür.Fakat, bu tekevvün 
esnnsında Fransızlar vüzuhla şunu anlamışlardır: Bu memleket, mütecanis bir 
milletten mürekkep değildir: Ve, Suriyeliler için ayrı, büyük Lübnan için ayrı 
idari teşkilat 1:...-urmak icap etmiştir. Şimdi de, bunlar, istiklallerine ayrı ayrı ka· 
vuşuyorh:ır ... 

Fransız mandası altındaki şark milletleri, bö}'le ileri doğru bir adım atar-
larken, onlar arasındaki Hatay Türklerinin bilakiı geriletilerek, siyasi rÜ§t 
mektebi olan Fransız mandasından müstakil Suriyenin bir parçası haline getiril· 

mesi kadar havsalanın almıyacağı bir manasızlık olamaz 1 Kaldı ki, Hatay TUrkle· 
rinin Lübnana nisbetle Suriyelilerden yerle gök kadar ayrı bir milletten oldu· 
ğu 1921 de, şimdi de, evvel ahır malumdur! Ve onlar, asırlarca yapmıg, milli 
şuurlan;ıa. kendi kendilerini idare kabiliyetine ıaten eritmiş bir ülkenin çock
landrr. 

Fransa, bu sarih hakla tanımakla, ne Uluslar kurumu nizamları hilafına ne 
de 1921 de Türkiye ile anlaııması zıddına bir adım atm.ıı olacaktır. Bilikiı ..• 
Mandası altındaki milletleri bir gün hürriyete, istikltile kavuşturmuı olmakla e• 

Misafirimiz dün boğaz içinde 
ve Adada gezinti yaptı 

Birkaç gündenberi şehrimizde mi. 
safir buJunnn Efgan Harbıye Veziri 
M.areşnl lahmut Han dün Ankaraya 
gitmiştir. 

Muhterem misafirimiz dün saat 
on biı'e doğru mihmandarları ve ma. 
fyetinrleki zevatla birlikte Rumeli ka. 
vağına kadar süren bir otomobil ge. 
zintisl yapmışlardır. Rumeli knvah 
sırtlarında dost harbiye nazırına Boğa 
zm eski , .e yeni tabyevi vaziyeti hak. 
kında General Eyüp tarafından iza 
hat \·crilmlşth·. Buradan BüyUkdert. 
ye gelinmiş ,.e Ankarn motörüne bin!. 
lerc!t HUyilkadaya gidilmiştir. 

Öğle yemeğini Akasya otelinde 
yf yen Efgan Harbiye Nazırı ve bcra 
berindeki ZC\cıt yemekten sonra ara. 
balarla bir gezinti yapmışlardır. 

Saat on y~dldc Adadan hareket 
eden Mareşal Mahmut Han Moda de. 
niz kulübünü ziyaret etmiştir. Kulüp. 

te yarım saat kalındıktan sonra misa 
fir saat on sekizde Haydarpaşaya gel. 
mi~tir. 

Gar, dost memleket nazırrnm ha. 
reketi münasebetiyle Türk ve Efga~ 

bayraklariyle silslenmiş ve misafir'. 

mlz için eksprese husust bir vagon 
takılnu~tı. Garda tam teşkiıtitlı bir 
bölük dost memleket nazırını seUlml:ı 
mış ~·c vali, polis miidürü, kumanda" 

Ali Fuat ''e sair askerin mUlkl erkan 
kendi ini uğurlamışlardır. 

t\ıymetJi misafirimiz Ankarada 
hUkOmetin misnClri olarak üç gün ka 
Jacaktır. 

snıroemaoaıırd• ( 
bü1Feoer h 

DUn bir okuyucumuzdan .w, l hJ 
tup aldık. Hul&atan dcnıY0~..; 

Sinemalara gidenler, susa~·~ 
Bir bardak suya on 1..-untı1 .... ~ " 
mecburiyetindedirler. Bu pcuı--1 
midirt Btt yüksek fiat tıerede ~ da 
mil§tUr 1 Acaba buraları k01' n:ı 
fiatlarım tcsbit ettirtmekteıı 1/ c 
mıdırlart Gerçi sinema idarel c 
buralarını kirahyanlar da ~e~ ,. 
mecburiyetindedirler ama, lrl' ~ t 

sıulaıı on J..·uruş gibi dünyanın ık 
yerinde görülmemi§ bir klJl'~ı 
masırnı doğrusu a1.."tl crdirc1'tf. 
Okuyucımıuzım şi1W.yetini 

Hakikaten bu, üzerinde dıt 
değer bir meseledir. Kontrol 
lidir. Belki de büfe sahiplcr.iı 11" •re 
leri kira ve verdikleri ücreti, dol 
dak sudan on kums alnuı1:1LJ 

1 
haı 

karamtyacak, on beŞ kuru~ iS 8' tn. 
hak kazanmı§ vaziyettcdirlef· mı 
1Mılmalt, büfecilerle halkın 
nın yemnesitıe mll$aade edil, 

bcdiyyen iftihar edebilecektir ... Yoksa, Hatay Tilrklerini al: ötekileri 
hürriyete kavuşturup İskenderun ve Antakyayı bu yeni azatlıların maiyetine 
ver? .. Bu, olmaz, olamaz ... 

