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Sovvet Rusvava karşı 

Yeni ittifak 
17 milyon kişilik 

bir ordu ~ıkarabilir 
Bu kuvvetin 6500 tayyaresi 

vardır 
So\7yet Rusya ise icabında 20 milyon asker 

çıkarabi li r; tayyare le r i dört bindir 
~~en~ Alman - Japon ittifakından 
it ~ka ıki devlet arasında ayrıca gizli bir 
lbtıfak da mevcut bulunduğu iddia edil 
~r. Bu haber Sovyet mahafilinde 

büyük bir infial husule getirmiştir. Ja
ponyanın tamamilc Berline ramolmuş 

olduğu öne sürülmekte ve dünya he· 
( Oeuanıı 2 ncide) 

Trablusşamda başlıyan 

iS YA N 
Gittikçe vahimleşiyor 
Sokaklara barikatlar yapan 
halk ile askerler çarpışıyor 

Trablus Şamda i.<J'lja nın ilk günlerinde 

t\i.tına ve kar di;di 
~araret derecesi saba'ha karşı 

lıci g·· 
nakıs bire düştü 

tdcn h Undenberi bozuk ve karlı devam ( tarma şirketinin Alemdar vapuru da 
htllııtı ava bu sabah düzeldi. Havanın geminin yanındadtr. 
~altıanu 01tnasına rağmen güneş zaman l\Iudanyada kaıaya oturan Alman 
ltara.Yc) Ortalığt ısıtmaktadtr. Rüzgar vapurunun vaziyetini tetkik etmek üze 
'cJciı den esmektedir. Sürati saniyedf: re geminin acentası ile gemi kurtarma 
bqlıq ;:ıetreye düşmüştür. Hararet sa- şirketi mühendisleri bu sabah Mudan-
"ıat '.Ye~~~ı nakıs bire kadar inmişti; yaya gitmişlerdir. Bu geminin kurta-

t'ırt 1 e 6.Ifırdı. nl:nasına akşama doğru başlanabilecek-
hrı b~~~ dindiği için Boğazda bekli- tir. , 
la:'ttıa d Un gerniler dışarı çıkarak yol· Ereğli limanında yedi bin tonluk huğ 

evarn etmişlerdir. day yüklü Ermola adh bir Yunan vapu-
. Se:ıd·· banız kaza l a rı ru ftrtına esnasında eskiden batmış 
ltıd Ulbah' . . c lt ır cıvannda Kepez mevkı· gemilere bindirmiş. delinerek güverte-
~ araya 
~tr011 oturan Fransız bandtralr sine kadar denize batmıştır. 
t%ctk:::ı~apuru vaziyetini muhafaza Şilepçilik şirketinin kömür yüklü va-
~c)j'.Ycıinır. Gemi kaptam, kurtarma a- puru da ~u almak tehlikesi gösterdiğin-

!3 ta)" e başlanması için Paristen den kaptan tarafından baştan karaya 
ırııat beklemektedir. Gemi kur- oturtulmuştur. 

€snaf cemiyetlerinin 
miktarı azalıyor 

~:4 cemiyetten ncak 17 si 
llaf teşekkülü olarak kalacak 

(Yazısı J üncüde) 

Bütün ıstanbullular1n candan sevip hürmet ettiği 

Şükrü Naili 
Binlerce halkın iştirak ettiği muazzam 

ve çok hazin merasimle 

Toprağa verildi 
" Paşa ! Nereye gidiyorsun ? ,, - Rahmetlinin 

metrukatı - Yüzden fazla çelenk 
ölümile bütün memleketi unutulmaz 

bir mateme boğan Korgeneral Şükrü 

Nailinin cenazesi bu sabah saat 10,20 
de şehrimize g.cldi. 

Sirkeci garı bu sabah şimdiye kadar 
pel: az görülmüş kalabalıkla dolmuştu. 
Sivil, aske:-, genç: ihtiyar, kadın, erkek 
hatta ~ocuk, bütün Şükrü Nailiyi seven 
ter ona son defa ihtiram vazifelerini 
gösterebilmek için gan doldurmuştu. 

Polis ve asker müfrezesi garda yer al· 
mış garm dışında caddelerde ise kala
balık son haddini bulmuştu. Gar meth a 
IinJe bir cenaze otomobili bekliyor.4 

Bu otomobil merhumu Gülhane hasta· 
nesine kadar götürecek .. 

I 

Bir matem arabası 

Saat tam onu yirmide posta treni 
gara giriyor. Katarda her zamanki sür
at yok; agır, ağır geliyor. Lokomotif 
ve arkasından bir matem arabast halin 
de general Şükrü Nailinin bir büyük 
bayrağa sarılmış tabutunu taştyan va
gon .• Vagonun içi, dtşt üstü, yanları, 

her tarnfı çelenklerle dolu ve tabutun 
dört tarafında dört tane süngülü jan· 
darma dimdik duruyor: Eski kuman
danlarını bekliyorlar. 