Pamuk istihsalimiz artınca 
Memlekete yılda 25 ~~ ~ 

~~~~~~~~~-H_a_1_~ ~ 
Munsif olduğunu bildiğimiz, kültilıiinden bUtUn TUrk milleti mikyaaında 

pek çok istifadeler ettiğimiz Fransızzların da havaalaaı - eğer onları yanlıı anla· 
madıksa - bunu almıyacaktır. Bu hakkıkolaylıkla teslim etmediği takdirde, Fran 
sa, bizde, silinmesi pek kolay olmıyacak bir inkisar ve teessür uyandıracaktır •.. 

Hüseyin Fanık TANUR 

milyon kazanç 
Temin edileceği anlaşıhyor 

Bizzat Belçikahların tenkidi 

odkAmlık 

lzmir 18 - Ba§vekil İimet İnönü 
bugün İzmir halkevindeki pamuk ve 
pamukçuluk toplantısına riyaset etmi§
tir. 

Bu toplantıda vali Faz:Jı, Ziraat umum 
müdürü, Tire, Baymdır, ödemiş, Ber
gama, Nazilli, Kuşadası, ve diğer ziraat 
mmtakası müstahsilleri hazır bulun -
muştur. 

. 
··zünden 1914 deki 

v z e e döneceğiz ! 
Başvekil çiftçilere hitaben ıunlım 

söylemi§ tir: 

Bclçikanın bitııro.flık kararından aon· 

ra geçen günler bunun her taraftaki 
akislerini daha açık göstermektedir. 

Fransız Hariciye Nazın Delbo kra • 
hn nutku üzerine derhal Belçikanın Fa
ris cl~;isile görüşerek Belçikanrn bey -

nelmilel sahadaki vaziyetini öğrenmek 
istemiştir. Hariciye Nazırı bundan son
ra nutkun 1ngitterede uyandırdığı a -

kislcr hakkında malUmat vermeğe gelen 
Fransanın Londra elçisile görüşmüş
tür. 

Kralın nutkunun bir de Belçika tara. 
fı vardır. Le Peuple gazetesi kralın 
izah ettiği tekli şiddetle tenkit etmekte
dir. Gazete bu §eklin gerek Lokarno, 
gerek Milletler cemiyetine kal'§I taah
hütleri çiğnemek demek olacağını yaz
makda ve Uave etmektedir: 

"Hodkfunlığın çerçevesi içinde mün
ferit kalmak istiyen Belçika, 1914 deki 
vaziyete dönecektir. Hem de daha az 
teminata sahip olduğu halde ve çok 
nazik bir vaziyettedir .. 

Diğer memleketlerde 
İngiliz gazeteleri Belçika hükttmeti-

nin yeni siyasasını bir engel görürse 
dcği§tireceğini yazmaktadırlar. 

İtalyan gazeteleri bunu Fransaya bir 
hücum vesilesi addetmekte ve bu netice 
yi Franuız - Sovyet asker! anlaşma -
sının doğurduğunda ısrar etmektedir -
ler. 

Almanlar da bu vaziyetten Sovyetlc· 
re çatmak vesilesini çıkarmış bulun -
maktadırlar. Alman milletinin talim ve 
terbiyesi işlerini ···reye memur Rosem 

berg; nutkunda "Sovyet Rus yanın Ya
hudilerin idaresinde yalnız devletler için 
değil bütün medeniyeti tehdit eden bir 
unsur., olduğunu söylemiş ve ilave et· 
miştir: 

"- Artık mevcut ve miimkün hiç 
bir anlaşma esası yoktur. Neslimiz bu 
mücadeleye devam edecektir.,, 

Belçlkade telAkk ı 

Belçika siyasi mclıafilinde ise tel~k
ki ~ekli şudur: 

Kralm çizdiği siyasaya halkın büyük 
bir ekseriyeti iltihak etmiştir. Bunun 
~. tlli derecedeki noktalar, müs-
t~na olmak Uzere Belçika hükümetinin 
geri dSnmesl zor bir şeydir. 

Yabancı kıtaatın Belçikadan geçmesi 

hava aıen tcalst ve üunasaa Iftgıliz tay 
yarclerinin Belçika üzerinden geçmesi 
meselelerine gelince, şu iki faraziyeyi 
gözönünde tutmak icap eder: 

Eğer, bir taarruz halinde müdafaanın 
hazırlanması maksadile, sadece bu Us -

lerin tesisi şartlannın evvelden tesbiti 
mevzuubahs ise, bu mesele genelkur -

mal görüşmelerine taallOk etmektedir 
ki, Belçika, tamamen teknik anlaşmalar 
mevzuu bahsolmak şartile, bunların 

baki olduğunu yan resmi bir surette 
bildirmiı bulunmaktadır. 

Eğer biHlkis kıtaata geçmek ve tay
yarelere memleket üzerinden uçmak ve 

yahut bilfiil hava üsleri tesis etmek mü
saadesi verilmesi mevzuubaha ise, Bel

çika buna, yalnız tamamen müzaheret 
edeceği bir devletin talebi üzerine yar
dım etmeğe karar verdiği takdirde mu
vafakat edebilecektir. 

Şu da hatırlatılmaktadır ki, Lokarno 
paktı hilkUmleri mucibince, kendisin -

den yardım istiyen devletin tahrik edil
meden vaki bir taarruza hedef olup ol-

madığını takdir hususu Belçikaya ait 
bulunmaktadır. 

KomUnlst nUmaylşlerlnden 
SO'lra 

Fransız 
Cumurreisi 

içeride. 
•Ticaret oduınm, Llmıın hanını aatm .ı 

mak lçln 1.§Urak ettiği. pazarlıkta pey olarak 

verdlı"tt 10.000 lirayı geri alamamasından 

dolayı Lf.m.&n §lrkeU taatfye heyetini teşkil 

eden avukat Fan.ki, Avukat HA.mit ve avu 

kat Hüsnüyü mahkemeye verdlgtnl Yazmı.t 

tık. Bu pyanı dikkat davanın cıuruımaaı 

28 lkinclteşrlnde olacaktır. 

• ônUmUzdekt aene başından itibaren 

ötedenbcrl ayrı ayrı otan lstanbul ve Galata 

lthallt gümrUklerl \ılrle§tlrllecektır. Bu iki 

gümrük mU<JUrlUğünden blrl kaldırılacak ve 

Galatadakl yeni gtımrUk dairesinde yalnız 

bir ithııJllt gt.ımrtiğü mUdUrlUğü kalacaktır. 

Bu mUdUrlUğUn iki muavini bulunacaktır. 

* Orman mektebi tıunamen Bursaya nak. 
ledilml§Ur. 

• Anknta ell§lerl sergl8tno lzmlrden 590 
parça e§ya lle f7 ıııUeıı.se.se l§Urak etmigUr. 

• Üniversite tallın taburu komutanı bin. 
ba§ı Sıtkınm yerine blnrnı.şı Ferit tayın edil 

rnl§Ur. 
• Raaathane mUdUrO FaUn ve muavini 

Kemal Almıınyaya eJparls edilen cazibe iL 
Jetini mahallinde tetkik için Almanyaya gtt. 
ttıl§lerdlr. 

* Şark demıryoııan r;ılrkeU nıümessllleri 
§lrkeUn 63tılmasına alt mUzıı.kere.ıere ha, _ 
lamak Uzere Ankarayıı ı;ttml§lerdlr. MUza. 
kerelere bugün başlanacaktır. 

• Şimdi Viynnada bulunnn Dahiliye veki 
11 ve Parti genel sekreteri ŞUkrU Kaya ayın 

22 sinde Vfyanadan hareket edecek ve 2~ 

Strazburga gitti nde Ankaradn bulunacaktır. ı 
Alsas - Loren'dc son günlerde Dışarda: 

cereyan eden h~dlseler akabinde Fran * Berlinden veriloıı bir habere ıöre tki 
sız cümhurrcisi Löbrönün bu havaliye Fransız ta!ebesl AlınnJ1 dcvieUnın emnl 

gidişi aJaka ile knrşılanmnğa değer yetine kar§ı komplo yııpmnkla suçlu olarnk 
bir hadise teşkil etmiştir. Bade hUkOmeti dahilinde tevkU edllm~ler _ 

Dün sabah Fran ız cümhurrci:;i 
Stnrazuurga vnsıl olmuştur. fota .• 
~ond:ı memurlar rei-,icümhuru karş•. 
lamış ve halk tezahürat yapmıştır. 

Fransız climhurreisi belediye dn. 
ircsindc söylediği bir nutuktn şöyle 

demiştir. 

"-Eğer benim 1.İ~ ·nrctim müstes 
na ,.e parti f:ırkı olmaksızın ,·ntnndaş . 

Jar arasında mukarencte ves ile teşkil 
ediyorsa hahtiyarrm ... 

R«.'l~frlimh11r hnndn'l t:onrrı l!l]Q _ 

1914 harbi maktulleri abidesini a~mış 
tır. 

ıı: tngııtercnln Akdeniz filosu anııratl Dan. 
ley Pire llmo.nında Kuln Ellzabct zırhlısında 
Yunan bnşveklll şerefine bir Ziyaret verml§
tır. 

* lsvlçredc ölen :Habeş kumandanı Ras 
Na.stbunun cenazesi KudUıe naklcdllecektlr. 
Ras, harbin ba§ındanberi y0z.Jertnı hiç gör 

medlğt be§ çocuk bıralt m1§tır. 
* Romanya hariciye nann Antonesko 

Paris, Londra ve varşovayı ziyaret edcoek
tlr. 

* Hlndıstanda Mecustıcrle MUslUmanlnr 
arasındaki kavgalarda dört &'Ünde f6 ölU 
ve 440 yaralı olduğu tesblt edllmlotır. 

* Fransız mallye nazırı son ~erde 

Fransnnuı mali ftlbıırma hnltl geUrccE"k bir 
takım şnylo.ln.rm yer bulduğuna l§n.ret ede • 

• rek bunları tekzip ctml~tır. 

• - Arkadaşlar 1 Geçen seneye naza· 
ran bu seneki rekoltemız, ekonomik va
ziyetiniz hakkında ne düşündüklerini • 
zi öğrenmek istiyorum. Altın tedarik 
edebilmek için pamuktan başka ve pa
muktan daha kuvvetli bir vasıta yok -
tur ve altın getirecek en kuvvetli men
ba budur. Bu sebeple pamuk ziraatçisi· 
nin fikirlerini öğrenmek istedim ve 
gördüm ki bugünkü pamuk r:eriyatımız 

harici talepleri karşılayabildikten maa· 
da memleketimiz dahilindeki bütün pa· 
.,..,.ı.ıu f,.hrJll,.brınıt7 v"' ~"ı,.,...,,. can.:ı

yimize de cevap verecek istidattadır. , 

Başvekilin sözlerinden sonra mUstah
siller söz alarak dilşündüklerini söyle -

mişlerdir. Ba§vekil cevapları not ettir
miştir. 

Ziraat umum mUdUrUnUn 
lzehatı 

Ziraat umum müdürünün söylediği
ne göre, senevi pamuk rekoltemiz 250 

-270 bin balye tutmaktadır. ismet İnö

nü ise bu miktarın bir hamlede 500 bin 
balyeye çıkarılmasını düşünmektedir. 

Bu takdirde memleketimize senede 25 
milyonluk döviz gcleceketir. 

Başvekil ziraat mahsulleri arasında 

en yüksek kazancı temin edecek madde 

nin pamuk olduğunu anlamıştır. Bu iti
barla ikinci beş ıenelik ptanın pamuk 

ahk!mı en kısa znmanda kuvveden fiile 
çıkarılacaktır. 

Bu cümleden olarak yakında Ege 
mıntakası Eğridir ve Mendres namı 

altında ikiye ayrılacak ve buralardaki 
çiftçilere sekiz, on nevi tohum dağıtı -
lacaktır. 

Hükumet Adana ve Sakarya havalisi 
gibi Manisadan tzmire kadar olan ııa
hayı da ve Trakyada Gelibolu ile Ecea
bat mrntakasını geni§ bir pamuk istih -
salat sahasına çevirmeye karar ver • 
mi§tlr. 

Şimdiki halde memlekette 2.570.000 
dönüm pamuk ekilmektedir. Bunun bir 
milyon dokuz yUz bini Adanaya mün -
hasrrdır. 

Başbakan tetkiklerine devam için ya 
nn da 1zmirde kalacaktır. öbUrgUn aa· 
bahleyin Manisayı hareket edecek, pa· 
muk ve ilzüm müstahsilleri ile görUıe
cek, ak,ama Balıkeıire geçip Kütahya 
ve Tavıanlr üzerinden Ankaraya döne
cektir. 

Bebek tramvayı 
R ume 11 hlsa rına 
uzatılacak mı ? 
Belediye bu sene Bebek ile Rume. 

li hisarı arasında rıhtımları tamir et. 
tirect!htir. Caddenin kaldırımları da 
elden ge~irilecektir. Belediye yeni 
şekliyde bu yoldan trnm,·ay keçmenin 
mümklin olup olmadığının da tetkikf.

1 ne başlamıştır, 

Danz·gde 
hadiseıer.d,. 

Danzig mıntakasında yef\1 ,t 
karışıklıklar olmuştur. Muhale( 
kiinde bulunan nasyonnl Alın'11 

sını naziler inhilale uğratmağıı S 
tadırlar. 

Zabıtanın naziler aleyhinde i 
da bulunmak su~uyla eski _j 
Blavieri tevkif etmesi ve nazl P'i 
bu tevkiflere ait bazı s6zler 
olması Lchlileri hükumete kıtrf 
kete getirmiştir. 25 ilktesrinde fi 
partisi bir miting yapac:aktır. ttı 

- __.,,, tı; 

lskoçya ~ 
muntarıyetl te 

Yolunda taıepl 
baş gösterdi.,, 

frlandadan sonra lsJ\oÇ) - ~ 
Jngiltereden ayrı serbest bir~~ le 
kurmak yoluna girdl~i göriilll1 

yo~ ~ 
Iskoçya liberal federas ıı• 

gresinde bir nutuk sö~ )iyen v. lcı 
trasede, muhtariyeti haiz b~ı 
ya hükumeti kurulmasını ~ıt•6, Ilı 
rnişfü·. Dün, bu mealde bıt le 
rir verilmiştir. ııı <ı 

Takr.lrde lskoç:ranın ref;,. d 

ftcil ~e hayati meS{!}Cleri ınU ·
dece.• bir Iskoçya parlaınent~, 1 
da getirilmesi talep olu~ 1 

Bulgarlstanda el~,~ 
kaçakçılığı yBP 

Yalıudile~ ııl' 
1 

lıulgnristanda bUyulC ıf hı 
kaçakçılığı meydana çıkarılfllcli 
libede altı yahudi te\·kif t f ı 
Bu ktıçakçıhğı bir şebekertl11 

1
, r 

hariçte ve Bulgaristan datıil "<ı 
heleri olduğu anlaşılmış~~ 

Zayi av "Upft'~ · 
Kahve rengi. Ayaklarınııı J. 

ve göğsünde beyaz tUylU ıı.ltJ ;1,"'-~ 
av köpeği Gedikpaşada 17 t c 

vel 936 cumartesi günU .-' pt' i' 
kaybolmuştur. Bulnnlann f{& l 

§ıda, Kuyumcularda. Karse" 
sokak 74 numarada kuyuıı1c:l'l' 
getirdiği takdirde nnkder> J11 I> 
d'lccektir. ~: 

~ f' ~~~~ti:. 
~, ... ~.,. . ~n ~ 

Ul 1\•:""'" 1 nr 1 
,ffillful ·, ,' ~ • . ; . 

.. , .~'4.iı.- . . ' \ . ... :~ . 
~1 : ;~,: ..... , 
, \ • • • • \ •· .... ,Lilll\l!llı 

I ;, ,111, 'il .. f. '. \' • ' .. 
•ıvl•' · . ,,' ~ •: 

• • .._:a.,,, - .~' ,,, ,, ., ' . .:•>,) .. '" .... b' , • 

~ A~amızda bu hail olf1~ 
gllnüııü görilrdlln! . 



., 

e__nim ~· 
Tüİ-kçe: yeni 
uhran mı geçiriyor 

~e~edlye). (Şarbay), (Urbay) tablrleriııden 
ıl Rlsi - (Bay), (Ba yan) ne zaman kulla
e~~~ıdır? - (Efendim) sözü ölmOş _ o_ı°.dO:? 
~- YUCUmdan §Öyle bir mektup altına alınması lazım gıbı go~yor~ ·k. 
Gcç~n . Çok samimi olarak temennı edenm ı 

g
.. ~~~ gazetelerin ilan sayfaların- pek yakında bu it halledilsin . ve her 
0rdugtıın · . d·-· · b·Jgın 

adan aha acayıplik.leri size y.ızma kes de ne yazıp söyle ıgını . 1 
• .. • 

e tere r t edemiyeceğim. Öz Türk- Hürmetlerim efendim. Dır karinıız 
Yanı ba · · · k · er b" §ladığı zaman lugata ben- Hami!: mektubumu bıtınr en gay 

eri çı~~o~ risaleler, dil heyetinin dergi· ri ihtiyari efendim kelim~sini kulla.ı~ım. 
tuıJan . azctclerde de birçok JQgat sü- Ben bu efendim kelimesıy~e kanu.ı ıca· 
Östcn açıldı ki öz türkçe kelimeleri bı ortadan kalkan (cfendı) ar:ısında 
h e~or ve bunlarm kullanış t:ırzrnı hiç bir münasebet göremiyorum ve ya-
0 Yordu. zılannda (efendim) i cebrinefs Ut- kul· 
za~· h man csrnı da' l modaya uyarak birçok Janmıyanların konu~urken er Zc. • 

a§ladü ırcJcr bu kelimeleri kullaıımağa söylediklerini duyuyorum. Deme.k k'. 
u iı t ar. Güneş dil teorisinden conra dilimizin hakikaten efendice bir ketunesı 
clcn ~&adı. Şimdi İstanbul resmi da- olan efendim sözü yazılardan kalktı a· 
olud~·c Pek kullanılmadığı halde Ana- ma, konuşma lisanında mükemmel kul· 

la ku~ kaza ve vilayetler bu kelimeleri larulıyor. . 
u geri ilnıyorlar. Bu işte İstanbul Lisanımızın bu şaheser nezake• kalı-
"y0~aldt? Anadolu mu ileri gitti bil mesini niçin yazmıyalım? 
e!ri;-at . Fakat gazetelerin bugünkü · • 
· lisamna baka k Tur·· krenı·n ı'çı'nde artık um. u. m.iyetle Ye ta rsa öz türkçe ~ 

anıı~da gösterilen kelimeler pek hiç bir keşmekeş olmadığını büiki5: du-

HABER - J\'kşam posla!t 

Bursada 

Nikahı 
durduran 
mektup 

Yıldırım telgraflle 
tesirsiz kaldı 

.Bursa da garip bıı _. •nh ınuam'!. 
lesi olmuştur. Bursa belediyesi bina. 
sında iki yUz davetlinin önünde tanın 
mış iki ailenin çocukları birle~ce~ı 
sırada nikah memurluğuna bir me'.i. 
tupla gelinin Manisada birine nikfıh!ı 
olduğu haber ,·erilmiştir. Bunun ÜZ'? 

rinc nikfıh memuru derhal nikahı dur 
durmuş ve Manlcıaya bir yıldırım tel 
grafı çekilmiştir. Telgrafın cemil. 
akşam on yedide gelmiş gelin ve gü. 
,·eyi ile davet1ilerden hir kısmı o ana 
kadar beklemiştir. l\tnnio:adan gele•, 
cevapta böyle bir şey olmadığı ıa-.. 
rih edildiğinden nikah kryıtınıştır. 

1hbarm hir garaz neticesi yapı'. 
dığı anJao:ıJmıştır. 

Zavalıa şı,uıuer 

Mazbata ile ' · ~or. Sadetten bir nebzecik rulmağa doğru gittiğimizi söyledıkten 
nı h'Qı fakat §U izahatı verme~e de so_nra, kariimin üç sualine cevap vere- Belediyeye slnek leri 

Q lllettirn 
l~~~n bi

0

r gazetenin ilanlar bu· yı7:_ Veka.Ietlerin, dairelerin isimleri, şl k Ay e t edecekler! 
l3ir ilan· BayfaB1nda: resmi unvanlarında olduğu gibi sö,>len· Mecidiycköyü civarında bir yerden 

)e b~ · (İstanbul Belediyesinden)di mek ve yazılmak ioap eder: (İstanbul kaldırılıp 200 metre öteye dökülmekte 
l)iğer· or. Belediyesi), (Hariciye V ekateti) veEaire devame dilen çöpler artık Şişli ve civa-

dl10r. 1 (Zonguldak Urbaylığından) gibi eski isinıler değişmemiştir! Bı•r.unla rı halkının - kokularile ve sineklerile 
"~~İr diğer· beraber (dtşbakanı) gibi yeni tabirlerd~ - canına tak demiştir. Sinekler bütün 
-n) başı/ de: (Mudanya Şarbaylığın· ceffelkalem reddedilmemeli, bir müddet şehirc yayılmakla beraber bilhassa Şişli 

Gü.bune baltanın 

lıunlarrn ıtrlı koyrnu§. daha tecrUbe edilmelidir. Belki ileride ve civarında oturmağı imkansız hale 
l:>ahaaı hangisi doğrudur acaba? daha yerleşir ve resmen de (hanciye getirilmiştir. Bunun i~in bu civar halkı 
(Oirar~: vekili) nin yerini tutar. aralarında bir mazb:ıta tanzim etmeğe 

llindcn). r Bayındırlık direktörlü- 2 - (Bay) ve (Bayan) kellnıeleri. başlamıştır. Mazbatada, şehrin güzelli-
(1\dan.a N • çift isimli maruf §ahısların başınıfa ha· ğini, sıhahtini, rahatını altüst eden bu 
(1ıtanb1J.l afıa. direktörlüğUnden). kikaten hoş gitmiyor. Nitekim eskiden sineklerin izalesi için icap eden tedbir-

ın l:>iyerelc ~ıa müdürlüğünden). de (Tevfik Fikret Bey) diyecek yerde lerin alınması istenmektedir. Mazbata 
taeıa bir r tevali ediyor. Sonra sadece (Tevfik Fikret) demek kulağa ve üç nüsha olarak vilayete, belediyeye ve 

tı:JP'Tzıf C~ctede A T 'l k · dıyor 'l'"ıı 'l<'ı. nadolu Ajansının kaleme daha hoş gelirdi. Şimdi de ( ev- Sıhhiye miidürlü~üne ven ece tır. 
' 'lıri'i' h ,.. .. .._, ~ • r1 ' .... ,..... .. _ ... ····-~" -· '---~·- "'n-... ) wu .. u ıtıuh ,,~ı <avadj • .. ....... F ... - ... ; ,. • , d , J 

bir insandan bir yurttaş oıarak ve tek O U O I B 1 
t atıiri (İleti sı veren gazetenin nün ilavesi zevkimizi okşamıyor. A~.cak 
elgraf çekiy sat Vekili Er ganide) diye 
cnginJe§tideobr. /\caba bu §ckilde dilimiz • • 

1 
h k d' 1 bah d y z n ~ y ı ı o ı u -ısmıy e, ya ut te soy a ıy e ,ıe er- • 

. . en nı· 
ışın doğ.... ı alıpmadım?. Yok· 

· k ... su· 1 uUanınak ' sırası geldikçe hep-
ldc b hlıdır? Çok d" ·· d .. ~ .. m Unları hal uşun ugu 
tbur katd !edemedim. Yazmağa . ını Ri 11lli halled· · ca ederim bu müşkül· 
Sinirlend'ğ~Verin, 
l3 ı ırn d'ayan) ın k ıger bir mesele de(Bay 
t?ıcaeıa (li u~I~nıı tarzlanclır.Bilmem 
.\ras) d arıcıye vekili Tevfik Rüş-
. etnck d 1 !!ay 1' . ururken (Hariciye ve-
la ıu cvfık Rüştü Aras) diye yaz -
r1, ıum 
"'it 1att·ı var mıdır? Burada Bay o 
le teli 

1 
duruyor ki.. Yoksa bana mı 

~ -.ı;'dor? Bay kullanılmadığı cümle 
~b..... eğil mi? .. 
• -'"<QJ l' 

it '11 lr ısanda Bay ve Bayan ke'ime· 
r rıc~ UllanıJnıamaıı lazımken gazete· 
~ba? 'f.tr.et olmak üzere mi yazıyorlar 
•
1 'iıturı 'Uhakkak yazmak lazımsa bu 
f?ı. :a t.ınuzcıa izah etmenizi rica ede-
1nda (~ tekildeki izahatıru.z eli ~aka
~kaa ~) veya (Bayan) yaza}ım mı 
tılcrcc ltlayayım mı? diye düşünen 
J\itıa~tandaıın milşkilini halleJ~cek. 

1nliy0t arı İstanbul radyosu spikerini 
l<ıf ındarı'llnuz: (Rifat ve arkadaş lan ta
aat sollra l'Ur_k ~usikisi) diyor. Yarım 

d ~ıatı) _(şımdı Bayan Safiye ve c:rka
nİfat) dıyor. Birisi niçin yalınzca 
'r. A. dır da diğeri (Bayan S1fiye) 
n bahnltyamadnn gitti. Yalnız kadın· 

led'Ji tıllanıı 1 rken mi (Bayan) kel!mesi 
bı b~cak? kim bilir belki nezaket 
~ 0Ylcdir? 
"tçcn k 

tıritçc ha §a':11 Belgrad radyosunun 
nı: avadıs neşriyatını dini.yor . 

Spiker: .. . 
e\tfik ~·· (Turkıye Hariciye Vekifı 
•ı h~•-- U§tü Aras Beyefendi, Ba§ ve 

~"• M·· .. O\tiçle b' 0 •Yo doktor Milan <.;toya. 
lf tn"l" tta T·· u <Jkat yapnuş ve bu müla 

ken, - (ve.levki meşhur olsun) - (1Jstün gar 1 ar k ut 1u1ay8 c k 1 ar 
dağ geldi) demek, (Muhiddin ~eldi) Bü:>ük He~it paşanın köhne Os. 
demek nezaketsizlik oluyor. (Mu':ıiddin manıı saltanatında ilk ıslahat adımı. 
Üstündağ geldi) demek ise. nezaketsiz nı atan ayni zamanda o vakit impara. 
bir çeşni ifade etmiyor. Bence çift isim· torluğun cüz'üleri oln ~katliyetlere 
!erde (Bay) , lBayan) kullanmamak bazı ;mtiyazlnr hah~eden Gülhane hat 
• şimdiki gustoya göre · o ismin sahı· tının okunuşun un 12 ikinci teşrinde 
Mne da'!1a faz'a itibar. şöhret atfetmek- yüzüncü yıl dönümü gelmiş olacaktır . 
dir. Bu, ayni zamanda samimi bh· ifa Bu miinasebctle o kararla ilk de. 
de oluyor. (Bay), (Bayan) ise, daha fa mc\'cudi) etleri tanınmış olan Bul. 
resmidir. Fakat, halk içinden bira-lama garlar 0 giinU büyük bir merasimle 
bunları söylemek bir nevi itibardır. Dü· kutlulamağa hazırlanmaktadırlar, 
şünün ki eskiden bir adama sadece l\teh- Bu merasimin yapılmasına Otets Pai. 
met, yahut Mehmet ağa, Mehmet :frndi siz adlı Uulgar cemiyeti önayak ol. 
deniyordu. Şimdi (Bay Mehmet .ı\kpı· maktadır. 
nar) deniyor; Bir şahsiyet olmu,turl --------------
Bunlarda yeni incelikler, nüanslu ga· 
liba ... 

3 - (Efendim) tabirinin afaroz edil· 
mesine kaT§ı ben de muteriziın.. Bu 
söz, mükemmel bir Türk nezaketinin 

ifadesidir. Beynebnilel tabirler ar:? sına ı' 
geçse hakkıdır. İçinde cıvıl cıvıı haya· 
tiyet kayn~an •. ve b~ türlü manada kul-, 
lanılan (Efendım), olmez efendim! 

( VA. No j • 

Jkt tsa t Veklllnt n 1 

l' \z,\ıtTESI 
Birtncltc3rln - 1036 

IUc-ri: IS.~ • Şaban: S 

tl,15 
Cıünc•in B t>hl)ı 

li,28 

tel k lklerl 1 vu.ı Sablı °'"'' 
iktisat Vekili Celal Bayar tetkikle • --1--'"-t-... t--... ~~

rine devam etmektedir. Dün trenle Ada 
nadan Ereğliye gelen vekil burada bez 
fabrikasını tetkik etmiştir. Ereğli fahri· 

,.=., 4,54 11,59 15,00 17 ,28 18$ 4,86 
a1o 11,30 6,35 9.Si 12·00 1,31 11,12 

ı .... ~o 

kası tamamlanmıJ. y~kı.nda te_crübeye GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
başlayacak hale gelmışur. ~elal Bayar A\'USluryada kDJ1,.~klrklar ba§lanu§tır. 
Ercğliden trenle Konyaya gıtmiştir. Yann umumt ııııtus aayımr yapılacaktır. 

j Tüccarlarımızın 

ispanyada 800 
bin lirası 
HUkQmet bir 
kararname 
neşredecek 

Öğrendiğimize göre ihracatçıları • 
mızın İspanyada bulunan alacaklarına 
dair kararname Ali tasdika arzedilmiş· 

tir. Bu kararname ile isı ·ny da satılıp 
bedeli alınamamış olan ihraç mallarımı

zın tutarı ile Madrit hükumeti tarafın· 
dan vazıyet edilmiş olan yumurtaları -

mız ve akibeti meçhul bir takım ihraç 
mallarının bedeli mccmuuna ait alac~k- 1 lar halledilmiş olacaktır. Bu alacagın 
mecmuu 800.000 lira kadardır. 

İhracatçılar usulcn bunun yüzde 
seksenini malın sevkinde bankabrdan 
avans olarak almışlardır. Fakat bittabi 

bankalara karşı borçlu ve faizle bağlı 
kalmışlardır. Malın yüzde yirmi bedeli 

de alınmamış bulunduğu gibi memlcke· 

te mal bedelinin tamamı girmemiştir. 
Fakat bir taraftan da İspanya idhala · 

tından mütevellit Merkez bankamız da 

gene mecmuu 800.000 lira kadar tutan 
bloke İspanyol parası vardır. 

Maamafih İspanyanın mukadderatı 

hangi hükumetin elinde bulunursa bu

lunsun eski hükumetin vecaibinin de 
tanınacağı tabii görülmektedir. 

Sanayiimizde 
yeni teşkilat 

Mühim kanun 
projesinin esas!arını 

yazıyoruz 

Sanayimizi teşkilatlandırmak için ye· 

ni bir sanayi teşkilat kanunu pro;esı 

yapıldığını yazmıştık. Şimdi tekemmül 

edip üzerinde altikadarlann mütaleala· 
n sorulan bu proje hakkında edindi • 
ğimiz malUmata nazaran sanayimizin 

bundan sonraki teşkilat şekli şu ola • 

caktır: 

Her sanayi mıntaka veya kazadaki 
müesseseler mah~lli sanayi birlikleri 
kuracaklardır. Bu birlikler her yerde 

değil sanayi müesseselerinin mütekasif 

olduğu muhitlerde olacaktır. Mahalli 

birlikler her vilayet merkezinde buluna 

cak federnsyonlara bağlı olacaktır. Fe
derasyonların mahalli birliklerin reisle 
rinclen mürekkep bir heyeti olacaktır. 

Valilere istedikleri zaman sınai federas 
yonlara riyaset hakkı ve icabında bir 

federasyonun mesaisini muvakkaten 
durdurmak saHihiyeti verilmektedir. 

Türkiye muayyen sanayi mıntakalarına 
ayrılacaktır. Bu mıntakalar esasen iş 
kanununun tatbikatile kendiliğinden 

teşekkül etmektedir. Muhtelif vila • 
yetlerden mürekkep olacak otan bu 
mıntakalarda konfederasyonlar buluna· 

caktır. Bu jş verenler konfederasyonla
rının meclisi federasyonların reislerin· 
den mürekkep olacaktır. 

Muayyen zamanlarda Ankara yüksek 

sanayi konseyi toplanacaktır. Konsey 

bizzat İktisat vekilinin riyaseti altın · 
da te~ekkül edecektir. Konseyin tabii 

azaları konfederasyonlar reisleri olacak 

ttr. 
Şu teşkilata göre milli sanayi birliği 

de bir konfederasyon merkezi haline 
gelecektir. 

fkati NuU~hiyc maslahatgüzan Bav 
rnlc içer:'. de bulunmuştur) dedi. Bir 
kan, Be 

1
'
1nde "hariciye. dı§. • ekil, 

elcrinin ~~ E~cndt, Mösyö, Bay., keli
Ben spikc~sıni birden kullandı. 

Her şeyin bir zamanı vardır 
tlcr r in. ~ bu cümlesini duyup h:ıy· 
c ac ttıt' • ndi) mü 1rnauım. Çünkü (Bey 

e de •tcnna olmak Uzcre diğ~rlerı 
lll nc ta •"tnı §ekilde kullanılıyor vcı. 

ild k' raftan w k . . c ı 1ı:c a sanız bu ışın bu §e· 
~rrıckeşten kurtararak inzibat 

Tarsustan aldığımız "Sı:bırlı,, imzalı mektupta deni 
;-or ki: 

''Beni her hafta muntazaman ziyarete gelen bir gen~ 
tanıyonım. Yc>lnrz olduğumuz zaman bana aşktan ba~ka 
her jcyden bahsediyor; acaba kendisi hakkında ne düşün· 
meliyim.,, • 

CEVABIMIZ: "Belki henüz arkadaşlıktan başka bir 

§CY düşünmüyordur, her şeyin bir zamanı vardır; ifadesin 

de güçlük çeken bir hissiyatı zorlamakla hata ediyorsu -

nuz. itirafın önüne gitmeyiniz. çünkü herhangi şekilde o

lursa olsun bir harekatı bozmuş olacaksınız. 

riMöfiö111 ............ MWWWI W44WiiNMIM' 

rFDwartoa lf'o 
~©ntır©O 

Kıınm'lla A.s-ım Us'ım yazısından: 
Garp vilayetlerimizde bir tetkik se

yahati yapmakta olan lsmet lnönU 
Nazillide beyanatta bulunarak: 

- Fransa parasını düşürdü. Bız 

kendi paramızın kıymetini muhafaza 

edeceğiz. Ancak kanuni yollardan 
hayat pahalılığını ( r-r 30) nispetinde 
ucuzlatmağn çatışacağız.,, demiştir. 

Öyle sanıyoruz ki lsmet lnönünün 
yukarıya kaydettiğimiz sözlerini ta

hakkuk ettirmek için bu yolda hır 

fiat kontrolü tesisine ihtiyaç, hatt:i za 
ruret vardır. Hayat pahalılığını ucuz
latmak içın hükumetin yapacağı h<'r 
te!jebbüste bu fiat kontrolü işi dalına 

bir projektör hizmetini görecektir. 
Aksi takdirde hükumet ancak kendi 
elinde olan maddelerin satı15larmı u
cuzlatnbilir. Fakat umumi surette pi
ynsayasa ihtikarının önüne geçmek 
imkansız bir şeydir. 

WJ>~ Gııaı O o O o@o 
~aı0<9Joırma~ nçnırn 
"Tan" da Ahmet Emin l"'almaıı di

yor h."i: 
Dünyanın en pahalı yeri... Memle

ketimiz için ecnebilerin umumiyetle 
verdikleri hüküm budur. 
Diğer tarnftan ilk ihtiyaçlara taal

Hlk eden bir kısım istihlak eşyasının 
toptan fiatmı ele n.Jarak başka mem
leketlerdeki toptan fiatlarla mulmyc
sc ediniz. Memleketimizi bu bakım

dan dünyanın en ucuz yerlerinden bi
ri addedebilirsiniz. 

lstihlil.k eşyasının bir kısmının bu 
kadar ucuz tedn.rik edildiği bir yerde 
yekun itibariyle hayat neden bu ka
dar pahalı oluyor? Arada her halde 

bertaraf edilmesi icap eden birtakım 
gayritabiilikler, birtakım ihtik:ırlnr, 
birtakım noksanlar vardır. 

Başvekil 1smet 1nönü, Nazilliyi zi
yaret ettikleri sırada memleketin bu 
büyük derdine dokunmuş\ar, Tür'ki
yede hayatı % 25, 30 dereceginde u
cuzlatmak jcap ettiğini, hükfunetin 
bu hedefi tahakkuk ettirmek için ha-

rekete geçeceğini söylemişlerdir. 
Tecrübe ile bitiyoruz ki hükumeti· 

miz muayyen bir maksat üzerine dik
kat ve kuvvetini temerküz ettirdi wj 

"' 
zaman ynnm iş yapmaz. Hayatı ucuz
latmak için bir defa ortaya atılırsa 

hiç §Üphesiz pahalılık doğuran se
bepler üzerinde birer birer duracak ve 
hepsine esaslı çareler arıyacaktır. 

MRD Df ıresnm 
~ao~ırn~o 

Ywws Nadi "Cumhuriyet" te ya:::ı
yor: 

Bize öyle geliyor ki, bizde eksik o
lan san'at kudret ve kabiliyeti değil
dir. Bizler çalışma ve çalıştırma mc-
todundaki noksanımızın azap ve ıstı
rabile mütccllimiz. 

Miitarekenin knra günlerinden bu
güne kadar memleketimizde olup bi -
t('n akıllaı:a hayret verici işlerin en 

aşağı yüz tabloluk milli bir resim ga
lerisi vücuda gelemez mi? Ata türkün 
Samsuna çıkışı, Erzurum, Sıvas kon

greleri, Türkiye Büyük Millet MC'di
sinin kuruluşu ve açılışı, İ"'til 1 ·1 
harplcrinn en ba~lı safhaları, honle
ri, Sakaryalar, Dumlupınarlar, Atrı

türkün lzrnirc girişi, 1stanbula gcfün .. 
Bütün bunlnr znmanlannın bütün ev
snf \'C nnatile tablolarda tesbıt 

0

C'J·ı-

memis olur mu hiç? Ve bu tabloların 
kıymetlerine had ve payan bulunur 
mu hiç? 

Şimdi daha iyi anlıyoruz: Napvl
yonu, Napolyon yapmakta güır.cl snn
atlnnn işgal ettiği mc\'ki, bu bilyiık 

adamın bizzat yapmış olduğu iı:;Jcr

den daha il~ri bir müessiriyeti ha!z 

olmuştur. Güzel sanatlar Fransanm 
o müst_esnn devrini mimariye, fayans 
mamulatına ve hatta mobilyeye ka
dar her yerde ve her seydc tesbite faz
la bir ehemmiyet \·crmif;tir. Peyami 
Saf anın · i.izerindc durduğu ressam 
Gros bu sahada çalısan milli medeni
yet runeleslnden yalnız bir tekidir. 

lştc güzel sanatlar böyle yürür ve 
böyle yüıiitUlür. 



' HA'BER - 1\qam po&tası '19 Birindtcfrln - 1996 

Avusturyada mutlak Paralarm Bir yabancı profesör söylüV~ 
,_, k l l kıymeti Sultanahmet hafriya iuare arar QŞilrl mlŞ Markın düşürl11mesi 

Belgrat, 19 (Hususi) - Şuşnig lWmı yadedefe1c. ~oltils olmasaydı, JhtfoıaUeıi gene va hancılara bırakma 
mecliste söylediği bir nutukta, mutlak ı .Avusturyadan tarilıi bir hatıradan l k l 
idarenin yeniden teessüsünün eaaa iti· ! başka. bir §ey ikalmıyaca.ktı,, demiş. Or aya ÇI I tsko~yalı P.rofe-
barile kabul edilmiş oldağunn, bundan Avusturya vatanseverliğini tarif ede- Beynelmilel ticarette tekrar serbes • sör Bakster son 

· sonraki işlerin de bu teşkilitm tanzimi-j rek buntm "ne siyah, ne yeşil, ne de tiyi temin edebilmek gayesile birçok ısenelerde Sulta -
ne kaldığım bildirmi~- \'Meclis ya - · bilhassa kızıl veya kahvereq.gi,, olma- memleketlerde yapılan para kıymetleri nahmett-en başlı • 
kında bu nevi bir çal~ma,ya sevkedile- dığıru söylemiş ve Avusturyanm ni dilıürme hareketinin varacağı netice ya.ra"'lr Ayasofya-
cektir. müstakbel ırejimi i~ reyiama müra- henüz '1tat'iy.etle kestirilecek bir .devre- ya -doğru ha.fri-

caat imkanını del'.piş eylemiş oldıığu- ye girmemiıtir. Yalnız gün geçtikçe va yat yapıyor. Kıs-
cek istifadeyi tJı hm in 

Profesör Bakster bir :-, 
ğildir. O, bir ;papas ııeye~. 
~larak burada meşgtll '° 
tıa.şarmağa kendi ıihtit8JI 
!??lcz. Bu sebeple başlıca ·~ 
ı:ce.:,aun ışey.. bur.ada'ki naftl 
ıhükfımet yapma.ltdır. 

• • • 
Avusturya başvcltlli Şuşniğ'in söy

lediği bir nutukla Avusturyamn .kral
lığa doğru yeni bir admı atmasına. a
it haberleri dün vermiştik. Gelen mü
temmim haberlere göre başvekil bu 
nutukta ezcümle §Öyle demiştir: 

"- Avusturyadaki hükümdarlık 
propagandası aktüel :bir mesele de
ğildir. Bu ~ sadece Avusturyanın 
dahili siya.setine ait bir iştir. Bu iti
barla ecnebnerin buna müdahale et
mcğe haldan yoktur. 

Her ~eyden evvel Avustuı:yanm is
tikUi.lini korumak lllzmıdır. Şunu da 
ilave cyedim ki Avusturyanm milli 
cephesinde Habsburg hanedanına iha 
net edenler, kendilerine yer bulamı

yacaklnrdır. Habsburg hanedanının 

yüksek hatırasını anmak bizim için 
bir vazifedir ... ,, 

Bundan sonra Şuşning sözlerine de
vamla: 

Alınan - Avusturya anlaşmasının 
"Nazizm" e hiçbir tavizde bulunma
dığını bildirmiş, Dolfüsün kahraman-

nu ilave etmi.§tir. ziyet bir<>z daha vüzuh kesbetmektedir. men eski Hipod-
HarJçtelll eklsler Beynelmilel ticaret odasının yaptığı romu • ve Bizans 

Bu nutkun hariçteki .akisleri pek toplantıda Alman murahhasmın beya 1mparatorlarm 1 n 
b·' .. k 1 t y os1 ad k. natı Almanyanın markı düşürüp düşür- sarayım ihtiva e-
uyu 0 muş ur. ug avy a 1 u- miyeceği hakkıridaki ·tahminleri gene 

mumi kanaat Avusturyada yakın bir den :\·e gittikçe ge 
istikbalde krallığın iade edilemiycce- düşebileceği tarafına doğru kuvvetlen- nişliyen bu hafri-
ği merkezindedir. dinneğe başlamiştır. Alman grupu re- yat bazı dediko-

Lo d d • b t k h _.. isi Fravein bu toplantıda söylediği nu- dulan murnn ol-
n ra a ıse u nu u ayrcı. ve en tukta - Alman iktisat nazrn Doktor -r 

dişe uyandırmıştır. Londra siyasi ma- anaktadır. 

f·ı· . - l Schachtm aa bildirdiği gibi - milli 1c7,,.frı·~ıat~n· ·~-r• 1sv:ı'rrelı' ~e-ha ı ı vazıyeti şoy e miltalea etmek- ı... :1 • .u.u. "' r _y• ..... 
tedir: menfaatlara zarat" vermeksizin eşya ve eden Ba.kster sör Ma.mburi de 

1 Ba 1 b. ih 1_ t 1 paranın beynelmilel serbest mübadele- bu hususta. şu şayanı dikkat sözleri 

cut la.ny e ~...:k ·-~~,.e .~~nde ce si irin Alman hlikQmetinin müzakere- ·· :ı mev o ,., .... ~ ~ yuzu en :ır b ğ rih . • soy emektedir: 
_,._c ıd 1m 1 a.hed len-de hazrr ulundu unu tas etmıştir. .._ HükQmete bir rapor verecek 
L<U& uçar o u§ o ım ınu ena- k . d kı d .... rü 

l . . h 1 :. 1 tmek ol caktı Bu nutu ta 1cap c erse mar n uşu - olsam, söyliyecegwim çok mühim s:ı#>'U . me en ıuıcw e a r. . ,-ı.- -· d •• d . .. ts-;r 

2 - Ba,şka memleketlerin dahili rlileuılece~ı manası a mun emıç go • ler vardır. Bunların başında burad• · 
işlerine kanı;mamak siyasetinin fay - rülmektcdır. . ki hafriyatın herhangi bir ya.banCl-
d A,",.•'--· lıları d"led.kl · n··ku- Bu sabah pıyasamızda bu :nutkun nm eline bırakılmamasını tavsiye ede-ası, ........... .u,,.a ı ı en u • _ - .. 

1 
a.i 

.Belki şimdi ehcmnıi~reD 
nüne gelmiyen :fakat bütilJI 
lô.kadar edecek bu ~ .-a 
karmanın muvaffakiyeti 37:', 
metine ait -01.me.lıdır. ıHeOl.,, 
bunu daha ıu masraflarla 

met şeldinl serbestçe intihap ettikle- altıslerı goru mektey · ceğim. 
rinden dolayı muahueye imkln ıbı- Avusturya parasmı dDşUrmUyor .Ba.ksterin neler bulduğunu layıkiy- dır.,, 
rakmzyacaktır. Avusturya başvekili Şuşnig vatans~- ----------~ 

3 - Saltanatın iades~ Avusturya- ver cephe toplantısında Avusturya şı· Sanc k Tü. ki . .,. 
nın varisi olan devleUerln bir takım linııün devaluasyonu mevzuu babsola- a r e rı )J 
metalibata kıyam etmelerini intaç ede mıyacağını temin etmiştir. 

ccktir. BugUnkU borsa yenı· bı·r protesto ------------------------------ Cumhuriyet ~er'kez bankası bu sa -

1 • bah İngiliz lirasına '615-618 kuru~ lı:ıy-spa n ya 1syaD1 met vermiştir. (Başt,aralı l inckk) 81.1&ünkü Surlye ordul' 
Borsada -sabahleyin Merkez bankası Te.clrli. :Abdullah :Nursal, Veli Kara. teçhizatiyle ve Fransrz 

(JJG§ taralı l incide) 

Londra, 19 (Hu~usi) - İspanyada 
hükfunet kuvvetleri Toledo'nun şima-
1ine doğru ilcrlemelrteair. Soğuk ha -
valarm yakla,.c:una:kta olması, uiler1 
bir noktadan endişeye düşürmektedir. 
Soğuk havalardan bilhassa, asi .kuv
vetlere dahil olan Faslı askerler mil
tcessir olacaktır. 

* • • 
1htilfilcilcr cn'elki gece saat .20,30 

da ()yfodoya Diltihı kuYTeıtlıe.riyle p. 
mlşlerdir. Bu şehri otuz bin maden 
amelesi müdafaa etmekte idi, Hü.kit 
met .ku'Vl"etleri şehri te.rketmeden ev. 
vel baruthaneye ateş vererek berhava 
ctmit"lerdir. 

l\fodritc karşı olan hareket iler. 
lemekt~dir. Bütün ha kuV\·etlere ge. 
neral Mola kumanlla etmektedir. Ge. 
neral Vabra ku'\·vetleri Madrit yoluna 
taarruza kalkmıştır. Hükumet kuvvet. 
]erinin her tarafta büyük ,.:ıyinta uğ. 

radığı bildirilmektedir. 
l\ladrit hükumetinin harbiye nazt 

rı radrodn Madrit önündeki istihkam. 
ların birkaç güne kadar biteceğini ve 

Mas!ak yolunda 
tedbirler 

Şimdiye kadar kimbilir kaç kazaya 
ve ne kadar vatandaşın kurban gitmesi 
ne sahne olan uğursuz Maslak yolunda 
- son defa dört vatandaşın ağır yara
lanmasile neticelenen kazadan sonra -
Belediye bazı tedbirler almağa baıla

mıştır. 

Şimdiye kadar vukubulan kazalar ü
zerinde yapılan tetkikler, kazalann, na
kil vasrtalannın alelekser yolun aağmı 
takip etmemelerinden ileri -geldiğini 
göstermi_ştir. Belediye bu yüzden VU· 

kua gden kazaların önüne geçmek için 
yolu ortadan beyaz boyalı bir çizgi ile 
ikiye ayırtmaktadır. Bu çizgi fiındi ilk 
olamk en lüzumlu kısımlara yapılmakta 
dır. 

Geçen sene virajlardaki bazı ağaçlann 
tehlikeli vaziyetleri gözönüne alınarak 
bu ağaçlar kesilmişti. Daha bazı tehlike 
1i ağaçlann sökülmesi icap etmektedir. 
Bu ağaçlara çarparak vukua gelen ka· 
zalarm mühim bir kısmının önüne ge· 
çecektir. 

AUikadarlar Maslak yolunda tekerrür 
eden facialann önüne geçmek için en 
iyi tedbir olarak bu yolun yalnız Bo
ğazdan geli!e tahsisini ve sahil yolunun 
Bebekten Y eniköye kadar olan kısmı· 

nın takviyeıile bu yolun da Boğaza 

gidişe nynlmasını bulmaktadır. Bu su
retle hemen daimi yokuş çıkacak ve kar 
~dan gelecek bir vasıta ile kar§tlaımıya 
cak olan nakil vasıtaları bir kazaya mey 
dan venniycceklerdir. 

bu tah1dnıa.tın en modern şekiller~ cö. hisse senetleri ve diğer tahviller üze • bay. Şükrü Balcı, Ş. Çelenk imzaiarmı birlikte kan§Iksız olar.a'.k 
re yapıldığını bildirmektedir. tine muamele olmamıştır. taşzyıın bu istizah mektubu şöyledir: 
Memleketi terk mi •diyorlar f "Suriye oohtletinıe Uhala.nuz hak. 

. ~~arla8iiyJendiğinegöre ls~nya lstanbul esna ı- kındaki beyamıt.lan protc8to eilem. 
reısıcumhuru Azana ve nazır Prıeta. 

Dört milyon frangı b 

işine gelince; bundan da 

için Fransa nezdinde te,ş 
nın ailelerini hamil olarak Maya 25 
isimli Arjantin kruvazörü Marsilya. 
da ba aileleri ve elli firariyi karay 
çıkarmıştır. Firariler arMında Peru ' 
ve San Salvadunın Madrit eltileri ile 
Jriııçok elçilikler azaları vardır. 

o ukalıan1ıf{ının 

sebeplerinden 
birJsl de 
Aşkmış 

İngilterede bu kış, 1 numaralı sann
y1 dfişmanı olan adi soğuk algınlığına 
karşı büyUk bir nıücadele açılacaktır. 

Alimler, belediye daireleri, sanayi -
cller ve haatane1er .her sene İngiltere
ye binlerce cana ve 25,000,000 ingiliz 
lirasına mal olan bu af ete karşı el bir 
liği edeceklerdir. 

Mendep sanatoryomunun sabık di
rektörü olan doktor S. G. Tippett SO· 

ğuk algınlığı için husu.si bir hap keş
fetmiştir. Soğuk algm.lığma. karşı 
muafiyet kazanmış hayvanların ka -
nmdan yapılan bu haplar, mücadelede 
geni§ mikyasta kullanılacaktır. 

Londra hastanelerinden birkaçı ~o
ğuk algınlığı mücadelesinde telsiz tel
graf kullanacaklardır. Bu hastaneler
den birçoğu soğuk algınlığım ultm 
dalgalariyle, kısa dalga ile tedavi et
mektedirler. Soğuk algmlığmın men
şei tanı nıanasiyle bir muamına oldu
ğundan kısa dalgalar halkın soğuk al 
masnıa engel olamamaktadır. 

Sanayi firmalariyle bankalar soğuk 
algmlığmm ilk izleri görülür görül -
mez memurla.mu iyileşinceye kadar 
yatakta kamuya mecbur edeceklerdir. 
Buralarda soğuk algınlığına karşı ilaç 
Ja.rın kullanılması da mecbur! olacak-

tır. Soğuk algrnlığınm sebeplerini k~
fetmek için üç mütehassıs doktor dur
nwlan çalı§maktadır .. Bunlar Patrlk 
Landlov Doktor Vilf rct Sinnet ve 
Dokt.or C. H. Ande1'80n'dur. Emirlerin 
de kô;faD1an bir nezle mikroplan çüt. 
liği vardır ki, buradaki mikroplar, 
bir defa saldmlacak olurlarsa bütün 
Londrayı hastalıktan ktnp geçirir. 

MUteh8.88Js doktorlar arasında 80 -
ğuk algınlığın,m menşeine dair ihtilaf 
varclır. Bunu araştıranlardan biri o
lan mütehassıs Doktor Vilyaın !bat. 
son soğuk algınlığına sebep olarak 
~kı göstermektedir. Bu doktor diyor 
ki: 

- Eğer aoğuk almak istiyonın.mz 
heyecanlannızı herhangi bir facia ne 
bilhassa aşk faciası ile harekete geti
riniz. Bu soğuk almanız için k!fidir. 

nın başına 
gelenler 

(BClfl11Talı l iııcide) 
se kendilerini dolandıran adamı bunlar 
.... -..,o.. r--'---:..S"'· -

Bu vaziyet kar§ıamda zabtıanm ta-
kibi güçleşmiş,,doland.ıncı hergün semt 
değiştirerek birer ikişer gün fasıla ile 
esnafı doJandımuftır. 

Nihay.ct yedi senelik dolandıncılık 
dosyalan gözden geçiTilmiş, bir adamın 
buna .benzer bir vakası bulunmuş, bu 
izden yürünerek Cemaleddin Süleyman 
.ismindeki bu acbnun Maçkada Saliha 
isminde bir kadınla beraber oturduğu 

teısbit edilmiıtir. 

Uçüncü kısım merkez memuru Ce -
vat, komiser E§ref, Rıza dün bu adamın 
eviM gitmijlcr ve Cemaleddin Süley -
manı tavan arasında bir köıeye büzül
mÜJ bir halde yakalamışlardır. Dolan
dınczya .köşeden çıkması aöylenmiJ, çık 
mayınca ayaklarından çekilerek gUç -
lükle sığındığı yerden çıkanlnuştr. 

Cemaleddin derhal Emniyet müdür
lüğüne getirilmi1, suçunu itiraf etmİJ, 
dolandırdığt yerleri birer birer göste
receğini söylemiıtir .• 

Dolaııd.ıncı bu sabah barı bakkal· 
larla muvacehe edilmiş, hepsi de Cema
leddini tanımışlardır . .Ancak göbe~inin 
eridiğini, kılık ve kıyafetinin böyle es
Jd püskü olmadığını söylemişlerdir. 
Cemaleddin dolandırıcılığa çıkarken 
gayet temizpak giyindiğini, kalantor 
bir %at sUııü verebilmek içln 'karnına bir 
takım kuşaklar TC bezler sararak sahte 
göbek yaptığrnı da itiraf etmiştir. 

Dolandırı ıan Y•rler 
Zabıtanın bu ~abah tesbit etti~i yer

ler ıunlardır : 
BeşiktaJta bakkal Mahrnut, Eminö -

nünde müskirat bayii Aleksandra, Be -
§iktaf ta tütüncü Ali, Kaannpqada bak 
kal İu:ettin,Galatada Kapıiçinde Nesim 
Samatyada Çınar bakkalı İhsan, Beyoğ 
lunda Hasan ecza deposunda Nuri, E
minöniinde yemiş~i Hriııto,Galatada ö 
mer I.iıtfi, Taksimde elektrikçi Tanaı. 
Kadı'köyde Keresteci Ferit, Küçiikpa -
zarda sovancı Burhan, Beyoğlunda Bak 
lcal A vram, Alemd::ırda bakkal Klzrm, 
Kadıköyde Nuri kahveci Muharrem, 
Taksimde tütüncü Hüseyin, Galatada 
sucu Takuhi, Taksimde ıtnyat deposun 
da Daca, Eminönünde tütüncü Hatice, 
Eminönünde börekçi Faik, Kumkapıda 
bakkal Şevket. 

Cemalcddinin yüzden fazla esnafı 

dolandm!ığı anlaşılmaktadır. 

MJRCağımzzuı tam bir nwhtariyetıe :tabi 

tutulması yoİundaki. takbimirin Tür. 
kiye ve FlYUIMl hariciye :ae.zareUeriyle ı 
MUletler ocmi.yetine tebliğini i8temiş. 
tik. 

lunduk. Mesalihi müşte 

zimle Lübnan tıükilmeti s.rA 
Jedilecelrtir. Eğer Lübna• 
le uyvşamazsak, 'Suriye :b_, 

Prol,estolanmızın. mahallerine ib. Tükler ihdas edecektir.,, 
Uiğına di4r hl.Ç oır mmumaı aıınma. -

Faşistıer 111Lt8l, elkarı unuı.ndyeyi sabırs!Zlan.. 

dırnu1tır. 

Evvelkl protestolarımızı teyit e. 
den bu protestolannuzuı da Milletler 
Cemi.yeti ik, TJlrkiye, Fransa lurrici. 

ue tez<UYtlerine tebliğini talep De ak. 

sı takdirde bu malromLara doğntdan 

doğruya müracaat mecburiyetin.df 
kalacağımızı beyan ederiz.,, 
TUrk gençlerlnln muhakemesi 

30 ağustos uıf er bayramında Türk 
bayrağına .saygı göstermek ve H 
inci Türk fırkasının abidesine ,Çelenk 
koymaktan "Suçlu!,, Türklerin. Jsken. 

Fransada ibt1
1 hazırlıkları O 

başlamışl•' 
Fransa.da büyük bir fe'İ"' 

hazırlığı hükUmete haber 
Sosyalist partisinin na§iri 

Popüler gazetesi Fransız 

lideri Albay Larokun ~ 
kette bulunacağını ve Ma 
ıkalatla ıosyalist guete ~) 

çalı~acafınr yazmaktaChr. 
derundaki muhakemesine devam edil. -----------
mek istenilmişse de mahkeme bir ka. 
rar ve~emiyerek işi sulh mahkemesine 
havale etmiştir. 

Suriye muahedesi metni niçin 
n••r•dllmemlf ? 

Antakyada çıkan "Yenigün., ga. 
zetesinde okuduk: 

Suriye - Fransız muahedesinin 
ne zaman neşredileceği ve neleri ihti. 
va ettiği hakkında gazetelerin sorau. 

ğu suale cevap ,·eren Suriye heyetin . 
den doktor Abdurrahrnan Keyali şun. 
hırı söylemiştir: 

"Muahedenin Fransızca metninin 

Arapçaya çel'l"ilmesinde epeyce zorluk 
çekilmiştir. Tercüme sona ermiş ve 
tasdik edilmek üzere Yüce Komt,erlik 
vasıtasiyle Parise yolanmışhr. Parls. 
ten gelir gelmez ayni günde her taraf. 
ta neşredilecektir. 

Muahededeki askeri maddeler çok 
mükemmeldir. 

Onu himaye eden memleketinin parasına karıı apekülbyon yapcılJ 
kendisini hadsiz lilks ve ihtiıam içinde yaşatan adamı terkettY 

BAKARA! STAViSI< 
Stavisky işinin bir safhasını ve oyunun, aşkın, tahkirin TC sp~ 

icrayı hüküm ettiği bir vak'ayı hazırayı tasvir eden cmsalsil 

Oynryanlar: MARCEL CHANTAL - JULES BERRY ve ilk 

1 ra:::~E~:kaSAKARYA"'s;::.:::~ 
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1 Toni:onp amca 
nasıl korkmasın 

Yazan : Niyazı Ahmet 

975 sene evvel bugün 
- J. H. Rosny'den- \ 

•s.ıaıet '9inde kıWGtMJt& bir 
Giıe 80n ıkmeğmi de !lem.iftiT' 
ftWWut bir t88adü.f beklemekU-

erkendi hem de evde satılacak bir şe> , 
kalmamıttı· 

Maamafih, saat dokuz oluknca 

k 
tesadllflerln peşinden oş. 

oca gene dl Sinirli ve mtltees. 
Yarım asır hükiimdarlık 

~· B" aırada kaın ,-aıınıyor, 
~de bir 8aadet ıwinoi be
Uri31or. Fakat, ge'len bir poUı .. ,,, 

mata karar ver · bu 81 
str kapıya dotru tıerledi; tam -· eden Abdurrahman öld ·· 
rada kapının dil çaldı. 

Andre Moren ıelmiftl. Fakat ev. !ıladaıu Lefevbre'e ıelince. o da 
r •dercesine: 

'4'":9 ~il lae, dedi, kocamın aö1le. 
il iklennı ilave edeyi~. Size, hak. 

dekilere bakıl' ,opJaelf ma~n;.t':;.;k 
betmişti; dadaktarmda ır 
ürpermekte idi. Birden; . . 

EodtlJOs bllkAmdarı, oğlu halckındakl idam 
kararını kabul ettikten sonra bir defa 

olsun gUlmemlş 
::.- tehadet edecek kimselerin i. 

n bi ili Yerelim. Eğer doiru dii•ü. 
fi 1 iaaansanız, hemen bu işe baş. 
Yi•:~a. Sefaletten ölen insanları bu 
tı. ır •zaba düıürmek çok caniyant 

4 
rtket olar. 

ı. C& bir liu.nla söylenen bu son 
'lltlfettifi çok mUteessir etti. 
:: Ye ylizl hileden ve soiuk-

11faklaprak: 
~ Ga1et titizlikle hareket etmeii 
~~· dedi. Bu akpmdan iti. 

t -uuuta ba1lryacağım. Tahld. 
........ latlzal'ell biç bir ziya. 
"~ıyacaksınız. Eğer, mile. 
J tz. •• 
ak •ltınu blr aesle. ..._ita • 

PolJa 1aasuauzl dedi. 
~fifettişl lüzumlu isimleri 

11 
aldı: .. ,Uak blr titizlikle it yapa. 

tol-~ ldn, ya sizin, yahut da 
..::·~ızın yanımda bulunması 

lie ...... ar.._ 
ları ~ fotoİraflan vardı. Jak 
ltlr d hile uzattı, o da hepsine la...::- •ndişeU ve safdil bir na. 
Jaıc tak aldı 
..:~~~r bir halde sutu

ır._ -Y'aııa~= 
eaiıft ..... - -- ...... bastan kurtulaca. 
J Dl, belJd b .... ~--'"' ..,.f'1r '•A 
arrnuı f\'ia 11nun Bolluda yaft'11. 

81hhat Teall llr 8'11nt. bir saadet, bir 
razı. tat lllhur edebilir. 

rle hera~111eaıedi. Pfer ktlçtlk. 
ll§lardr, f Oda,_ girdi. Çok yoruL 

Yoktq. :ır.ı olup bitenden haber. 
rl11 endİ,e~ı, l§ln farkında olan 
,.,. 1ııabaaın! bir laall vardı. Uny a. 

l'hrıne ile k baktı, 80nr& b8ytik bir 
- Bt ekeleınefe bqladr ı 

!.., r tey Yok ya? Bir te1'.• J'ok 

.Jaıt kalbi 
""'"ili •hında: 
"rdl' :r 111, :ranıım, diye ee. 

, t ., 11se1 aiiMl hamis. 
--~eplmlz qhiımm ileler. 

Stlk Çoeataa sözleri 18f9rd1. 
~- k kendini Lefevbr'la kaca. 

~-~•dl kendine yapdıtı ka. 
ı~ aonra ayada. Fakat, 

l.ernbre uun samaa uyuya. 
, l...-.ı'ıtleedell emla olmakla bera.. 

a_ ~ TakaD.Dl tesiri altında idJ 
4111. .. cinayeti çlzmete ~lı117or: 
•ı~ dl kendine Selestfn amcanna 
fert N... enıı ntçtn' bu acayip kelime. 
tlbt ;:•tıaı aoruyorda. Bir kart 
~)' •· •ahlf, kin dolu blr baJ'at 
har kaor41. l'akat J"etenlerine lmrp 

tlı ?'•hl! 1okta. Budan bafka. 
11 lr lat.fkam almala k&Uufmuı 

"-~: 1ebep dfltilnllemesdl. BL 
1t 

0
._ lllr lleztıJU halinde ppıl. 

1, b llliıaı ffttiadt. Bua maka. 
ll)aı.: etbalt PHtaeınm bir b•kfkatf 
t ail iate411lni de dflfbdl. J'L 
rııı-:"1 a.lr••ktkat.. Bltlla ul pre. 

ıta-:!'1' olarak bakıyordu. 
~ •cbiua verdfii ıstıraplar. 

afdaı l'&k. ata aola dintyorda. 
l'apJa 80ldan Jak, Uçiklerln ıs. 

illa~' toplamakta idi. Tekrar 
~tlflacelerine sfimtll,c1U. 

•taaa llİtA f&fak, ılkerken. dır ve s.,._ nn bir aJina,.a clal&bfldl. 
llllllf lt19Jfn, hepel. açbktan y~. 
dlter. ~=l'&k kalktılar. B'n'el., bek 
~ • JU, ne de renf kadın so. 

~111111- : eeaaret eclemfyorlarclı: 
•er ~ Mn'la dnayet llakkıncla. 
Ol'Wfi~•lertnl b8tan şet.re nan e. 
1411? u.; Pett ••ma-, -trahüt'ferf 

'-111 •tmat lcin hem vakit 

- Taliiın varnııt, dedi.. fftpsını 
bulabildim. Sizden şüphe _imk!nsız. 
Solgun bir ıülüşle ilave ettı: 

_ zaten bunu sezmiştim. 
Jakm yUzUnil ant bir sevinç ııaır. 

P. i bulantıcı, vah. 
latmrştı • fakat. ıer n 
şl, sarm~şık kadar dehşetli. h~Y~':e~J 
polis müfettişinin nazarı dtkatın · 

betti. bl diye mmldandı .. Ve 
-Bfrasa • 'titı 

bu kadar olgun bir çocuk.. .. 
Fakat, madam LefeTbrin ytiztln\I 

korkunç mellnkolt Qıtil&çlarının kap. 

tadığını glrınemiftl • 
Moren: 1 - Ve şiıncll, dedi, çabuk lfdel m. 

Size idilnç birkaç frank mı vereyim, 
yoksa •izinle bakkala kadar mı ıeJe. 
yim? 

Jak: • 
_ Bakala kadar gelmenız daha 

iyi, dedL Bir taıla iki kuş vurmuş 0 · 

luru. 
Açlıktan sonra ıelen büyük VP 

soasuz saadet yiizle.rıne biitUn bir ha. 
yatın manuını verdi. Biraz tkmek. 
biraz tereyağı ve biraz çikolata kor. 
kunç yapJJ§I parlak balyalarla dolu 
hale getirdi. istikbal, açlığın 
eliyle çarmıha gerilmiş olan bu in. 
sanlarda bUyilk Omltler doğııruyordu. 
Ç.ıplak oda bir efsaneden l~t olu. 
vermışıt: vrıau"u yoK oıacaKu, 

Jak: 
- Kartuldak ma demlalS ku. 

tut•ak aaT dlJ'• tekrar ecUyorda. BI. 
tb ~lakta ile çocülan 8p8. 
yorda. 

Saat oa bire doiru madam Le. 
f nbr mlan babalariJ'I• sokala J'Olla 
dl. Pierl denleri için evde alıkoydu. 

Çocukla yalnıs kalmca. bir dakL 
ka hiç bir gey aöylemedea Jhüne 
baldı. Çoeuk o kadar urarmıttı ki, 
ayaklarmclaıı Jdrp1klerlne kadar her 
tarafı Utri7orda. J~ndeki azap ka. 
Bll'l&SJ o kadar kuvvetli idi. Bilyük 
bir ıztırapla : 

- Bunu seıt mi, sen mi yaptın, 
betbahtl dedi. 

Baba ~euklarla sokafa çıkmea 
manevi evllt olan Pler clnnilntl anne. 
sine itiraf etmefe başlamıştı: 

Bir '91' alJ"llremedl, bir sandal. 
yeye llfpnrnılttl: bir dakika kadar 
ölü bir halde kalclr. 

Genç kadın: 
- Din benden ayrıldıktan 90nra 

diye devam etti. Gentilly'ye gitmiştin. 
Gelestln amca yalnrzclı. Oklan gör. 
ditn .• Ah r Se'Jlill yayrum, nip.n bu : .. ====-===-~;;:=;=:~:;:===:= 
korkunc 1fe ıtrlftlnT. na mini 0ıaaaas. Yalnnıalk:, en af ve 

Korkanç bir seale batırdı; genç ea aueeaaP bir qk, fedaklrlık qk: 
kadmm Baladı biraz kendini toplıJ'& eoeata ha ife 111vkeımıpı. Ba pca. 
ralr. ft Çll')Hll&D bir sesle: fa kôtti hardeti yildaden hırpala. 

- Bana kendim lcln :V•P•adnn, mak doinl olJDIPcaktı. 
dedi Yqıpmıyaeatı •• pek &il bili. Pler, wr 1ı&pek eadaklti:rle, ken. 
701'11•. Heplalsln IJmeırine .._l razf dini anae •1dıfı kadının lnreaiına at. 
olabilirdim 1 .. Bana .ıddn için yaptım, tı; den• edf10rclu : 
Jeanne ve Galrlelle için ... Bilhaaea o. _Ban• Oll• IBylemenlz dolra ol .. 
nan f.ein... Babam f!1D yaptım. maz.. Banu dllftlnecek .• Betbaht, bet. 

Gen~ kadın bir nevi he:reeanla: baht olacak t 
- Evet, eveti Bilhula ba iti o. Çek doil"I leli. Eter hakikaten 

nan için yaptın. bu 11rrı etrenld8 Jak, kendi liendlni 
- Beni ı .... ae. ve Gabriele lcadu kemlrecekti: bftÇOk aylar her ekmek 

•walftf.. dilimi t.çlae bir ııhir parçası gibi gi. 
Pier 1•1 dola gizleriyle denm rKedi. Genf kadının kederli gkler1 

etti: ~an yaılar• boiulmuı gizlerine 
- Kendini hiç benden ayırmadı. rastlayınea, ıastu. çOnkl, ikisi de ayni 

Oklan drtlnee... ....__ 1 ızw .. •1> a.. •. 
HıcJanklannı bolmak için bir Gen~ kacllft ah~ak bir Hale: 

milddet auta Madam Lefevbre bu _ Hiç ot•t11.SR. dedi, enell rica 

975 sene evel bugün, 961 yıh 19 ilk. 
teşrin ,Unil, yarı111 uır saltanat sil. 
ren End'11ü& hükümdarı Abdurrah. 

man ildi. 
Bu yazıda Abdurrahmanm elli 

aenecle neler f&putını luaaca anlata. 
catıs. 

• • • 
Abclurrahmaa tahta ıeçtlil vakit 

llk it olarak bQttiD lspaayol, Berberi 
ve Arap miltegalllbllerlnl itaati altı. 
na aldı. Budan 110Dra, dvar htıkit 
met ve prenallklerl k~ndt devletine n. 
hak& batlaclı. 

Sevil nehrini bir eene muhasara . 
dan sonra Bedayuı'a Od sene muhasa. 
radan sonra da Toledoyu Eldü1Us'.? 
ilhak etmete muvaffak oldu. 

Fakat dUşmanlann k3ktl vardı ve 
kuvetll idi. Bunlann bapnda Alfon. 
so geliyordu. Bu adam Gallçyalılart 
etrafına toplamıf, Arapları kılıçtan 
geçlrttl. Dıter taraftan Liyonlilerin 
reisi Ordono Alenjl r.aptederek kadın, 
erkek sayısız insanı kılıçtan geçirt!. 
yor, rastladıiı yeri yakıp yıkıyordu. 

Abdurrahman, bunlarla meşgul. 
ken Fatımllerle de harp ediyordu Ya 
nm asır hüküm süren hüktımdarın en 
mühim harpleri Hendek, Afrika mu 
harebeterlyle Galiçya muharebeşidir. 

•ntraa --·--~ 
...... ki .. •w,.faıll lü 

milere karşı muvaffakıyetler kazamr,. 
ken, muntazam ve belki zamanında 
blltün dUnyada yegAne bir ordu il• 
fimal hıriatiyanlarına üsttln çıkabill.; 
yordu.,, 

Bir Avrupa tarihçisi de onun iP 
şöyle diyor: "Gerek saltanatında 
gerek milleti arasında birlik ku 
muvaffak olarak siyasi ittifakla 
bir politika mtivazeneai teıda edea 
her dine mensup olan tebaUIDı 
vi hakla kabul eden bu htlk .. dar, 
runu vustadan z17ade .... ...,.. 
kışırdı.,, 

BtltUn bunlarla beraber Arap 
rihlerl ondan pek titafltlı bahse~ 
mezlet'. Hiildimdarııı hayatında an 
cak dört gün mesut yaşadığı 8Ö)l!l!!1 
()ğullanadan biri günün birindt 
dislne isyu ettiği için idama•• 
edllmiftl. Kardeti babulll& koşmllf 
ayaklarına kapanarak idama 
k6m edilen kardeşinin affedilmesini 
rica etmiş ve hllkUmdardan ıu cevab! 
almıştı: 

- Bir peder sıra tiyle bitti• ı.a 
tımca kanlı yaşlar dökmele ma 
olaeatımı biliyorum. Fakat bir la 
kümdar olarak dfi~UnUyonm, ki me. 
seleye müdahale edecek olursam da. 
\et b\n par~a olacak .• , 

Ve o pndea IOM& .AWUrrahma.. 
...... ,~ .... .Uldiiil ıöriilm~ .... 

fıl,.ee ........ lheadt ı.u harW "'1· 
ı. ula11J'Or s •Araplar ld~ bir •üa. 
n•t strmeblala Zamara'ya nnp •-• 
aüı•ra,a batladılar, Balar M 
rl'lıılrl lpı ıtnalt blrcek nrlarla en. 
rn.lttlr· Ba ~ki IU1lll lflade l1l 
De tola Mt1k bir Jıeadek nr4ı. Arap 
.._._. ... daYarlan .,arak hu 
............ p1d.lklerl ftklt ... 
f111P Dl .. lar. Ba ,..ıtmhklanadan 
ldltatt edea dUflll&JI- mUthlt bir ok 
781mar11 ile mukabele eıtl. Araplar, 
prl pkllatle muvaffak oldulana da 
pek çok zayiat verdiler Bu esnada 
Afrikada harpler de bfitiln şiddetiylt
dlftm Hfyor••· 

Abdurrahman son btiytık muvaf. 
fakıyetlerinden hlrlnl 519 11hnda ka. 
zand•. Santo preaslifi ile Galiçya ve I 
Na•r'ı filen K1U'tuba bUktmetlne il. 

hak ettL ı 
961Jlb19 llk teşrin gfin6, '15 se. 

ne enel n sin Abdurrahman hayatn j 
gizlerini J11111dufu vakit yetmiş Uç 
yaşında t•L 

Anadoludan ayna ,eraitle kabul edilfı' 

BEYKO 
Tarllacl Se)'lt Eba Ali, ondan bahClt> 

derken tunları Yazıyor: "Zamanında 
ticaret ve anaat o dıreee müte 
rakld idi, Jd yalnız rUmrUk vergilel'J 
yirmi •llJ'OD dinara haHt oluyordu. ---· 
Askeri kuvveti pek korkunçtu. Mallı;: .-------------"!"'~'3 
oldaie ıntikemmel bir donanma Fa~ 

Pieri .. lirmefe,. gittiler Jkfsi de, asır . 
larca inanı milteessfr edecek bu ö1iim 
netlem iniindt uzun mOddet elemli 
bir atktta daldılar 

Sonra, Jak alyİemete batladı: 
- Ona fevka1Aü çok aennfştlm. 
Madam UfeYbre-Ticdanından gl' 

leh sealerf dinliyor rfblydi: ıztırapla 
mırıldandı: 

-Ah, .seni ne kadar aevmiı oldu 
tunu bir bilseydin.. Bilir misin, annen 
ıeul çok eeverdi, ve iyle zannediyorum 
ki hiç bir kadın kocasını benim 8 • ene 
sevditfm kadar sevemez.. Fakat. bu 

HABER 
AKeAM .-oSTASI 

IOAAE EVi 

lstanbul Ankara Cecldesi 
Poet• luata89 • ltt.obal 21t 

Tetgrar odre9' ı ıatanouı HABE:A 
v aı:ı ••••rt tetoronu . !H'lt 
idare ve 116" ,, ı HS70 

ABONE ŞARTLARI 
Tlrlıiı• Ee1N61 

••"•1111 '4IOO Kr. 2.,00 ICr, 
• •vfl• 7a<) M '490 
a •v•d• 400 eoo • 
' •""" •.o - • .. ~ .. .. 
. itte enlden .allemlyen bir nh ha. etmft o1say4iri beri! 

Jetinin mneat olclufuna dtltflnU:vor. _ Dtz çaıdtim, bUtUn kudretfmle 
da. En\ huan 8yle hareketlertmiz yal•nrdm .• G81m~e baılayınea. ok. 
nrdır ki, banlar fert w ltatta ft'lnf. latdan birini aldımM 

çocuk, benim sevgimden çok da~ 
kuvvetli bir ıevdy1e hflt hU. 0 kacı,r 
ki, avanr Hçft, h 8"gf lnlncle ,_ 

SuAı6i .. N•l'1t•I MUViı 
Hasan Rasim Us 
&uıldılı ter (Y AKm ..,.._ 

yet ldatılitdl harltladedfrfer; ne ka On bet ay sanra, m6sy8"' madam 
nan, •e de alallk bunlann 3'&P•lması.J Lefevbre, MoDtparmane ınezarbfııula 

dlslnl bile unutmu,ıa.. 
-BON-



Selanik yangınından kurtulan 
Küçük çocukları 

anaları tanıyamıyor 
Selanik belediye hastahanesinde. 

,·ukua gelen yangının pek feci sahne. 
Jeri meydana çıkmak~d.ır. Hastah.ıı . 

ne yanarken doğum kısmındaki lohu. 
salar dışarı çıkanlmış ve bunlann 
çocukları de hep birlikte bir çarşafa 
doldurularak kaçırılabilmiştir. Şimdi 
analar çocuklarını ayırt edememekte. 
dir. Bir çocuğa birkaç talip birden 

olduğu gibi anası çıkmıyan çocuklar 
da vardır. 

Dört yaşında bir kız çocuğunun 

enkaz altından cesedi çıkarılmıştır. 
GümülciMli bir ihtiyarla ameliyat ya 
pılan bir genç de yanmıştır. 

Ateşin, hastahanenin cenup tara. 
tındaki pavyon mahzeninden çıktığr 

anlaşılmıştır. 

"Garsonların bahşışı 
aşaqılık bir şeqdir !,, 
Almanyada bu düşünce ile 
bahşışı almak yasak edildi 

Morning Post gazetesi Berlin hususi 
muhabiri yazıyqr: 

Alman gaı:;sonla.n müşteriler tara
fından brrakılmıŞ gazetelere mutfa
ğın bir köşesinde göz atmaktalarken, 
mesai cephesi lideri Doktor Robert 
Ley'in, fena halde bahşiş aleyhinde 
bulunduğunu ve bahşişi, Almanlara 
yakışmıyan kötü bir Met olmakla it
ham ettiğini öğrendiler. 

Alman lokanta ve otelciliğinin or
ganize ettiği bir sergide Doktor Ley 
demiştir ki: 

''Biz Almanlar ha.kim insanlar ol
mak isteriz. Boyun eğmek, z.elil ta
vırlar takınmak biz.e yara.~az. Her 
yurddaş, bahşiş istemeyi ve ya kabul 
etmeyi vakarsız bir iş telAkki ede
cek derecede ta.bsii ve terbiyesini 
yükseltmiş olmak llzımdrr. Çalışana
damın, ücretini almak hakkıdır. Fa
kat bahşiş i.det:i, aşağılık bir şeydir. 
Ve bu, maziye ait bir proleter adeti 
olarak aramıula.n def edilmelidir.,, 

Bu da 
bir bal ayı 

C3ir karı koca ıssız 
bir ada kiraladılar 

.A 'ıklar rahatsız edilmelerini iste. 
mezler. Sevginin ilk hararetli gün
leri ne kadar süklln içinde g~rse 
tadı o derece koyulaşır. Birbirine 
yeni kavuşan iki sevdalı, ilk :zaman. 
larda aşktan başka bir şey düşünme
meli, hiç bir tasa onlann zihinlerin
de yer buJrnnma.Jıdır.,, 

Şimdi Amerika.da bu düşüncede 
bulunanlar çoğalmaktadır. Nitekinı 
ilk defa olarak tatbikata geçmek şe· 
refini de Amerikan ordusundan mü. 

Doktor Ley, "Bahşiş" kelimesiyle 
her hesap pusulasına ili.ve olunan 
yüzde 10 u veya pek çok memnun ol
muş müşterilerin ilaveten verdikleri 
küçük bahşişleri kastedip etmediğini 
tasrih etmem.iştir. 

Bu akşam, Berlin garsonlarından 

birkaçiyle Alman mesai cephesi lide
rinin sözleri hıi.kkmda. konuştum. 

Unter den Linden otellerinden bi
rinde, ismini gizli tutmaklığmu şart 

k<>§tuktan sonra bir garson dedi ki: 
"- Pek güzel, pek Ala!.. Fakat 

Doktor Ley, tam manasiyle ücretimi 
misafirlerine verdirtmeyip de kendisi 
vermesi hususunda patronumu ikna 
edemediği müddetçe bu, Almanlara 
yakışmıyan, vakarsız ve dediği gibi 
proleter hareketinde devam etmekli
ğim bir zarurettir.,, 

Garson bunu söyledikten sonra, 
verdiği mülakatın bedeli makamında 
uzattığım parayı ''teşekkür ederim,, 
deyip aldı. 

Jazim J. F. Prin ile kansı Nevyork ~--~ 
vilfıyetinden Sirakozlu güzel kazan 
mıştır. 

Bu karı koca, evliliklerinin bal a. 
yını geçirmek üzere Filoridanın Fer
nandina kıyılan açıklarında Talbot 
adlı ıMız, küçücük bir adayı kirala. 
mışlardır, Burada "ideal,, söziJe tav. 
sif ettikleri bal aylarını geçirecek
lerdir. 

Madam Prin, ıssız adasına doğnı 
yola çıkarken gazetecilere demiştir
kl: 

- Hele bir düşünUn; Avrupadaki 
harp tehlikesini, esham borsasındald 
iniş çıkışları aklınıza bile getirmeden, 
bomboş bir zihinle iki haftayı ıssız ve 
kimsesiz bir adada geçirmek ne şfii. 

ranedir?. 
Kan koca adaya varır varmaz tam 

manasiJe tabiileşmek için balık tut. 
mağa ve yakaladıkları balıkları pişir
mek için çalı çırpı toplamağa koyul 
muşlardır. 

RunJar gecelerini açık havada u. 
yayarak geçirecekler ve ekzersiz içır. 
de adayı dolaşacaklardır. 

lstanbul Üçüncü icra memttrltt
ğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen büfe, sandalye ve saire 
gibi ev eşyası ikinci açık arttırma 
suretiyle 21-10-936 Çarşamba günü 
saat 16 da Galatada Voyvoda Caddesi 
Kartçmar sokağı 16-18 numaralı ar
diye önünde satılacağından istE'klile
rhı mezkftr g(1n ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müraca -
atları lll.n olunur. 

Güzelliğin sırrı 
yalnız ••• 

Necip Bey yağsız kremini kul· 
!anmakla temin ediliyor. Çünkü 
Necip Bey kremi güzelliğin aım
dır. Cilde beyazlık ve güzellik 

verdiği gibi sivilce ve çilleri ka· 
tiyen giderir. Tüp ve vazolan h~ .. 

kremden ucuz ve emsallerinden 
üstündür. Her mağazada bulunur. 

Deposu Eminönü Necip Bey ma
ğazası. 

Veni eserler 

Bitikler blıglsl 
lstanbul Ziraat odası ikinci reisi 

ve nebatat mütehassısı muallim Ltltfi 
Ar~f Kenberin ''Bitikler bilgisi" adı 
ile yeni bir nebatat kitabı çıkmıştır. 

Bu kitabın lise talebesi için ve müf

redat programına uygun olarak ha
zırlanmış olması mekteplerimizde ne

batatın teşrih ve fiziyolojisi kısmın
daki boşluğu dolduracağına şüphe 

yoktur. Müellif her bahsi pratik ve 
teknik laboratuvar tecrübelerine isti-

nat ettirmekte ve renkli resimleriyle 
her bahsi izah etmektedir. Lise, zira
at, orman talebesine, genç tabiiye 

muallimlerine t&vsi)'.e ederiz. Fiatı 
75 kuruştur. 

Seyillerin 
telkinle 

geçirilmesi 
Bir tıp mecmuasında 

bunun operatör ve 
doktor tedavisinden 
daha tesirli olduğu 

s6ylenlyor 
Elinin bir sıvazlama.aile ve efsunlu 

dualar okuyormuı gibi dudaklarını kı
pırdatmasile seyilleri geçiren eski üfü
rükçülerin hareketlerini Amerikan dok 
torlar birliği mecmuasının son nüshası 
pek de yabana atılacak bir kqkariko ol 
madığını yazmaktadır. 

Doktorlar arasında yapılan ankette 
ıeyillerin akli telkinle geçtiği anlatıl • 
mııtır. Dua okur gibi mırıldanmalar ve 
saire de üfürükçülerin sadece bir fan

tezisidir. Bu ilmi ankette bu gibi adam
lar tarafından yapılan telkinin doktor 
tedavisi ve operatör ameliyatından da· 
ha tesirli olduğu anlaşılmaktadrr: 

Mecmuada misal olarak gösterilen 
vakalardan birisi çok gariptir: İsviçre 
tabakat bilginlerinden (Ceolocist) 

Heim babasının baştan başa seyille 
kaplı olan eline küçük kız kardeşinin 
parmağını dokundurarak "işe bu yok 

olacak,, dediğini ve hakikaten seyillerin 
yok olduğunu kendi gozlerile gördüğü
nll söylemektedir. 

Aradan seneler geçtikten sonra ken
di elinde de birkaç seyil çıkmış ve bu 
telkin itini bizzat kendi kendine dene
meğe kalkıtmı1tır. Denemenin muvaffa 
kiyetli netice verdiğini ve ilk seyilin 
telkinden dört gün sonra yok olduğunu 

aöylemiıtir- Heim batkalannm Ustün
de de bu telkin itini denemiı ve bir -
çoklannın ellerile yüzlerinden seyillerü-• 

yok etmeğe muvaffak olduğunu görUn
ce iJi buna dökmüıtür. Nitekim timdi 
tsviçrede bu yüzden bir hayli para ka
zanmaktadır. 

Amerikan doktorlar birliğinin mec
muasına göre böyle tedaviler için iki 
sev Jazımdır: Metodun- mu'1!ffaltivetli 
oldufuna dili' doktorcli acanaat ve telki 
nin tesiri altında kalması muhtemel o
lan adamın teheyyüç kabiliyeti. 

Fransız asabiye mütehassıslarından 
doktor Bonjour seyilleri hep telkinle te 
davi etmiı olduğunu ve bütün deneme
leri esnasında hiçbir muvaffakiyetsizli
ğe uğramadığını söylemektedir. Dok • 
tor ıu neticeye vannııtır: Mademki se

yiller telkinle geçiyor binaenaleyh bun
lann menıei sinir bozukluğudur. Fakat 
Amerika mecmuası bu nazariyeyi ka -

bul etmemektedir. Seyillerin bulaımak 
suretile deride titkinlik yaptıklarını ve 
dört haftadan yirmi dört haftaya ka • 
dar tam kıvamlarını bulduktan tesbit 
edilmittir. 

tsviçrenin Zürih tehrinde deri mnte
hassısı olan profesör Bloch, arkada§' 
Heim'in kullandığı usulden daha kan -
tık bir yol takip etmektedir. Profesör 
seyili çok dikkatli bir surette muayene 
ettikten sonra hastanın gözlerini bağ -
lamakta ve elinden tutarak bititik o
daya götürmektedir. Eğer seyjl elin ils
tilnde ise, bu elin UstUndeki seyilin re
simlerini tabii büyüklükte çizmektedir. 
Bundan sonra seyil ve hasta ile hiç bir 
ilitik ve münasebeti olmayan bir maki
neyi itleterek gürültü yaptırmaktadır. 

Bu gürültüler arasında seyili kırmızı , 
yeıil yahut mavi bir boya ile boyıyarak 
tekrar muayene odasına götürdükten 
sonra hastanın gözlerindeki bağı çöz -
mektedir. Bundan sonra profesör boya
nın seyilden çıkarılmamasmr aksi takdir 
de geçmiyeceğini söylemektedir.Hastaya 
iki hafta sonra tekrar gelmesi için tali
mat verilmektedir. 

Profesör Bloch bütün tecrübelerinde 
muvaffak olmuştur. Ancak sinir müte
hassısı olan bir hastasına profesör tel
kin ile tedavi edeceğini söyleyince asa
biyeci kahkahayı atmıı ve böyle bir u
sule inanmadığını anlatmıştır. Fakat 
seyillerden bıkıp usanmı§ bir halde bu
lunduğu için profesörün tedavi usulüne 
razı olmuştur. Ve tuhaf değil mi: iti
kat etmemesine rağmen seyillerden iki 
hafta zarfında kurtulmuştur. Doktor 
ıaşa kalmıı ve ne diyeceğini bileme -
mittir. 

Mecmuada bu anketi yapan doktor 
diyor ki: Hasta doktor tedavHni:ı cid
di ve hakiki olduğuna bütün kalbile i-

1 nanmalıdır. 

Eserı hazırlıyan : Nüzhet AbDS 
Dikkat: Bu gazı, yalnız pazartesi, çarşanba ve cumart.esi günleri 
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Voley vuruşlarda isabet h 
zaman için kabil değildir 

VURUŞLAR 

Evveli. 3\1IlU söylemek isterim ki 
futbolda şahsa göre değişen usulde 
vuruşlar mevzubahs olamaz. Topa vu
ruş tekniğinin esaslarını kavrayıp 

tatbik edebildikten sonra belki futbol
cunun vücut kabiliyetine, uzun yahut 

kısa boylu olmasena göre bu esas 
teknik değişmeksizin bazı ikinci de-1 
recede tadilat mümkündür. Fakat 
vuruşun esası hiçbir vakit değişmez. 

Topa iyi bir vuruş yapabilmek için 
futbolcu tamamiyle topun arkasında 
bulunmalıdır. Yani futbolcunun aldığı 
vaziyete göre topun biraz sağda veya 
solda bulunması çok fena bir stildir. 

İstenilen noktaya sevkedebilmek için 
topla ona vuran bacak düz bir hat ü

zerinde bulunmadıkça vuruşlarda is
tikrar beklemek hatadır. 
Vuruş esnasında oyuncu toptan 

çok geride yahut da topa çok yakın 

durursa gene iş bozulur. Çünkü uzak
ta olunca. temasın kuvvti ve hIZI azal-

mış, çok yakında durunca. da. baca
ğın savrulu~ ve hız almasına imkan 
verilmemiş olur. 

Vaziyet bu olunca, vuruş bacağın 
topa savrulduğu esnada rahatça hız 
alacak kadar geriden savrulması la
zımgeldiğine hükmedebiliriz. -Halbuki 
vuruş bacağından maada bir de oyun
cunun üzerinde durduğu ve muvaz.ene 
temin ettiği yere basış ayağı vardır 
ki bu da vuruş bacağı kadar ehem
miyetle tetkik olunmak 18zımdır. Ye
re basan ayak o halde topa nekadar 
yakın basmalıdır? Bunu santimetro 

uzun bacaklı futbolcular olduğu gibi 
kısa. bacaklılar da vardır. O halde 

yere basan ayak vı.ıruş bacağına na
mran (sağ veya sol olacağına göre) 
topun biraz dı§mda ve vuruş yapacak 

bacağın serbestçe ve hızlı olarak 
savrulabilmesine müsaade edecek bir 
vaziyette diz bUkUk olmaksızın sıkı

ca yere basmalıdır, demek mecburiye
tindeyiz. 

İyi bir Vuruş yapabilmek için ayak 
topun hangi noktasına temas etmeli
dir? Bu suale cevap verebilmek için 
topun ne şekilde yanl yüksekten mi 

yoksa alçaktan mı seyretmesi arzu 
olunduğunu tesbit etmek lazımdır. 

Bu meseleye şütlerde temas edece
ğim iz için şurada iki şekli kısaca an
latalım. 

A - Eğer topnu aşağıdan seyret
mesi isteniyorsa ayakla tam orta nok 
tasını bulmak 18.zımdır. 

B - Yok eğer havaya kaldırılması 
matlup ise ayak altına sokulmak icap 
eder. 

Yukarda anlatılan usul duran bir 
topa vuruşun tarifidir. Esas kaide de
ğişmemekle beraber yuvarlanarak ve 
ya havadan gelip de yere düşmek ü
zere bulunan toplarda vuruşlar daha 

ziyade güçleşir. Çünkü bu takdirde 
yalnız topun hangi noktasına nasıl 

vurmak lizımgeldiğini değil, ayni za
manda ne vakit vurulmak lazımgeldi-

ğini de hesaba katmak icap eder. Bu 
bir an meselesidir. Bu anı kaçırmakla 
vuruşu tamamiyle noksan ve yanlış 

yapmış oluruz. Topun ayakla temas 
etmesi lizımgeldiği anı o kadar iyi 
tasarlamalı ve ayağı bu vuruşa göre 
o kadar iyi ayarlamalıdır ki en az e
nerj! sarfiyle en iyi netice almak ka
bil olsun. Çünkü topu, var kuvvetiyle 
tekme sallamakla değil, ancak biçim
li bir vuruşla istediğimiz yere, iste· 
diğimiz yükseklikte yollamak kabil
dir. Vuruşlarda yapılan en mühim bir 
yanlışlık da vuruşu yaparken topa 
bakmayıp nerede vurulacağına yahut 
nereye gideceğine dikkat etmektir. 
Topu vuran bir oyuncunun ilk müla
hazası vuruşu biçimli ve metodik yap 
m:ık olmalıdır. Ha,·ada nasıl seyretti
ğini tetkik olsa olsa ikinci bir zevkl 

meselesidir. Bunun için 
la. temas hareketi bitnıedell 
gözil ayırmamak şarttır. 
ğer sporlarda, mesela te~ ci 
Ba.sketball ve sairede bırill 

topu gözle en son dakikaya 
kip olduğuna göre futbOlutl 
istisna edilemiyeceği çok 

Vuru.5lar arasında voleY ff 
voleyleri de unutmama!ıyIJ. 
da faydalı vuruşlarrlır. Faıctt 
olmadıkça bu vuruşları sık 
lanmamak da]la hayırlıdıt· 
voleylerde isabet her zanta1' 
bil değildir. Bu vuruş, be 
rasıra, muhacimler için ıcate 
ekseriyetle lüzumlu bir bal 
reddütsüz ve anında tasat' 
ayar edilmiş bir voleyden Jll 

rin gol kazandıkları ise n 
dir. Vuruş esas itibariyle 

kat esas ayakla topun U:.t 
ve noktasını iyice tasarlaJJP""" 
tirmek olduğuna göre kesıcfıt 
le top iyi takip olunursa, 
muvaffak olmamak için 
yoktur. 

Yarım voley vuruşlara. 
lar, topun tam yere temas 
nada yapılır. Bana kalırsa 
ley vuruşlar,topu durdurnııı) 
kit müsait olursa hiçbir 
nı tavsiye değildir. Çünkii 
topu ayağın tabaniyle d 
bilahare istenilen istikanıetl 
min bir surette vurmak he 
ha muvafık olur. 

Takımın her oyuncusuna 
mak Uzere vuruşların het i 
'--- ,. ..... . ..... "•••1."""1.& 5 11;;..& ""'"" "' 

zaYJf olan oyuncuların b\l 
hasımlnrın çok çabuk bula~ 
!aylıkla işletmez bir hale ge 
ri kuvvetli bir ihtimal ha.Iill 
pa ayağın hangi kısmı ile 
İşte size bir sual ki ccvabJfl' 
mekle sahada tatbik arasıncl' 
kadar fark vardır. Hepimi• 

futbol ayağın ucuyla. tabiri 
ile burnu ile vurmnk büyiilt 

hşter. Çünkü böyle bir V1l 
bet ve mesafe kestirilenıeı. 

beraber birinci sınıf dere 

selmiş birçok oyuncularırn:, 
ki hala bu. sakat usulü tat 
tcdirler. 

Topa ayağın taban bO§l 
smdııki üst kısmı ile ve bd 
üst kısmı arasındaki rn 
noktasiyle vurulur. Bu notttl 
vnkit nyağın bilek mai 
aşm:ız. Bunun haricinde 
kısmiyle pas vermek de 'V 

nu vuruşlar arasında tarif 
temiyorum. Çünkü esas iti 

ruşlara değil, pas venne~ 
Hem de vuruştan ziyade 

dış kısmı yahut da sı~ 
kısmı ile bir itişten ibarettit 

la geri vuruşlara gclnce 1'11 
çalım sayılır ve bir hasrnJ 

maksadiyle olmadıkça bu 
tifade lüzumsuzdur. Topa 

bir temas kafidir. Fazla 
fma hacet olmadığı gibi Iı 
da pas alacak bir oyunc1J 
zun mesafelere gönderrııelr 
madığt için vücudun ı!1 

kat'iyyen kaybetmemeli .,e 
man oyuncu ne öne, ne ~ 
doğru meyletmemelidir. 
Vuruştan sonra, vuruŞ 

cak derhal geri çekilme:ınel1• 
ta arkasından takip e ~ 
hareket tenis oyıııyanlarc& 

dur. Aksi hareketle yani "" 
ve kuru yapmakla topa 
yir ve istikamet verileıne" 
Vuruş esaslarmı şöyle 

tıktan sonra bir de bunl~ 
lif çeşitlerini gözden geÇi 

(D 
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Amatör sporcuları 
Dünkü bisiklet 

mukavemet 

idare 
Ve spor seyahatlerinde 

disiplin temini 
Fenerbahçeli eedri GOrsov bu 
husust:aKi düşünceıerini ya-

Fen.er ~ıyor. 
· t>e lcı ba.h.çen,n ve milli takımın es

• r30y~11'1.etli oyu~nndan Bedri 
ır tı.okt n 8P<Yr camıamızın mühim 
a~Y'& <l.8ıtıa temas eden aşağıda.ki 

aldık. Eski ve t.......::ı...-1! )tun ""'• uvı:; llJ :rp<Yf • 
u ... 1_ ~nı hiç değiştirmeden sü· 

...... n~ g .. 
Aılıatö eçtrıyoru.z.) 
Ya.batı r . Sporcuları idare ve spor 

,ılU'!.l~udi~.eti.nde disiplin temini zan. 
h1Jl'1.aa:...._,.gı de k~ar kolay değildir. lyi bir 

, b-u . bir sporcu kadar güç yeti-
1 .. 10.-ı11rıtı._ ~ de zaman ve tecrübe IA-

:aıı.. 

""~e başı ~yahate çıkardığı 
:On-- • ta.ın. hır disiplin temin 

lllh.~~l •• 
............ ~._ r, onı ıçın, bu gnıpu çok iyi ta-

bilJxı arın ayrı ayrı ruhi vasıf
a.t"tnt bir . eaı ve ona göre evvell u-
ta .:ı. ıdare sı"ste · · · ~ her nu çızmesı ve son 
~ anı 8.P<>rcunun karakterine gö-
~dare e~~ ıneharetini göstererek 
«at•· 'ti §arttır 1YJ7en · Aksi takdirde 

.ı\tnatôr tnuvaffak olamaz.. 

~:esroneı 8Porcuiarı idare etmek, 
n~~ P-r 8Porcuiarm idaresine 

1 e tutııııııu.ş ~fetıyoneller adeta para 
~ra enı.ir ve;: ınem.ur gibidirler. On 

le etJ:neıt ek, onlara sert mua-
ın!:;;atısr 8t>o~~ir ve 1cap eder. 
nı Yle attaı arı idare bunun ta.
s~r bitdekioı~;~1<lır. Hele bu ele
... 

1 1 gençıerd gı 1 tahsil ve terbiye 
~ en ınıı--1-u 1.U"ekkep olurlar-

rk anıaw 
Par hareketle : s~rcu gençlerini, 
ketıe seyah 11ne rıca ile da.vete, ne
nlarını te ~~ çıkarına.ya, incelikle 
an bu sı:: ıde ınecburuz. Hiçbir 

lpıuı arkad kendi zevki için spor 
··- Ge 8.Şları: 
'Prnazsa~ ~it.. Otur, kalk.. Şöyle 
~ket ed anımıaın. ha!.. Böyle 
! .. ,, ersen, kafanı patlatırım 

•dındak· 
k ı atı 'k· . arı ) aşta . 1 ıncı; dört ve daha yu 
half.s karı ki Yerli Yanm kan arap ve 
Refikin n:~~ .at~a~ yarrşl~rı.nda da 
l!nı da lkt \tşı bırınci Nurının Cey 

ilet gelmiştir 
• 

Tarzında kullanmaya bakktmIZ 

yoktur ve hiçbir kimSenin de h~I 
yoktur. işte biz de spordak~ fena ıda
renin ba.ş sebebini gösterJllış oldum. 
Otedenberi başmııza sporcuları idare
ye memur olarak çıkanlar, hiçbir za-
man n.a.zi.k bir idare yoluna yansşm&
m.ışlardır. Halbuki bileme~erdir 
ki, amatör Türk sporcuları kat ıyyen 
sertlikle idare edilemez. 
Memleketiınizde spor (bilhassa fut-

bol ve atletizm) yüzümilzll kıza.rtaca'.· 
derecede geridir ve gittikçe m: teblı
keli bir şekilde geri gitmektedir. Bu
nun bellibaşlı sebeplerini ararken, 
her kwrununUZU bilmeye ve mertçe 
herkese bildirmeye, her yaramızı deş
meye mecburuz. Mecburuz ki sporu
muz artık ilerlesin. 

Biri.ıci Siileymaniyeli Abdullah 

İstanbul mıntakası mukavemet bi· 
siklet yarışı dün sabah yapıldı. Yeni 
köyle Büyükdere tayyare hangarları 
arasında sekiz defa gidip gelme şar. 
tile 100 kilometrelik bu yarışta Sü
Jeymaniyeden Abdüllah 2,36 saattl' 
birinci, gene Süleymaniyeden Hultl. 
si 2,53 saatte ikinci, Cevat 2,54 saat. 
te üçüncü gelmişlerdir • 

Ankardakl bisiklet 

Ta Finlandiyadan ve tsveçten tu
tun da, Mısıra kadar olan büyük spor 
seyahatlerinde bulunmuş, iki olimpi
yada iştirak etmiş, türlU tUrlii idare
cilerle karşılaşmış, bu suretle bu işte 
tam bir tecrübe geçirmiş eski bir spor yarışı 
cu göıilşil ile kat'iyetle söylüyorum. Ankara, 18 (Telefonla) - Gen~ler 
Biroe sporcular yetişmiş, fakat ma· sahasında tertip edilen bisiklet teşvfü 
att.eessüf hiçbir zaman bu sporcuları müsabakalarından dördüncüsü bugün 
iyi idare edebilecek iktidarda elebaş- yapıldı. 23 kilometrelik yanşta Nu 
lan gelmemiştir. Işt.e sporumuzun i- ri birinci, Yakup ikinci, Hüseyin ü. 
ıeri yUrümemesinin baş sebebi de bu çüncü oldular. Bu yarışta saatte 
olmuştur. 37 buçulc kilometrelik bir sürat temin 

Türk amatör sporcularmı mükem- edll:niştir. 

meı surette idare edebilecek kabili· Yeni bisiklet 
yette elebaşları aramıza. gelmedikçe, 

sponınıuzdan hayır ummam~ı~ ve rekoru 
hepimiz bu meydana. çıkacak ıyı ıda- • 
rooileri dört gözle beklemeliyiz. Zira F r an s 1 z M. R 'c har d 
böyle kıymetli başların sayesindedir tarafından tesis 
ki sponımuz Jerliyecek ve yüksele· e d i 1 d i 
cektir. 

"8s1ci mmi takım 01.JUncııkınndan 
Bedri Gürsoy 

Dün Taksimde yapılan hususi maçta 

Galatasaray lstan-
bul sporu yendi 

Galatasaray ile lstanbulspor ku.( 
lüpleri dün Taksim stadyomunda se 
nenin ilk futbol maçrnı yaptılar. 

Stadyom, uzun zamandır takımla 
rını seyredemiyen her iki kulübün ta. 
raftarlariyle bir hayJi kalabalıktr 

ilk olarak oynanan ve 3 - O Ga. 
latasarayın galebesiyle biten Galata. 
saray - lstanbulspor B takımları mü 
saba.kasından sonra saat üç buçukh 
her iki kulübün A timleri sahaya çık. 
tılar. Hakem Nuri idi. 

Galatasaray: Avni - Selim, Lfıt. 
fi D Hüseyin, Hayrullah, Surrvi- Nec 
det, Şefik, Gündilz, Fazıl, Bülent' den 
teşkil edilmişti. 

Ankarada bulunan Kadri ile, Dan 
yal ve Reşattan mahrumdu. 

lstanbulsporda Sami, Hasan, Fu. 
at, Fahri gibi birkaç eski oyuncusun. 
dan başka tamamen genç takımla oyu 
na başladı, 

Kalede: HıTan~t, mil.dagaada: Ali, 
Basan. Muavin; Azi%, Sanü. Hayri. 
Hücum hattında da: Bahri, Fahri, Is. 
mail, Seyfi, Nevzat.. 

Maç umumiyetle mütevazin cere. 
yan etti. Genç tstanbulsporlular can. 
la başla çalıştılar, 

Galatasaray takrmı da bilhass:ı 
muavin hattı bozuk bir oyun oynadı. 
Birinci devrede san kırmızılılar Bü. 
Jent l'e Şefik vasıtasiyle iki gol yap 
tılar. Buna mukabil lstanbulsporun 

sıkça yaptığı iki hücumdan birinde 
kendi kendilerine bir gol yaparak ilk 
kısmı 2 - 1 bitirdiJer. 

İkinci devrenin ortalarına kadar 
oyun gene berabere bir şekilde oynan. 
dı. Fakat Istanbu1spor muavin ve 
müdafilerinin yorgunluğu yüzünden 
Galatasaray muhacimleri fırsattan is. 
tifade edebildiler. 

Üçüncü ve dördüncü gollerini 
Gündüz, beşinci gölü de Bülent altıncı 
sayıyı da gene Gündüz vasıta.siyle ata. 
rak maçı 6 - 1 kazanmış oldular. 

Her iki takım da iyi bir oyun çıka. 
ramadı. Her iki tarafta da merkez 
muavin bomboştu. Mevsimin ilk m~ı 
olması dolayısiyle fazla bir şey bekle 
nemezdi de. 

Galatasarayın yediği tek gol. 

de kalecinin de - lüzumsuz c;:ıkıl 
yapmakla - büyük batası görüldft. 
Müdafaada Liitfi iyi idi. Fakat bUtiln 
takım gibi o da yavaş oynadı. Muavin. 
hattında Suavi en çok ç.alışan oldu. 
Hüseyin vasat Hayrullah fena bir o. 
yun oynadı. 

Hücum hattında Bülent ve Fazrl 
çok yavaştılar, Necöet ve GündUz en 
muvaffak olan oyunculardı. 

lstanbulspora gelince, kaleci mitp. 
tedi, müdafilerden Ali arkadaşına 

nisbetle daha faaldi. Muavin hattm. 
da Aziz, hücumda da Bahri Kemal , 
bilhassa Fahri temayüz etiler, 

O.M.KUTNAK 

1 ,t 

Beykoz 
Vefayı yendi 

Dün Beykoz saha.sında Beykozla 
Vefa birinci takımları hususi bir 
karşrlaşma yapmışlardır. Dörde 
karşı altı golle Beykozlular galip gel• 
mişlerdir, 

Aynı klüplerin n takımları arasın. 
~a yapılan müsabakayı da bire karşı 
uçle gene BeY.kozlular kazanm~. 
dır • 



HABER - ~kşam postası 

Hatıralarım anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın süvarısı 
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-9- Hainlerin trene Veşilköydef1 
Uonolulu'da bir arkadaşımla beraber bir 
batakhanede korkunç bir macera geçirdik bindirileceğini öğrendinı mı 

11ııt' a 
çıkarmadan sokağa çıktım. * 

HinUi fakirclrin Avustralyada se· f 
yahaUeri devam etti. Lakin ben fa-! 
kirlerden Brizbanda ayrıldım. Gemici 
ruhu bende tekrar uyanmı~tı. Bir ge
mide kapılanarak yeniden denize açıl
mak hevesine mukavemet edemedim. 
Tesadüf eseri olarak bir İngiliz gemi
si de tayfa arıyordu. Derhal bu yel
kenliye yazıldım. 

Bir pazar sabahı deniz kenarında 

çamaşırlarımı yıkıyordum.. Birdenbi -
re sahilde üç kişi peyd& oldu. Bunlar 
benim pa.zulanmı takdirkar nazarlar
la bir mUddet seyrettl.kten so:ı-a içle
rinden birisi boksa merak edip etme
diğimi sordu. Hiç şüphesiz, yumruk 
atmayı ve icabında yemeyi öğrenme
yi çok arzu ediyordum. 

Artık boş vakitlerimde boks mekte
bine devama başladım ve bu mektepte 
bir boks imtihanı geç.irdim. İmtihanın 
neticesinde beni §8.lllpiyon yapmak U-
7.ere altı İngiliz lirası aylık teklü edi
yorlardı. Bu ücret mukabilinde Yuins 
land §Chri namına maçlara i§tirak 
edecektim. AV1,1stralyalılar ne zaman 
vücudu boksa ve güreşe müsait bir a
dam bulsalar onu §ampiyon yaparak 
şel:ürleri namma döğüştürmek için 
hiçbir fedakft.rlıktan geri kalmazlar. 
Bu teklifi kabul edince üç ay müddet
le çok sıkı bir antrenmana tabi tutul
dum. 

Boksta bir usul var. Yumruk atma
ya bqla.mada.n evvel vilcudun sertleş
mesi için bir hayli yumruk yemek 
mecburiyeti var. Benim için de öyle 
oldu. 

nk zama.nlan vUcudumun ve adale
lcrimin a.ğrısmdnn adeta uyuyamıyor 
dum. LB.klıı zamanla. alıştım. Artık 
yumruk yemek benim için ıterbet iç • 
mek kadar kolay ve tatlı bir eey ol
muştu. 

Bokaörlilk çok hoauma gitmişti. 
Bir mUddet aonra boka hususundaki 
t.ahaUlmin ikmali içn Sanfransiskoya 
g&ıderllmekllğim kararlaştı. Fa.kat 
ring üzerinde Kuinala.nd p.mpiyonu 
sıf atiyle a.rzı endam etmeklifimin be
nim için pek mümkün olduğu bir ıı
ra.da denizcilik damarlarım tekrar 
depreştilcr. Her nerede ve herhangi 
meslekte olursam ol&yım biraz avu -
nuyor, lakin biraz sonra gemicilik he
vesinin, deniz hasretinin yakıcı daUs
sılasım kendimde hissediyordum. 

Bu sefer arzwn bir Amerikan gemi
sine girmekti. Bu arzum tahakkuk et
ti ve Brlzbandan Honoluluya hare
ket eden G<ıldcn Star ismindeki dört 
direkli gemide iş buldum. Gemi gider-

ken şeker götürecek, gelirken de kc -
reste yUkliyecekti. 

M.aaş da iyi idi : Ayda tamam kırk 
beş dolar. Amerikan yelkenlisinde bi
rinci smıf tay'fa sıraame. ~tim. Va
ktl\ geminin tahmil ve tahliyesi bize 
çok mtişkUl dakikalar geçirtiyordu a
ma bir golette gemicilik diğer yelken
li gemilerden daha kolay ve zevkli
dir. 

Gemide en aziz ve candan ahbab1m 
Navke ismindeki bir Almandı. A~.ı 

Kont Fe?iks fon LfiJcMr maceralı 

gcnçliğ:.· • boksörlük yaptığı 
sıralarda 

mesleki itibariyle keına.ncı olan bu a
~ t..w. ~ .... Du. .-.w. _,_ 
çoluk hizmeti görmeye bqlamı§{ı. 

Bir gün Honoluluda sahilde demir 
U.r.erlnde bulunduğumuz bir sırada 

Navke kendisiyle beraber karaya çık· 

ma.klıfmıı söyledi. Ayni zamanda sü

varinJn odaaında.ı:ı pek sevdiğim tek
sif edilmif bir kutu süt de getirmiu
ti. 

Karaya çıkınca Amerikan hUkn.me

tlnln hediyesi olan sarayında yerli 

hükümdarın zevcelerinin iki üçilntin 

refakatinde çay içmesini seyrettik. 
Sarayın kapısının önünde ağaçlar -

dan yerlere dökülmüş birçok kestane 

Oradan derhal uı:aklatıyorum. Emi ı 
nim ki bir emrimi bekliyor ve (haydi) 
deıem ortaya atılacağı ve Uç beı kiıiy: 
temiı:liyecetl muhakkak... Sonra ne o
lacak .. Bu facia nasıl bitecek? Orumı 

dU1UnmUyoruz, Fakat amltim olan ma
kamdan ıon dakikaya kadar bir emir 
bekliyorum. Şimdi onların memleket 
dııına çıktıktan ıonra ltledikleri mel'a 
netleri dUtilndUkçe fedaklr Saibe yol 
vemıediğir tr: nadim oluyor ve vicdan a
za be duyuyorum. 
Doğru birinci kamyonun yanına gidi

yorum. Bidnciıi dolmuf... Ballar emir 
veriyor: 

- Bunu bakkalın SnUne çekiniz. Di 
ğeri buraya yanaısın .. 

Dolu kamyon çekiliyor ve diğeri yük 
lenmeğe baıtıyor. 

Binadan içeri girerek avluya baktım. 
Kapının arkasında ancak bir'iki mUlteci 
kalmıştı. Bilyük merdivenden de son 
kafileyi tetkil eden bet ki1i ark.alarm • 
da nöbetçi polisi olduğu halde aşağıya 
iniyorlardı. 

Ballarla kapiten Benet bir kenara 
çekilmişler başba~a vermişler bir ıey • 
ler konuıuyorlardı. Soğuk ve yağıglı 
günün asabıma verdiği gerginlik, hain· 
)erin gözümün önünde kaçmaları karşı
sında elimin kolumun bağlı seyirci ka
lışımın sebep olduğu teheyyüç içinde 
titriyordum. Koloncle doğru yürümeğe 

bize yaklaşarak ingilizce hitap etti: 
- Burada ne yapıyorsunuz? 
- Kralı seyrediyoruz. 
- Adam siz de, kralı seyredip ne 

yapacaksınız? .Aaıl görülecek §eY 
(Bôli.lic:>la) '1&1111ıdn·. Bir hiç l.Ju <ıa.neı 

seyrettiniz mi? 
- Ne dersin, Nayke, gidip görelim . ., 

mı . 

- Hay, hay. Bilhassa. giirel Havay 
kızlanru görmilf oluruz. 

Kibar tavırlı adam da.ha iyi elbi.ee
lerimiz olup olmadığını sordlL 

- Hayır, dedim, arkamrrilakilerden 
başka iyi elbiselerimiz yok. 

- Ehemmiyeti yok, ben evde size 
birer kostUm veririm. 

Beraber yola çıkarak d~rt merkep 
tara!mdan çekilen bir arabaya kurul
duk. Nihayet gele gele bir şekerka

mı§ı tarla.sına geldik. Rehberimiz dur 
vardı. Biz hem bu kestaneleri yiyor. makhğunızı işaret etti. Zarif bir köş-
hem de (Havay) adalannda.ki bolluk kün önUnde durmuştuk. Civarda. kıs
ve bereket karşısında izharı hayret nı.klar otluyorlardı. Kö§kün pencere
ediyorduk. BütUn caddeler meyve a- }erinden içeriye bir nazar fırlattığını 
ğaçln.riyle doluydu. Nereye el uzatsak zaman mektep sıralan gibi siyah bir
mutlaka yiyecek bir şey bulabiliyor- çok sıralar gördüm. Bu mtlddet eena
duk. Bu esnada iyi giyinmiş birisi J sında herif Navgeye bir puta pa.rçaaı 

BE 
Nakleden: 

HDssô RQ'lMallfil 
Hatice Süreyya 

"Dostum, hayatın feci taraflanru 
vazıh görmemiz için bUyilk tecrübeler 
den geçmemiz lbımgeltnektedlr. Der
ken hastalandım. Vallahi o zamana 
kadar bUtiln mevcudiyetimle ona ait 
olduğumu bilmiyordum.. Ve onun da 
beni bütün dünyaya tercih ettiğini bu 
kadar açık anlama.ınL~tım.. Halbuki, 
bUtUn varlığını bana hasretti. İtiraf 
edeyim ki, elimden geleni 8arfederek 
onu senden almak için çabaladım. Bu 
iş de bana pek kolay geldi. Kudtttl
mln bu derecede büyilk olduğunu o za 
mana kadar bilmiyordum. Bunu anla
yınca, ben de kendisine daha fazla 
yakla.ştım. Şimdi artık damarlarımda 
dolaşan kan bambaşkadır! Şimdi ar
trk sana kar;:,ı hiçbir kızgınlığım yok! 
Sen benim daima ve dalına dostum
sun! Ben her şeyi a~f ~ttim, her şeyi j 
Muradcığım ! Bana eLnı dostça uzat! ı 
daha. derin, daha f eylesofvari göliiyo
rum! Zira, onun kalbindeki yerimi 
anladım ... O, hiç kimsenin iştigal ede- ! 
m1yeceğl birinci yerdir.. Senin yerini ' 
de anladım ... Onun kalbi, ikimizi bir-1 

den ihtiva edebilir. O, o derece bUyUk
tUr. Ben, vaziyetten memnunum! An-

-40-
Hakkı yenilen, kendisin

den hakikat gizlenilen bir üçüncü şa. \ 
hıs ... Hislerimi anlata.biliyor muyum? 
Ben ki sizin ikinizi de, ayn ayrı mev
zubaluı edince seviyordum. .. Bir araya 
gelcliğiniz vakit beni rencide ediyor
dunuz. Birleşmeniz bir hafi cemiyet 
tarLI blrleşmeydL Beni ortadan kal
dırıverdinlz. Beni yapayalnız bırakı
verdiniz.. Kendinizi benden çahyordu
nuz! 

"Bunun üzerine ben de gittim. .. Bir 
kenarda., keneli içimi yiyerek yaşama
ya karar verdim ... Bir metresi takip 
ettim. Gayet basit olan bir kızcağız
dı o! Onda bir kadm şefkati ve otur· 
duğum !asaba.da bir ruık inzivagii.hı a
radmı ... Zehra, bana karşı pek iyi dav 
ranryordu. Sizlere de, ona da her şeyi 

onmı güzel gözleri için terketmişim 
'VehmJni veriyordum. 

"O sıralardaki ruhi ahvalimi sana 
bir tilrlU tarif edemem ! Esasen, çok 
müphemdi, gayrivazıhtı. Şimdi dü~U
nüyorum da niçin o kadar ıstırap çek· 
tiğimi izah edemiyorum... Kimbilir, 
niçin? ... Zira, emin ol ki kıskanıyor 

değildim .. Belki de evet, kıskanıyor
dum. Fakat hislerimde alçalmadan ... 

''Kendi kendime: (Bütün bunlar iyi 
bir şeklide olabilirdi! Çok yüksek bir 
tarzda cereyan edebilirdi. Ltkin onla
rın iki yüzlülüğü her oeyi kirletiyor!) 
diyordum. Fakat zannederim ki, ru
humun derinliklerinde betbahtlık du
>'llyordum. Terkedilmiş bir köpek gi
bi. .. Çok kederliydim ... ,, 

Durdu. 
Göz yaşlarını kuruladı. 

Bir an, nefes bile alamadı. 
Murad. ona bir şey söylemek cesa

retini göstcrm1yordu. 
neme yeniden kavuştum. ı 

"Bundan artık kat'iyetıe eminim. 

başladım. Maksadım, itin bitmek üzere 
olduğunu haber vermekti. Onlar, yüz
lerini duvara dönmüşler, ince, uzun pen 
cercden dışan bakıyorlar, bir taraftan 
da fıskos ediyorlardı. ikisi de benim 
kendilerine yaklaştığımı duymamışlar

dı. Yavaş bir sesle şöyle konuşuyorlar· 
dı: 

- Orada tertibat alın dımı? 
- Her şey hazırdır. 
- Bilhassa Türk makamatmın ha • 

berdar olmamasına dikkat etmeli. 
- Ta bit 1 Onların içinde milli tegki

lAta mensup olanlar pek çok. 
- Haber verirler. Başımıza bir dert 

açarlar. 
- Siz merak etmeyin kolonel 1 Bir 

kere Ayastofonostan •elametle trene 
binerlerse mesele kalmaz. 

Muhaverenin arlı:aaı gelmedi. Çünkü 
çünkü çok mUvesvİI bir adam olan Be
net, iyi koku alan bir wı eibi yakının· 
da benim mevcudiyetimi hissetmiş, ar
kaya dönerek beni görmü~tü. 

- Ne var, ne istiyorsun? diye ıordu. 
Bu haşin ıual onun ıaşkmlığından ileri 
geliyordu. Sükunetle: 

- Kamyonlar yüklenmek üzeredir. 
geriye birkaç kişi kaldı, dedim. 

Ballar: 
- Pekala, sen işin başında bulun da 

net, bir şeytanlık yapmış~.? .~de ata 
Sirkeciden herkesin gözü o~~ g 
bindirmemek doğrusu iyi bır ~o a 
lıktı. Eğer bunların ıevkedileC~ 
ha evvel karşı taraftan haber ~ cc 

onlar Sir~ecide pekala tertiba.t h rn 
!erdi Vatan hainleri trene bı~ '1ıan 
sırada bir b<ıskın yapmak ned 

olamasın? işte, Benet bunı~rı /. 
re1< her:fleri kamyonla gizhC~ 
f?noas &;iınyor, oradan tre~e ~ 
du. Bu s11retle bir çok tehhlıel ı,ııı J' ,;<' 
nU aim•ş o1uyordu. Doğrusu.. b 
takuiıe değer bir i§ti. Şirnd1 ' 

\!mitle- bu vaziyeti Esat beye b 

yi dUşUntiyorum. Ben vazıfe~ 
1.· o da o ne ıstene yapsın .. Bela1• 

rın ıı:\"kedilecekleri vaziyetler• 

knuinct' hazırlık yapmıştır. 1311 f' 
oisa clıa ya denizden vapurl•• 
le Sirkedden ıevkedilcrekter.• 

le başka bir yoldan veya taY~ 
Çll!ma7lar ya .. Böyle oldU 1 
Esat beyın bureC.a pusular 1' ~ 
rl·ğı ne :r al um. Adam::ağu:U1• 

kamyon:n Yeşil~töye sevkedil~ 
dan trene bindirilecekleri n~r~ 
na gelsin .. Mutlaka onu yenı 
hau<'rdar etır.ek lazım. 

u" savmaktı. Ses Sokağa ;:ıkbm. Yağmur b ıııuh 
le yağıyc.r. Tevakkuf ınahalli11 

çabuk bitsin, dedi. 
Maksat beni bagtan 

ikram etmiş ve kendisine ev;n önünde 
intizar eylemesini tenbih ctmi3ti. Ben 
rehberle içeri girerken: 

- Aman Na.vgc, b!r tarafa ayrıla
yım deme! 

Tcnbihfiıi~~ve-raım. Herifin tuhar 
halleri vardı. Beni sıralarla dolu sa
lonun yanındaki bir odaya götürdü. 
Bu odanın Uç büyük penceresi vardı. 
Ortada da gene büyük bir masa duru
yordu. Herif kapıyı kapamak istediy
se de ben: 

- Hayır, kapı açık kalınn, dedim. 
Masanın U7.0rinde anltyamadığım 

bir sebepten dolayı iki ya.atık ile ci
binlik gerilmişti. Yan tarafta merdi
venlere açıla.n bir kapı vardı. Herif: 

- Boyunuzu ölçmek için bir mei ro 
getireyim. Dedi. 

- Pek ii.lA, cevabını verdim. 
Herif, merdivenlerden çıkm!.Ya barı· 

ladı. Ben de kapının y&nında bulunan 
bir kasanın üzerine oturdum. O sıra
da ne görsem beğenirsiniz: Her iki 
tarafında iki büyük asma kilit bulu
nan iki uzun snndık... Bunlar tabutP 

banın ı§ığı uzun caddeyi yarı f töre 
aydınlatı}'Or. Ueı·iki köşeden -' lllek 
doğru birisinin fÜpheli bir ~ Ö'IUd 
iler lediğinı görüyorum. Ben la 
doğru ilerliyor. Sağ elimle .:ı Pek 
tabancayı rntuyorum. Bit~~ anı 
laıınca baktım. Bizim Saip. c 

cide b::kliye bekliye sıkıJrıııŞ··· Ye 
görUncc yanıma geldi: 

- A~abey daha ne kadat' 
ğiz? 

- Ben cie bilmiyorum. 
-Benı 2f!et ama, ne oturt' 

ben bir girişmek istiyoruııı· 

sabey i~im yanıyor. 
- Sana demin ne dedim· 
- Deliiik melilik, göz göre 

kaçmaıım;; ıazı mı olacağız. . 

- Saip ! Sen daha mUhirıı 1'i' 
mek ister misin? 

- Emret. .M 

- ŞlmJ: nasıl milmkünse lir, tir. 
atle polis rnüdUrlilğline gi~· ~ lhuı 
gör ve milltecilerin Sirkecıye ~ oıta 
pnla Ayatafonosa sevıcde~ h;ı~ 

o kadar benziyorlardı ki. Kendi ken- ve oradnn trene bindirile: ekl . ' 
dime: vr. Benim de emir bekledililt" ~i 

(D•vamı var) ( r J evatr'1 ı te 
lı 

--- -· ·p ~ lab· Şimdi artık (sevdiğin kadın) ı iade 1:- rlirsiln. Seninle el ele verı~ l'lli/ 
diyorum.,, rar eski haline getirmeye '!:i' oııı 

Murad soluk almıyordu. Kadının ama, bunda müşkülatia ınu l>:ı 
bütün harekatını takip ediyordu. O- cağız!. ı -., 

nun Uzerinde bir aksi tesir olacak di- "Senin yanına gönderdil~ l~ra 
ye &IU kopuyordu. hakiki nnnec.iğimin bir g~ J> 1 

lsmet, sairfilmenam gibiydi. Bu ibarettir. Onun mağmuın . "' •id~ 
mektubu okumaya. ba.şladığında.nbe'ti. Bana doğru yüzünü dönrnUf

11 
ır 

gözlerini, bir kere bile olsun, delikan- r~ni sade bana dikmiş b.i.r ~ 
lıya çevirmemişti. tayftır o ... Ona karşı muşf 

Devam etti: hametli bahusus sabırlı d"'d 
"O senin yanına gelecek. Onunla ko sana zemin hazırladım. ?Jtl~ 

nuşacaksm. lstını.plannı anlatacak. tına dair bir sır biliyorutil f ttrn· 
Neler çektiğini sana hikaye edecek. da bir merak uyandırdırı'I: 

1 
ları 1 

Sazan, geceleri ağlıyordu .. Göz yaşla· kikati baştan a.sağı bildiğıt11 turn 
n ellerime akıy~r?u· Ve ~anki işitmi· lntmadım. Se>n.i .mefüet~el< A bu 
yecekmişim g bı, mırıldanıyordu: sl:Szleri be hane ittıhaz cttı~:ıJ Çeki 
Affet beni evl!dım!,, diyordu. Ah, kftmil. fazrl bir insanım. ~ 'rıi~I bir 
bundan nekadar ıstırap çektiğimi ta. da b:r ihti:vanm. Bir ann.e~ı tuı 
88.vvur edemezsin. na birçok sırlanru söyleırıı\1~ •edj 

"Bar.an da. ben senden bah!eder- liyorum. Bu sırlannı e~ ~ tıak 
dim. O vakit, benimle yüz yü:ze gelrnt!- den saklamak fıtfyecektfr . .ı ~ 
mek için, arkama !!aklanırdı. Kendini rim söz ver bana! Söz ver 
siteme, taarruza uğramr~ far7..ederdi. tubu !!ana yazdığımın s~!~ haz 
Çok Uzillüyordu, çok be"baht oluyor-

1 
,·armıva,.aktır. Namusun u j haı 

du anneciğim benim! Dakika dakika, min et!., . 11ı 
ndım adım onu takip ediyordum... Mn:nd göz ucuyla tak'l~tJ 
Hastaların ne derece vazıh görfü•lU t~mrtın Jınlfnl bu ~l'fer slll<; 
olabileceğini tasavvur f:'dem('zsin. Pek h1tvr~te dliştli. ~u son satrtl 
ha.rap oldu. Manen bitti biçare! Gö-, raberce okudular: (DııJ~ 
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fly /. ~all'aıll' C<ooacall< ? 

vücudumuzu tamir etmek ve 
• • 

yamalamak ıçın 

lü erden istifade ediyorlar 
Ruıyada b' 

llılllııu ır buz dolabı göz.in ··~ 
'llfly aşılamak · · o .. 

el atlarda k 11 ıçın yapılacak ame-
:r&iil § gözlu anılmak üzere ölü:erden 
. dt tah,,h l ~rle doludur. Ba~ka Ru4 

. -•eennd ~ ~ 
jl11 'trıga ed 1 e de canlı hastalara şı· 

ti) ı rnek .. ece olarca k uzere öhHerden alınmış 

1 
11 an \rardır 

ı nın . • 
.Jtl erıkanın "k' h 

t it~.- cesedlc . ı ı astahanesinde Ö· 
r rındcn al 

in mcvcuıt ınmış canlı gürlde • 
deli "9ılanınak • ~r. Bunlar ihtiyacı olarlara 

ıc:ın hl • 
ı d mvcvı mahlull~r ıC'inde 

e /. 
biJI 

eıeti' 
~ J.1 iicudım . 

. I~, b I bır hıS9 
1 !! d ~ 'O bi .. 

bll ernf>/c , • llSlnP 

. ~Yapıl ı.rın diiııya· 
·,o ad arı rımdiwıt. 

onıııı I r• ~ ı:;o-b ıa «1/nn-~ f'b ... 
1l '1l<ık .:ıt1 l ' 1 in r 
•• f' la... il ll::<'rı> b · 0,....,, zıın .. ı r 
•• feb<>lc r- 1 8o:iirıclf!n 
'/.re .. ı tarı,[ r . 
~ ırM~1l. 

~ı 
tlı ti 
jle,,-

i r~ 
··ti* 
u 4' rıı ha 
iti u !aıa edn 
rl nu ... : l tncktcdir \ t .. ""n d" • 

1 .::~~er huıu'::r birçok cnn g;ziyle 
~ oi1Ud ıatiyofllı '-' tadır. Bununla de • 

en •q k" 
dl lan .... ~ alınan göz~r .olmak üzere iken . 

.. ""sı Baı.c • crın k d" • 
c: Pek okt .r sındc kö .. en ısıne aıı . 
üf lranı ç . ur. 1'-litct·· rluıtten kurtulanlaı 

:td e Vücuduna v ~ırn başka birisinin 
Ş"' sa~SJZdır. J3:rıldiği için ölmivcnler 

. ~csınde sağlıkta§ka birisinin güddcleri 
1 de vardır. n istifade eden l:irkaç 

nutun b 
~n biitUn unıa~n esası, insan öldüği.i 
~I llaz • \lz\rıyef h • ! arıycsid' ın cp bırden ölme· 
'tcs de kcsü·ı ır. Gerçi kalp du:-ur v~ 

Ço}t r anıa • kısımı ınsan vücudunda 
h Ctler. M ar tanlılıklannı munafaza 

ıııı escıa .. lb\ılı llıakta ola ıı~n gunlerde Rı..:ı-:yada 
ot telif kıs n goz aşılarında, gözür:. 
it\~~ dakik ıtnlannm ölümden &onra 

""•'' "'
1
itir a kadar y d ~ . ba d'l "' ..,.. · Si . aşa ıgı ıs t e ı -
rı lr· nırler is d"' orı Ucrcı • • e ort saat yaşarlar. 

11
• 'cltiı erının vücud öldükten sonrıı 
ırı de hlaat, kcm"ıkl · ·· ·· d · tir. cı .. erın ~ç gun. e~ı· 
~ Saç k"gun yaşadığı ısbat edilmış· 

:ıldukte okle:'\yle tırnaklar insa-ı gö· 
caıh.. rı 110 h ··ı.ıktad nra en az bir hafta canlı 
"a~tları ~r. Hatta dahili uzuvların 

1 
anı Cde 

1 
hayatlanna bir müddet de . 

•l ı.ı: r er. Mesel" • • h"' 1 . ı t .,, .. !\ h ' cı cıger ucre erı 

11 
tc l:ıı.ırıu a:t~ daha ziyade ölmezler. 

~ it ltalab·~ ıçındir ki ölümden sonri\ can· 
~birıdc 1 

en kısımlar ölümün hemen a· 
l'l'ırat ·sahiplerinden cıkarılarak ta-
cıu 1Çin d • ' 11rttaı. ye ek parça gibi muhafazd 
}'~Ilı "ita Ve h . 
1
. a1113k ır.u taç olanlara aşıl:ımak, 

iJJ1" la iltlarıa :e. ekmek gibi muhtelif ame 
6 t arası rılmektedir. Bu ame!iyat -

J> ln., llda en ··h· · ~ . ··'<lsr .. . mu ımlerı göz aşısr ya • 
,,. ''d ve öt·· k f ır u anm·n şırınga cdılme . 

ıı~ 
~a llurıdan b" da dokt ırkaç sene evvel Mosko 
: klindc dor S. S. Yudin insanlara kan 
ılmcsini aha kolay daha ucu:: y.tpıla 

l<a araştırdı 
~t • za net· · mıye!'I h lCCsı veyahut kana ttsir 
1 tındaki :stahktan olen birinin damar 
zumu olnıı anın artık kendisine hıç lü 
bu knn d Yacağını akıl etti. İşte 
Ç~kilmeltt:nnıadan evvel damarlanndaıı 
bır takım \re pıhtılaşmaması için de 
tuıh->~1. ecza ·1 • ..... ,..tad· 1 e muameleye tabı tu-
ıcd' •t, D k 1ndcn al o tor Yudin ölü ce· 
rıaıtıı • . dığı ka 1 b' . ıçııı n ann başka ırıne 
etmiştir. gayet elverişli olduğunu :sbat 

ha :Ooktor )' • 
ha~rladığ1 Öl"udın dikkatli bir Fu~ett~ 

de ınuhaf u kanrnı senelrce taze bir 
0dcaa aıa edebilmektedir. 

tıtuııundcn rıdrrı O!talmoloci tecrübe ens 
sene okto v Çok llıUh· r. · P. Filatov ~eçer. 

ırn hır tecrilbe yaptı. Göz-

}erinde hiç bir hastalık ohnıyan öl~l.erir. 
gözlcini çıkardı. ve lüzumu takdırınde 
kullanmak üzere muhafaza etti ve bu· 
nu denedi de. Bu tecrübesinde çok bil. 
yük muvaffakıyet göstermiş olduğ_u i. 

çin bütün Rus hastahanelerinde . şi~di 
göz muhafazası için aynca hususı bırrr 

buz rl"labı tesis edilmiştir. 

insan vü:udunu yedek parçalark' 
tamir etmek düşüncesi ilk önce 'may. 
mun guddeleri aşılama!.. nazariyesin

den doğmuştur. 
Genç ve kuvvetli maymunlardan hat. 

çın yumurtalık güddeleri aşılanması 
fikri ortaya atılmıştı. Gerek bu ve ge. 
rek maymun ve insanlardan abqan güd 
de aş•lan iyi neticeler vermiştir. 

Şimdi ölı.ilerden alınacak giıddelerin 
çok daha iyi neticeler vereceğini son 

zamanlarda başarılan iki mühim fen. 
ni tecrübe isbat etmiştir. Vakalardan 
birisini Amerikanın Baltimor şehrinde 
]on Hopkins hasteahanesi doktoru o -
lan Harvcy Ston, doktorluk di.inyasına 
bildirmiştir. İkincisini ise meşhur tay. 

yareci Miralay Çarls A. Lindberg'in 
enstitüsünden doktor Alepis Carrel keş. 
{etmiştir. 

Doktor Ston önceleri yapılmakta 
olan güdde ameliyatının niçin muvaf • 

fak olamadıeını göstermiştir. Aşılanacak 
gudde nescleri hangi vücude ekilecek -

se ilk önce oraya alıştırılmaları ıa. 
zrmdır. Bunu başarmanın bir yolu da: 

canlı nesci aşılanacak adamdan alınacak 

kan seromuna birkaç saat yahut birkaç 
gün maruz bırakmaktadır. Böylece ye· 

ni gudde yerleşeceği yeni muhiti yadır
ğamamakta ve kök salarak yaşamağa 
devam etmektedir. 

Şimdi can sıkıntısını gidermek için 
bioloci yani hayat ilmine merak sardır. 
mış olan tayyareci Lindberg ile dok. 

tor Carrcl'in yaptık~arı şey de: Canlı 
bir guddenin yahut herhangi bir 

ı•zvun haftalarca müddetle yaşıyabilme. 
}erini temin edecek hususi bir alettir. 

Tamir maksadiyle muhafa::a edilecek 
yeni guddeler sadece ihtiyarları genç. 
Jeştirecek hususi guddelerden ibaret 

değildir. Doktorlarla operatörler gud
de aşılamak işini daha ziyade hastalık. 
lan tedavi için kullanmak arzusunda • 
dırlar. Son zamanlarda Rusyada yapı. 

İ .tilrbfilirı oııcm.~y~rıl?rı~ıdarı .biı1 mmı zara: Robota c''rralılar, y<'rine 
l>ır l>a~ im ·mal; u,:m ılıtıyor b!r &.ıtlının bcı§rnı lwsmişlerdir. (Miimta= 

yan rc.~samı J\.arfo Fnrn ctinin tablosu). 

f!C'1lÇ 

İ ral· 

ıan bir aşılama ameliyatı çok dikkate 

swandır: 
Otomobil kazası neticesinde ölen bir 

adamdan guddei Nuhai alınarak vücudu 
bir türlü büyümiyen ve çocuk kalmak 

tehlikesinde bulunan bir kıza aşılanmış. 
tır. Kafa tasının içinden beynin hemen 
altında bulunan bu guddenin vazifele. 

rinden birisi de çocuklarda büyüme se. 
yir ve inkişafının kontrolüdür. Şimdi 
Gülhane hastahanesinde boyuna büyü • 

mekte olan has.tanın da bu guddesi lü • 
zumundan fazla faaliyet gösterdiği için 
zavallı adam durmadan irileşmektedir • 

Dahili ifrazat tetkik cemiyetinin bu 

sene yaptığı toplanmada Nevyork şeb. 
rinde doktor Max A. Goldzihcr bir ka. 
dında lü::umundnn fazla faaliyette bu. 
lunan Adrerİal guddesinin bir kısmını 
alarak kendisinde bu guddedcn bulun. 
mıyan bir adama aşılamak suretiyle 
yaptığı muvaffakıyetli ameliyatı anlııt. 
mıştır. Kadının sakalı büyüyor ve er. 
keklere mahsus başka izleri gösteriyor, 
du. Bütün bu arızalar Adrenal gudde. 
sinin bozukluğundan ileri gelir. Erkek 
ise Adrena\ hastalığından iztirap Cicki. 
yordu; derisi yavaş yavaş bronz rengi 
alıyordu. Çifte ameliyatla doktor her 
iki hastayı da tedavi etmiştir. ' 

Ölü cesetlerinden alınacak sağlam 

ta insanlardan alınan güddeler yaşlı ve 
kuvvetten düşmüş insanları gençleştir. 
mek için aşılanıyordu. Vakti gelmeden 
ihtiyarhyanları gene kuvvctleştirmek i· 

ıK <e ını <dl n @@U lY1 ını lY1 n <dl a m se ifil iP> as o liil aı ~~ifil eğ]® ıre lfll 

C ©l ~ lYI ~ k ©l <dl D .IFD 
Adrenal guddelcriyle buna benzer ame. 
liyat yapılnbilccektir. 

Sonunda 
intikamına 

tethişçilerin 
kurban gitti 

İnsanlar vücutJanndan bazı uzuvlar 
eksilse bile hiç sıkıntı çekmeden yaşıya. 
bilmektedir. Ciğerlerden birisi, beynin 
yarısı, kol ve bacakların ikisi, iki göz, 
iki kulak, mide, hazım cihazının mil. 
tebaki kısmının hemen ekserisi, bir böb 
rek, bunlnr çıkarıldığı halde bile insan. 
lar yaşamakta devam ederler. Çıkan -
lamıyacak yalnız iki parça vardır: Bi. 
risi kalp ikincisi de beynin alt kısmı. 
drr. 

n:r ,•aldtlcr Avusturya - ı!\faca- ı 
rista imparatorluğunun sınırla(ı 
içinde bulunan Yersek köyünden Ma
ri Illan'm cesedi geçen hafta Tuna 
kı),larındn bulunmuştur. 

Uundan yirmi alt1 !'Cnc en-d bu 
köy gü7~1i. zengin :ına ve babasının 
kendisine temin cttil\leri bütün lükse 
rağmen hayatından memnun değildi. 
Köy muhiti onn pek can sıkıcı geli-

yordu. 
1910 senesi son hahnr manenala· 

rında köylerine hir huzar sü,·nri müf. 
rczcsınin gclme..,i hayatının n! rnukad 
deratınnı değişmesine sebep old" 
Köy güzeline genç hir c:;üvnri zabitı 
aşık oldu. O dn ii1.abite aynı hissi dm 
du. · 

Sül'ari müfrezesinin ayrılıp git
mesilc de Mn rinin kayıplara karı" 
mnsı bir oldu. Bunr.a senelik ~a:> b~ 
betten sonra Yugo laYyndaki köyünt· 
anc.'.lk bir kaç ny e,•,•el geldi. 

Mnri ynln~ıklı f;Ü''~ri z.'lhitinfn pp. 
ş~nd<.'rı gitmiş ,.e Viyanndn yerJcc;miş· 
tı. Çok sürmedi, bu zabit kcndisirıi 

terk etti. Sonra bu şehirde "Kuµ:ı 
kraliçesi,, un\'nnını lrnznndı. 8ırasiJe 
bir Alman prensini, bir Romanya 

kontunu, bir Rus grandiikiinü, koı.
mopolit bir petrol kralım, bir Jngi-

liz tiyatro sahibini. bir İtalyan asil· 
zadc.:;ini ,·c bir Amerikalı milynrdc.·i 

penresinc geçirdi. 
Bütün bu hcy('cann rnfmcn haya-

tını çok sakin bulan Mari, umumi 
harp patlak ,·erince kendine hoş gö-
rünen mesleğe girdi. O günlerde Rtı
manynda bulunuyordu. Romanya hü· 
kumctinc ('.asusluk ynpmnk için hiz
metlerini teklif etti. 

Cn~usluğundnki mu\'afakiyetlerin· 
den biri harbin son zamanlarına do!:

ru, A,·usturyanın en mühim simaln· 
rından bulunan hir nnzırı kendisine 
ftşık ederek bütiin <'Vr:ıkını çalrna
~ıydı. Ilu nnzırd:ın çaldığı enak a
nısında merkezi de\'letlerin kullan· 
dıkları şifre an!lhtarı dn vardı '"e bn 
sayede müttefikler tam üç J.,1 Vh-ana 
ile Ilcrlin aras1nda gidip gelen ielsiz 

telğrnf gizli haberlerini ele şifre ede· 
lıilmişlcrdi. 

Romanya harbe girdikten sonrll 
tekrar Yiynnaya gitti. Seksapelini 
kullannrak Avusturya Macar zabit
lerile düşüp ltalktı ve aylarca müa
detle Romanya hesabına çalıştı. 

ölüleröen alınan uzuvları aşılamak 
suretiyle yarın öbür gün bir de baka. 
cağız ki doktorlar hasta bir kalbi ko • 
laylıkla çıkararak yerine sağlam bir 
kalp koyabileceklerdir. Bu işlerde bil
hassa Rus doktorları çok ileriye git • 
mişlerdir. 

Sulh olunca YugosJavynnın hizme

tine girdi ,.e bundan bir kaç hafk. ev

velisine kadar hep bu hizmette kaldı 
Yugosla ,·ya dahilin de hükumet aley· -0=-lfil-taT-0-:0:-:0::-:~:-®-lf'_®_lfil_U -lfil-@-=-~-
h inc olan gizli teşkilata karşı casus ~ u • 

luk yapardı. ~Q;Jı~lQı~ ~lr®fiil~D 
Belgratta çalışan gizli tethişçile· 

rin yu\'asını o bulup meydana çıkar· 

mıştır. Ele Yerdiği tethiçilerden ü

çü ida nt edildi ''<! bu üç kişi arasınrla 

da tesadüfe bakın ki kendi oğlu da 
vnrdı. 

Uğrunda C\'ini barkını terk ettiği 

ilk fı.~ıkından bir oğlu olmuştu. Böy .. 

le bir Jrndın evldını kendi yanındıt 

büyütemiyeccğinden onu bakıcılnr.ı 

vermiş ve sulhtan sonra da Bclgrnt
ta okutmuştu. Çocuk idam edildiği 

vakit 24 yaşında idi. Dört senedir 

nnnıJ1ile bütün münasebetlerini ke.<;· 

nıiş bulnuyordu. 
1\lari Blfın 1'cthişçi cemiyetini eli' 

verdiği 1.aman oğlunun da oraya mcı~

sup olduğunu anlamı,. fakat çol, 
geç lmlmı!=ltı. idamdan sonra birknr 

harta kndar hiç bir yerde görünm<' 

miş ,.e yukarıda elediğimiz gibi rreçe•ı 

harta cesedi Tuna kıyılarında bulun 
ma ... tur. Polis. hu casuı;; kadrnın inti 
kam için tcthişçiler tarafından öldü· 
rülmüş olcluğunu tahmin et1J1ektedir, 

Ttıgiltcrcni1ı en kiiçü1: prensi 
İngiltere kral ailesinin şimdiki hal

de en kilçük prensi, yukarda. resr.Jinl 
gördüğUnilz prens Edvarddır. Şimdi 
bir yaşında bulunan prens Edvard 
müteveffa Kral Jorj'un küçük ogvl ' 
P J 

'• u 
rcns orJ ile Ynuna Prensesi Mari-

nanın çocuğudur. Prens Jorja Dük un 
\'anı verildiği için Yunan Prenses· 
d · a· nı· ınc e şım ı •!:~ ilcnilmektedir. K t 
d

.. . en 
U§eSı ••• 
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MANBUL: 
18,SO çay aatf, dam mUllldm, 19,30 kon.. 

reranıı, Dr. Ali ŞUkrll t.&ra.fmdan, 20 Rlt&t 
ve arkad•§lan tara!mdan Tllı'k mwdld.ııl ve 
halli p.rkııarı, 20,30 Vedia RJZa ve arkada§. 
lan taratmdan TUrk mualldsl ve halk p.rla 
ıan. 21 llOlo plakla 21,so orkestra. 22,30 a.. 
jam haberleri. 23, llOD. 

VİYANA: 

BlNBJIALAB 

BEYOCLU 

SABAY ı Xadm1ar klObG 

TOBK ı ŞeD cençier ... Kara 
gfiller 

MELEK ı )ılazurka 

IPI:& ı Lorel _ B.ardl Hlndt.tazıdıı 

(Ttırkçe) ... Şeytanlı 
tren 

·if:. - . • 

lstanbul Tram
vay Şirketi 

21 İkinci kanun 1911 tarihli §arlna· 
menin 14 üncü maddesine görE> 

iLAN 
1936 yılının 16 Birinci teşrinden Vf! 

yeni ilana kadar pazardan ba§ka gün 
lerde gidif - geliş kış programı 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 
No. Yollar tık Son 

kalkış kalkı;Ş 

işte sonbahar 
Ak§aill serinliğine kar§l kendinizi muhafaza etmek iç!Jı ııı.-

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten korunmak için icabeden fDtJt' 

harareti derhal verir 

SATiE' de 
18,4!5 prkı!ar, 19,1!5 memleket yayını. 19, 

40 IDgU1zce ders, 20,05 ııaat. haberler, hava 
raporu, 20,15 polisler için yaym, 20,80 ope.. 
rakomlk: Sevil berberi, 23,15 haberler, haya 
raporu, 23,25 eğlencell konser, 24,05 kcmU§

ma, 24,20 koıısertn devamı. 24,50 gn.motoın, 
la eflenceli musiki ve dana havalan. 
BIÇRJJN: 

SAKAK"l"A 
YILDIZ 

: 
: 

Jııl&zurka 

l!'Akl samanlar 
10 Şişli - Tünel 

Tünel - Şişli 
6.15 23.40 ·---6.35 24.00 

veresiye satılmaktadır. 

18,0CS prkılar, gramofon, 18,M edebi ya.. 
ym. 19,05 eğlenceli koımer, 20,05 lamupna. 
20 30 ltonaer, 20,50 gOnllD ak19leri. 21,05 h&.. 
berler, 21,15 tiyatrolar w kaba.relerden 11&.. 

kil. 23,05 hava raporu, havadla, spor, 23,M 
d:ı.na muaikisi,, 24,o.'5 gece ya.ymı. 

BUDAPEŞD:: 

scıoı:a : Glzll V9ldka 
ALKAZAll : Baki zam111Jar 
TAN ı BOdlrmıemlftir 
ŞIK 1 blldlrmmdftlr 
OABK 1 AP lıaDdoau,.. Kan 

davam 

Asal 1 Şendul ... 
AS'IOBYA ı ~ 

01Jll11BIYBr ı Bildirmemİftİr 

lSTANBUL 

Dertmz 

11 Şişli - Beyazit 
Beyazit - Şişli 

7.15 23.00 
7.55 23.45 

----------::-:-------~----------------------------12 Harbiye - 1''. t :11 7.00 24.15 
Jt.,atih - Harbiye 6.15 23.30 

A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 23.55 
Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.05 
Sirkeci - Taksim 7.50 19.25 

16 Maçka - Beyazit 6.25 23.20 
18,35 cuband takımı, kemler--, 20.05 -. 

!on orkMtr&c. 20,50 opera yayım. 24, 05 cra 
moton. l, 10 haberler, 

Beyazit - Maçka 7.10 24.05 
ı Pıagıw lılttf ... lkl --.....:...-:-:-~----::::--:---=-~--:::-::-::-1 
~katil A 16 Şişli (depo) Emin- 6.15 7.00 

BtlKBl:Ş: ı G6IDlm .m taUJW ve önü 
18,05 ıtcu., lla't'adla, 19.20 ıaıa.er. koc.. 

terana. 20,25 sramıaton. kcxıteruaa. 21,,SO oda 
mualldsl. 22

1
10 :mecmualara ve kltaıara da.. 

ir, '22,15 p.rkılar. 22.50 komer, 23.l50 alman.. 
ca -nı tran&uıca haberler, 24 son baberler, 

~ 111fUthm Eminönü - Maçka 6.45 20.00 
7.20 19.30 ı ~ dedlk°"'11•n ve :ıt.1açka - Eminönü 

çnı ~an 17 Sişli - Sirkeci 
ı KJsd .ae. ,.. COrtbD ve 

7.00 19.30 
7.30 20.05 

PARIS (P,T,T,): 
21.40 orkestra konwt. n.os oda mM1Jc1tı1 

ve ~kılan 22,05 facia, 24,35 havadis. 
BOMAı 

18,05 havad!5, 15,20 kooaer, 18 infat. 19,25 
karışık yayın, 20,50 Yunanl!tan için yayın. 
havadis, 2J.,35 hUk~mct yayını, 21,45 vlyo. 
Jonscl ve piyano konseri, 22,45 karı§ık ya_ 
YJD, 23~5 dans muSUd.ı, 15tfrahatlerde b& _ 

berler, 

Mektepler 

açıldı 

Kitabınızı 
Koloyllkla almak 

isterseniz 

VAKtT k;tap 
evinden altnı2! 

Algwn.&. : BUd!nDmllftlr 
1Uı:11AU1SY : Ka*el_. ...ıt w Atıeş 

ordusu 

BALE 
SOREYYA 
.J:BSNKOY 

KADIKOY 
'Blldlrmemlııtir 

: Blldlrmemlııtır. 

ı ibüd.lrmem1§tir 

OSKODAR 
JilAUI • Blld!mıemJftlı: 

TEPEBAŞI 

dram kısmında 
.tug1ln taW g1lnOdQr. 

Fnuıınz Tiyatrom.uda 
aat !0,30 da 

• ıUDA.KLABIN 

HALK OPERETt 
Pek yalanda 'kıt operet.. 

terine lıaşlıyor. 
SEYEK 

BQyUk ıoperet ile;; perde 

Sirkeci - Şişli 

A 17 Mecidiyeköy - E
minönü 

Eminönü - Meci
diyeköy 

6.45 18.30 

7.20 19.00 

19 Kurtuluş - Beyazit 6.15 23.10 
Beyazit - Kurtulu§ 7.00 23.55 

A 19 Şişli (depo) Emin- 6.05 7.05 
önü 

Emi.aönü - Kurtu- 6.35 
Juş 

Kurtul11ş - Emin- 7.05 
önü 

BEŞİKTAŞ ŞEBEKESl 

19.35 

20.05 

Bebek - Eminönü 6.30 23,.20 
22 Eminiinii - Bebek 6.40 24.00 

Bebek - Beşiktaş 24.40 

Od.a.ld~y - .Aksara.Y... 6.30 20.30 
Aksa ray - Ortaköy 7.15 21.15 

34 Beşiktaş - F.atih 7.00 20.20 
Fatih - Beşiktaş 7.40 21.-05 

JST ANBUL .ŞEBEKESt 
32 T-f)pkaJtl - Sirkeci 6.!0 !3.20 

Sirkeci - Topkapt 6.50 2.1.50 

'kı Yedi.inde - Sirkeci 6.15 23.15 
Sirkeci - Yedikule 6.45 !3.4.5 

.37 Edıraekapı - Sirkeci 6.10 23J.O 
Sirkeci - Edirnekapı 6M 23.'40 

. . ; ... ·- .,, ~ . r . 

Teteten: 24370 Milzlk: Seyfettin ve -------------
Snal )\af 

J)eniz Levazım ·satın.~J:ma 
.· _:. ~ :~·-·,Komisyonu . i 18 n la.- r'ı·-~·-·· · , 
~ .. , ....... ' 

·.' 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Sabnalma Komisyonun· 
dan: 
Muhammen bedeli Teminatı MiJtlCft Cİftııi 

Lira Lira Ten 
19.500 1463 50 Benzollu benzin 
21.:000 1575 :'°6 Dizel mayii mahruku 

l<' - YUkanaa 1m\a.m-ea bedeli iie teminat •e miktarları yazıh 
Beut>Ua benzin ft Dizel mayii kapalı zari1a ayn ayn müaakasaya 
konul:::ullf\:ar. 

'Z - Benzinin müaabsar. 6/ 11 y H36 cuma ~ünii :aat 14 ele -ve 
ma -;i ıma.lırukua münak•suı da ayn1 lÜn ve saat 15 de Ankarada 
Milıi Müdafaa Vekaleti biaasmda. ya.,dacaktır. 

3 - Şartnamuini ıgör.mek isti yen!~rin her gü~ Ankareda Denir 
~ez Satnıafma komuyonuna Te bta1'bulda Deniz l.evazım Sabn. 
alma komisyenuaa. miiraca'&t'lan. 

4 - Müna1casaya aireclderin de teklif mektuplannr 2490 ıayı1ı 
kan:.ı=' hükUmJerj da1ıiliade ımüna kast. ıaa'tinden birer saat evvel 'ko. 
misvona vermiş ıolmalan. (1454) 

Yeni çıkh 
Kültilr Serisi 

No.23 

• 

Andrc Moruft 
HAYDARRiFAT 

iklimler 
ikinci Tabı 

fstanbut - t 9315 
• 1 ~.. • .'- ' ~ ~ • • • j • 

fiyatı 100 Kuruıtur 

V AKIT Kütüphanesi - lstanbul 

BI~ 

Türkiye Ziraat 
meclisinden: 

Bankası 

Türkiye Ziraat Bankası gene~ kunılu adt surette ol 
tefrinin 18 inci çartamba ıünü ıaat on beıte Ankarad• 
Merkez binasında toplanacaktır. Delegelerin _bu .toplantıd' 
bulunmaları rica olunur. 

Toplanbda göriilecek itler: 
1- 1935 yılı idare meclisi "Ye miirakip raporlarınnı 

sı. 

2 - 1935 :yılı bilanço kir ve zarar hesaplarının tat~ 
mecliı\ raporunun tasvibi ile izumm ibrası. 

3 - Safi kinn ~zedilen ıek•lde dağıtılması. 
4 - ldare Met.~i i.za.sından miiCldetleri biten Bay 

oğlu ile Bay Cevdet Savranm ycrlerme ha seçilmesi. 
5 - Olen i.za Bay İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun 

tünün 54 üncü maddeej ~ucibinc.e muvakkat azalığa ıeÇ· 
Saidin muvakkat izalığınm tasdiki ve kendisi müteveffa 
mail Hakkı Yürefiroilumm balüyei •fü1detiai de ikmal 
m&kla yerine aza seç.ilme.t 

G - Mürakiplerin 1935 7tlr üaedeaiain tayini • 
7- 1937 yılı iç.in iki miirakip Ye iki yedek mü..--:akip 

~ (2242) 

A. NEŞ'ET Bikarbonat de sut komprimel 
Halis lnglllz Kftrllng karbonatlle yapılmıştır. Mide şlşhlnHği, hnzims·z1tk._,fazın yemekten mliteve11kt A 

rahatsızlıklarında yemeklerden sonra 2 - 3 ıkomprim.e mavi yass1 şlşelPl'de eepte tnşınması kola1 
Eczanelerden A. NE Ş" ET markasını isteyiniz. Piatı 20 kuruştur. 



T.N. k 
EIÜVÜK 

Bir ''rf · lf,.... . !'Sen bin katana bilirsin. Bir ka) heder.sen paran heba olmamış· ... ruıı "'kl • hır ~filo~ eree vatandaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun go erıne 
1 irim ld tınış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmayac:ı· 

dta edebilir. 

Aç karnına bir kahve kaşığı &lmdıkt.8 
KabızllQı defeder 

Yemeklerden birer saat aonra aımırsa 
SAZIMsızı..ıcı, mide eqillk ve yanma. 

ıarxnı giderir. Ağızdaki tatsızlık ve ko. 

kUyu izale eder. HOROl:l markır.lı amba. 
IAjma dikkat. Deposu: Mazou ve Botton 

ecza depoını, YenJpastane ark&IJ Aşir Et 
Sok. No. •7. 

lstiklAI Lisesi 
1-ıı. Direktörlüğün den : 

Mevsimlik yeni rnodellerımın 
geldlQlni sayın müşterilerime 

arzederım 

~ 
2 _ t . ~ llıunar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

Q\ı1enı . 
ıoaıcler;~re kayıt ve kabul 9artlarını bildiren ~arıfname 

Şehzad:b· 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

YAVUZ .IEllM 
TE~ZI 

a~ı l" k k lu arkasında. Telefon 22a34 _ Po ıs ara o 
Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. Nt• 3f 

(Cağaloğlu Eczaneaj yanında l lsta.nlınl Yen1posta.hane karştsın<la Foto Nur yantnda l.etafet hanında ............................................... ---- . ~ .•.. ı. ;.·~~·.:1.~ı .. .,, ;.' 
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- Evet babacığım. Kalbolduğu içini 
Çak canun aıkılmıştı .• Mcier o kız çal
rnıı .. Ne kadar da aramııtım bu yilzil· 
ğu ... 

- Kızım Anna bu ytbilğil senin kcn 
disine hediye etmiı olduğunu söylemiş? 

Vera hiddetle haykırdı: 
- Ne çirkin iftira •.• Ne yalan! .. Ben 

hasta iken yilzliğü parmağımdan çal
nuı., Ben de beyhude arayıp durdum. 

Vera, babasının uzattığı yilzilğil ala-
2-k parmağına taktı. Halbukl, okuyu
culanmızın hatırlayacaklar vcçblle, 
Prenses bu yüzUğtı doğurduğu babasız 
Çocuğun anahğrru kabul ettirmek için 
Annaya hediye ettt.işti. 

leral aildlne devam etti: 
- işte senin yilzUğilnU çalan bu kız 

naaıt1a çocuğfunu da boğarak öldilr
ltıUf. Şlmdi kendisini affetmek hüküm
darlık şanındandır. Senin evlenmek mü 
naseebtile affedenelr pek milnufp 0 • 

lur. İdaın bramu muvakkat hapse çe
'riririz. 

V rea, birden balmumu gibi ıarardı. 
1'eliıla cevap verdi ı 

- Nasıl babacığım, katil bir kızı af
fetmek nı.i istiyorsunuz. Öz cvlSdını hiç 
•crnıadan l5Idilrmll§ olan bir anayı nasıl 
•ffedeceksiniz1 

Kral: 

- Benim fikrim böyle, dedi. Çilnkü 
bu ku fiddetli bir yeiı içinde iken bu 
ıuçu iflemJı ... 

Vora, gene tclitlı telaflı : 
f - Babacığım. Siz bu kızın ne kadar 
ena bir mabJQk olduğunu bilıniyorau

nuz. O idam olunmadıkça doğruıu ra
~t ederniyeceğim ! Öyle muzır vlicut-

r ortadan k .. >ınahdır ... Verilen ceza, 
.... llyılrtır. Çilnkü bunu hak etmistir., 
'&ylclcrine şefkat ve merhamet gös-ı' 
terUınemeUdir. DUJUntlnllz ki, babacı· 

ğrm, bu kız öz evladını öldürmüş. Af· 
fedilmesi diğerlerine de fena bir misal 
olabilir. 

Kral, hayret içinde kızına baktı. O· 
nun bu kadar katı yilrckli ve merha 
metsiz "uluşuna çok şa§mıştı. Kendisi 
Annayı affetmek istediği halde kızı 
buna mani olmak istiyordu. 

Ciddi bir tavırla kızına baktı: 

- Bana bak, evladım. Bir bükümda· 
rın yiıksek vasıflarından biri de af ve 
merhametle hareket olmalıdır. Hem bu 
hal birç.-k biçarelerin hallerini ıs1ah 
et:1ıelerine de sebep olabilir. tthimal • 
k1 bu zavallı kız da yaptığına pişman 
oJur ve Heride ınernleket iyi bir ana ka
zanır. Fikrimce bu gibiler af ve merha 
ınet edılmeğe değer. 

Vera, sun bir gayretle gene itiraz et· 
ti: 

-Ben bu fikirde değilim, babacığım. 
Anna gibi hırsız, katil ve adi kadmlıı .. 
insanlık için zararlıdır. Fena bir ör: . .:K• 

tir. Bu cibi fena insanlar iyi insanla • 
r:n arasından ayrılmalı, layk ıolduklan 
cezalart görmelidirler. Bu suretle için· 
t!e bulundukları muhit temizlenmiş o • 
lıır. 

K~l. adeta kulaklarına inanmak iste 
miyordu. Kendi öz evladı olan kızının 
bu derece merh&nıetsiz ve insafs~ ola
bileceğini düşünmek bile istemiyor • 
rlu. Bıı ne kadar zalimce sözlerdi? 

Büyük bir baba §efkatile: 

- Evladım, dedi, sen bu biçare kızı~ 
suçu işlerken içinde bulunduğu perişan 
hali anhyamazsın. Çünkü henüz pek 
genç ve tecrübesizsin. Yeis ve çaresiz
lik insana her şeyi yaptırabilir. Bu kız
cağız da nas Isa bir hataya düşmüştür. 
Affa liyıktır. Ona idam yerine liç sene 
hapis Ufidir. Bu müddet zarfında 15• 

lahı hal edebilir, 

Telefon. 22566 
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dmlar bilhassa bu muhakemeyi çok bü 
yük bir merak ve alaka ile takip eJiyo 
.ardı. 

Bazıları genç kızın masum olduğunu 
~ddia ediyorlardı. Diğer bir kısım ncuo. 

ASe onu suçlu görüyordu. Dolapn L>ı. 

rivayete göre, Anna tıbbi muayeneye 
razı olmuştu. BUtUn yüzlerde bir me -
rak dalgaıı cıofatıyordu. Herkes mıı
hakemenin biran evvel batlamasını dört 
gözle bekliyordu. 

Salonun suçlulara mahsus yerine ge· 
tirilmit olan Anna, bu defa daha gü
zel ve sevimli görünüyordu. Bapnda 
topladığı ıaçlarmı matem al~meti ol -
mak üzere siyah bir kordeli ile sıkmış· 
tı. Elbisesi çok sade idi. MUaterih ve 
aakin bulunuyordu. Her göreni şaıırta· 
cak kadar ıüzel olan Anna salonu dol
duran bütün halkın dikkat ve hayretinı 
üzerinde toplamıştı. 

Nihayet muhakeme başladı. Şahitler 
yeniden çağrılarak birer birer dinlen
diler. Çenesinden uzun bir sakal 
sarkan mahkeme reisi &ayet sakin 
ve lakayt görünüyordu. Genç kıza de· 
di ki: 

- Anna Paskal, şu saate kadar bir 
tıbbi muayeneye tabi tutulmayı red -
dettiniz. Son defa olarak size soruyo
rum. Avukatınız sizi kurtarmak içih 
çok gayret sarfediyor, siz bu gayreti 
ve meselenin nezaket ve ehemmiyetini 
takdir etmiyorsunuı, timdi bize kat'i 
cevap verin: Muayeneye razı mısınız.de 
ğil misiniz? Düşününüz ki bu, yaşa

mak veya ölmenizle alakadardır. 
Ölü gibi ~ararmııı olan Anna, otur· 

duğu yerden kalktı. Azimkarane bir ta· 
vırla cevap verdi: 

- Hayır ben öliimü tercih ediyo-ı 
ntm. Saf, masum ve hcıkire olarak bu· 
güne kadar sebat ettim. Ben kararımı 

verdim. Öleceğim. öli.ımden korkmuy~ 
rulll. Bilakis biltiln kalbimle onu isti • 
yorum. Rica ederim blkimler, vicdanı· 
ruza göre kanun hükümlerini yerine ge 
tirinlz. Hakkımda ne hüküm verilmek 
icap ediyorsa veriniz. Beni ölüme mah· 
kum ediniı. ÇUnkü benim için artık 

diinya yoktur. Beni ölüm kurtara~ak· 

tır. 

Anna bu sözleri ıöylediği esnada mu 
hakeme salonunda bir ölüm ıUkCınu hü
kilm ıürüyordu. Dinleyiciler idcta ne· 
fes bile almaktan çekiniyorlardı. 

Baılıca ıahit olan ihtiyar Soı;el tek • 
rar çağrıldı, Reis kendisine ifadesini 
tekrar etmesini, söyliyeceği sözleri iyi· 
ce düşünerek söylemesini ve hakikatten 
ayrılmamasını ihtar etti. 

ihtiyar acuze hiç düşünmeden cevap 
verdi: 

- Eğer yalan söylüyorsam Allah 
bana lanet etsin ve cehenneme koysun. 
Annanm çocuğunu boğup nehire attığı· 
m gözlerimle gördüm. 

Reis Annaya sordu: 
- Bu ifadeye karşı ne diyeceksiniz•? 
- Hiç bir şey demiyeceğim. Madem 

ki sözlerime itimat edilmiyor. O halde 
ne desem faydasızdır. Allah biliyor ki 
bana terl:edilen bu masum çocutu ne 
öldilrdüm, ne de böyle bir §ey hatırım
dan geçmiştir. 

Bu sırada şahit yerinde duran ihtiyar 
kadın söze karıştı: 

- Evet, ben gördüm. Sen onu boğ
dun ve nehire attın ... 

Bunclan sonra, müddeiumumi iddia· 
sını söyledi. Annanın en şiddetli ceza 
ile mahkum edilm~sini istedi. 

Annan·n avukatı birdenbire ayağa 
kalkarak: · 

- Hayır, h5kimler. Ru ihtiyar kadı
nın sözleri baştan başa yalandır. Sa .. 
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Miki. Afrikada 
haydutlar peşinde 

Bugünlerde satışa çıkacaktır 
\......,. __ 
- ADEMi iKTiDAR -· .-1' 

v e B E L G ~ V Ş E K L i G i N E K A R $1 

HO RMOBiN 
- Tabi eti eri 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
Fatihte Kıztaşmda Sofular Cd.dde 

sinde üç tarafı muntazam cadde, :.eni 
ı.e na.zır, tramvaya ve çal"§ıya peıt ya.. 
km, civan kB.m.ilen mamın, 702 met 
re murabba.ı, kısmı lza.m.ı mUlk müs 

tatiliişşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Taliblerinin saat on. 
dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye mllracaatıan. 

Diş Doktoru 

Dbeyt cnçe1r 

Her eczanede arayımz 

SATILIK ATrAR DÜKKANI 
Topkapıda tramvay caddesi 48 nu

maralı attar dükkanı devren satılık
tır. üstünde bir odası ve arkada bah

çesi vardır. Kirası 8 liradır. tstiyen
lerin dükkana müracaatları. (5788) 

SA Ti LIK KöŞ1' eti, 
Kartal vapur iskelesi ve i ( 

dan (20) Yunus istasyonurıd~ 
kika mesafede (28871) ~ 
arazi üzerinde ma ahır iki ~ '.; 
satıhktrr. Talip olanlar aynı 

bibi Mustafaya müracaat!~ .. 

. ,J 
1Ş1 K L 1 ---·-----·----""--NEON 

REKLAMLAR I 
lblJ<Ç:lYJ;g v<e taık~DtD<e 

• ' 1 • l • • ' :: ~ ' ·, .. , • 1 ' • .. 

Cumartesinden maada hergiin 
hastalarnı kabul eder. NECiP ERSE·S 

Edinıeka.pı, KaragUm.rt1k Tramvay 
Durağı No. 95 

Galata: Sesli Han 

G'O'ZE'.L PRENSES ____ .....,_____________________ -~------,=-===---==------~--

• nati, tabiati ve garazı neticesi olarak 
Yalan söylüyor. Şahadeti nazarı dikkate 
•hnamaz:i Dü§ilnünüz ki bikimlerim, 

mDekkilemi mahkQm etmekle biiyilk 
~ teWi edilemez bir adli hataya dü§e
cebrinjz, 

Genç avukat bunları ııöyledikten son 
ra Annaya döndii: 

- Size tekrar rica ediyorum: Şu inat 
ft ısrarı bırakınız. Muayeneyi kabul e
diniz. Sahte ve çok fazla mahcubiyet 
alümünüze sebeb olacak. Ayıptır, gü -

nahtır, aklılllZI başınıza toplayınız. 
Anna. başnr önüne eğdi. Muayene 

neticesinde masumiyeti meydana ç~ 
bile kendisinin yerine başka biri kon -

mak Iazımgelecekti. Bu da prenses Ve
ra olacaktı. Halbuki kendisi onu kur • 

tarnıağa yemin etmişti. Bundan döne -
mezdi. Son nefesine kadar bu sırrı mu

hafaza edecek, onun namus ve hayatını 
kurtaracaktı. Hayatından zaten çoktan 
vazgeçmişti. Gözünde hayatın zerre 
kadar kıymeti yoktu. Öllimü bütün kal 
bile istiyordu. 

Başiyle bir red işareti verdi. Heyecan 
tıon haddine varmıştı. Bütün göğüsler 
ıstırapla kabarıp iniyordu. H akiml er 

müzakere odasına ı:rkilrl: ı v 

Anna, dinleyicilerin bakışları altında 
ezilmiş bir halde b.:ış.ıı. ö•ı::·ıe 
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Biraz sonra hakimler salona döndü -
ler. Koca salonda çıt yoktu. R eis kara
n bildirdi: 

- Yapilan muhakeme net icesinde 
Annanm suçlu oldu ğu anlaşılmış ve ö
lüm cezasına mahkum edilmiştir. 

Bu karann, m evcut kanuna göre, 
kralın t asdikinden geçt ikten altı hafta 
sonra infazı icap ediyordu. 

Muhakemeye nihayet verileceği sı

. rada avukat Zello birden haykırdı: 

- Durunuz, durunuz l Mahkemeden 
bir ricam var. 

Hakimler, hayretle avukata baktı: • 
lar. Reis: 

- Hüküm tebliğ olundu. Karamı de
ği§mesi mümkün değildir. 

- Hayır, ben kararın değigtirilmcsi~ 
ni istemiyorum. İstediğim şey Anna 
öldürUldükten sonra cesedi üzerinde 

bir muayene yapılmasıdır. 
Reis hayretle sordu: 
- Nasıl muayene? 

- İsteğimin çok garip olduğunu ben 
de itiraf ederim. Fakat, bu, lazımdır. 

Ümit ederim ki mahkeme bu talebimi 
reddetmez. Zannedersem bu isteğime 
müekkilem de razı olur. 

Bu istek karşısında Annanm bütün 
vücudu titredi. Avukat, ona doğru eği· 
]erek: 

- Sizi ölümden kurtaramadım. Bu 
suretle hiç olmazsa namusunuzu kurtar 

mak istiyorum. Artık mahcubiyet falan 
ortadan kalkmahdrr. Ben biliyorum ki 
siz ana olmadınız. Rica ederim bu tek• 
lifirni kabul ediniz. 

Anna bir saniye düşündükten sonra 
yavaşça cevap verdi: 

- Razı oluyorum. İstediğiniz gibi öl 
lükten sonra vücudumda tıbbi muayene 

yapılsrn . Ben öldükten sonra ne olursa 
olsun ... Ağzım bu zamana kadar sustu. 

Vücudum bunun yerine söyliyecck ve 
hakikat meydana çıkacaktır. 

Avukatın yüzü güldü. Reise dönerek: 

- Müekkilem razı oldu, dedi. 
Reis: 

- O halde mahkeme de sizin iste ği

n i;ı: i kabul etmiştir. Suçlu idam edil • 

dikten sonra cescdindt muay cı1e ,yapı • 
lacaktır 
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KRALIN YANINDA: 

Prenses Vera: 
- Babacığım, beni istemişsiniz? 
Diyerek babası kralın iş odasından 

içeri girdL Kral, mahkum bir kadın bak 
kındaki kararnameyi okumakla meşgul 
olduğu için kızının sözünü işitmemişti. 

Prenses, babasının oturduğu geniş 

koltuğa yaklaşarak tekrar etti: 
- Baba, beni mi istediniz? 
Kral uykudan uyanır gibi başını ma

sasından kaldırdı: 

- Sen misin kısım? Gel yavrum, 
seni kucaklayayım. 

Diyerek kollarını açtı. Kızını kucak
ladı. Alnma babalığn bütün şefkatini 
içinde toplayan bir öpücük kondurdu. 

Vera, merakla sordu: 
- Babacığım şüphesiz bana mUhim 

bir şey söyliyeceksiniz. Belki de evlen

meme dair-
Ktal lazıru yanına oturttuktan son -

ra cevap verdi: 

- Hayır kızını, bugfin sana evlen -
menden bahsetmiyeceğim. Esasen her 
şey hazır değil mi? On beş güne kadar 
Dük Jorj ile düğününüz yapılacak. Ni
şanlını seviyorsun değil mi? Bir kadım 
mes'ut edebilecek ahlakta iyi bir adam
dır. 

- Evet babacığrm, kendisini seviyo
nım. Fakat on ·beş gün beklemek biraz 
·ızun ... 

- Hayır, hayır kızını, on beş gün 
çabuk geçer. O kadar uzun bir miiddet 
değildir. 

Prenses Vera, hayret ve m erakla ba
ba::ı.ına bakıyordu. Acaba bah:ı-:;r kendi
sine• neden bahsedecekti? Kralın uzun 
•~kalının çerçevelediği vakur simasında 

yorgunluk eserleri açıkça görünüyor • 
du. 

Nihayet kral kızına dedi ki: 
- Yavrum, sana müessif biT hadise

den bahsedeceğim. Bundan senin de ha
berin vardır zannederim? 

Vera, derhal anlamıştı: 
- Şüphesiz eski oda hizmetçim oları 

Annadan bahsedeceksiniz? 

- Pek iyi keşfettin lazım. Ondan 
bahsedeceğim. Bilirsin ki bu kız yei9 

ve çaresizlik yüzünden çocuğunu boğı.ı.P 
öldün11üş. 

Vera, hemen atıldı: 

- Lakin babacığım, bana böyle hain 
bir kızdan niçin bahsediyorsunuz? Beflf 
bir daha kendisinden bahsedildiğini işit 
miyeceğimi ümit ediyordum. Vaktilt 
hizmetimde bulunmuş olmasmdan bu " 
gün bile nefret ve pişmanlık duyuyo " , .. 
rum. 

Kral hayretle lazma baktı: 
- Fakat evvelce Annadan çok metıı" 

nun görünüyordun. Onu bugün de ınet 

hamet edilmeğe layık bulacağını satı" 

mıştım. Çünkü idama mahkum olmut .. 
Vera, tekrar etti: 
- idamarru? 

Bu kelimeyi söylerken üzerinden it' 

ğrr bir yükiln kalktığını duymuşttı-
Kendi kendine şöyle düşündü: 

- Ne iyi! Artık Arına benim için bit 

tehlike olamaz. Ağzı bir daha açtlmanıa1' 
üzre kapanınca artık işlediğim giinabtaO 

kimse bahsedemiyecektir. Belki de ha" 
yatrm kurtulmuş oluyor. Ne iyi, ne iyi.1 

Fakat Veranm sevinci çok şü~edİJ 
Çünkü babası dedi ki: 

- Annamn üzerinde klymetli bit 
yüzük bulunmuş. Bu yilzüğü sana befl 

vermiş ve çok kıymetli bir emanet ola
rak rnuha~aza etmeni istemiştim? 