Garda -çıt yok, başlar eğik, gözler 
yerde bir:ın için herkes onun ölUmüne 
inanamtyor. O her zamanki vakur ve 
gülümsiyen çehresile arkada saylav ar-

( Det·amı 6 ıncıda) 

·=-.................... ............................ ·-·-· 

lskendeı'un 
ve Antakya 
Kamutayda 

Bug ün görUşiililyor 
Sanca kta tazyik 

devam 
etmektedir 

,, '~ 
"' • 

ŞüJ.:1·ü Nailiye Edirnede yapılan cenaze merasimi 

Madfit'de açlık 
Asiler Fashlara mükafat olarak 

de:ü:o~~a~il::;ı!!ı:~!!~i;!n;:!~;a~ğ~:~ yagv ma hakkı ve değersiz , 
kenderun ve havalisi hakkında hüku-

metimizle Fransız hükumeti arasında Alman markları veriyorlarmış! 
(Devamı 6 ıncıda) 

Gürbüz ve Güzel 
Ç@<elYI~ 

M\Yı~©ıl9>aı~am o~ 

Uil <ıabc.kamtaı 60 mmıara ile iştirak 
eden Bay Salih oğlıt 10 yaşında 

CAHiD SALİH 

Kupon: 17 çocuklnrmızm musa 
bakamtza i§tlrnk edebilmeleri için 

bu kuponların toplanması 10,zmıdır. 

Çocuklarınızı mUsnbakamrza iştirak cturi. 
nlz. J(azanıınlara Ziraat ve Adapazarı ban. 
kaları da kumbaralar vereceklerdir. 

Yeııi ı;şgal edilen yer1.erden birinde 'kurşuna ılizilen zavallı bir lspanyol 
genci 

Paristen gelen bir telgrafta Madrid
de Alınan sefaretinin aranmıs olduğu. 
İtalyan sefaretinin yağma edildiği söy 
lenmektedir. 

Madridden gelen bir habere göre po
lis, Madrid hükumeti ile münasebetini 
kesen bir devletin (Almanya olsa ge
rektir) konsoloshanesinde büyük bir 
silah deposu ve geniş bir casusluk teş
kilitına ait evrak ke§fetm.iştir • .. 

Madrid, 26 (A. A.) - Asilerin tay
yareleri, diln payitahtı iki defa bom
bardıman etmiştir: Biri saat 9 da ve 
diğeri 15 tc yapılan bu iki bombardı
man, hnsarata ve yeniden birtakım te
lef ata sebebiyet vermistir. Maamafih, 
asi tayyarel~r maksatlarına erememiş .. 
Jerdir. Zira cumhuriyetçilerin tayya. w 

releri, bunları hemen püskürtmüştür~ 
<Devamı6~ 
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Donanmamız yarın 
sabah Yunanistanda 

Sovyet Rusyaya karşı Filonun Maltadan hareketi esna-
Japonya - Almanya ittifakı 

Sovyetleri vasi bir kıt'ayı müdafaa defa ısrarla bildirmiş bulunuyorlarsa sında samimi tezahürler yaplldı 
için ikiye bölmeye mecbur oldukları da., her iki devletin bu iddiası birçok 
20 milyon kuvvet karşısında şarkta devletler ve bilhassa Sovyctlerce ma.-
yedi milyonluk bir Japon ordusu vel kul ~i:Sril~üyo. · . . 
garpta on pıilyonluk bir Alman küth~· Bız bugun bu nokta. üzerınde durmı-
si vardır. yacağız. Ancak, yeni ittüakın netice-

* • • sinde husule gelen kuvvetle Sovyet 
İmzalandığı ajanslar taraf ınaan ha

ber verilen Alman - Japon misakı ci
han sulhü taraftarlarını derin bir en
dişeye düşüren ve Avrupa ile Asya 
milletleriıı.in mukadderatı üzerinde mil
him bir rol oynıyacak bağlanışlardan 
biridir. 

Her nekaciar gerek Almanya, gerek 
Japonya bu ittifakın Sovyet Rusyaya 
karşı değil, komünizme karşı aktedil
miş olduğunu 6iındiye kadar birçok 

ISe<dleını 
teırlb>Dyesn ırn n 
umumnoeşa 

tDıreODm 

kuvvetleri arasında istatistiklere müs
tenit bir mukayese yapmakla iktifa 
edeceğiz. 

Yeni misakı iınza.lıyan iki devletten 
Almanyanın. Versay muahedesi ahka
mını bir taraflı olarak f esbettikten 
sonra, mütemadiyen silahlanmakta ol
duğu mallımdur. Alman teslihatı hak
kında. a 1 ı nan haberlere göre, 
ı 9 3 7 senesi iptidasında hazari 
kuvveti 260.000 ni muallem asker ol
maln üzere bir milyonu bulacaktır. 

1936 senesi martında Almanyanm 
on beşer tonluk ve birer top dörder 
mitralyozla mücehhez altı yUz elli hU
cum tankı vardı. 

Alman tayyareciliği hakkında elde 
edilen malUınata nazaran Alına.nyada 
altm.ı§ bin kadar pilot vardır. Ve do
kuz tayyarecilik mektebinden her se-

BugUn gazetemizin diğer bir sayfa- ne vasati bin pilot yeti§mektedir .. As
mnda oöyle bir havadise raslıyaca.ksr- kert tayyarelerin miktarma gelince Uç 
nız: 

"latanbul Halkevinin ya'uba§ında1cf 
arsa satın.alınmış, Ireş/i yaptınlmıf ve 
'O'l'aya iki katlı bir bina çıktlması ka
ra1·üıştmlmıştır. Btl binanın bir katoı
(f.a konf eraM, diğer katında spor sa
lonu bulunacaktır.,, 

Bu havadisin ehemmiyetine biltiln 
yurdda.5larm dikkatini celbederim. 
Çünkü bu bina, berkesin anladığı ma
na.da klüp nev'inden bir milcssese oJ
mıyaçak, gençliğin sıhhat ve canlılığı
m arttmniığa ve muhafaza etmeğe 
yan)'acaktır. 

Vücut sağlamlığını bUtün gençlik 
arasında .milU bir meziyet olarak mu· 
haf azaya da.ima mecburuz. 

Yalnız gençlerin değil, orta ~lıla
rm, ft9l1! fjzilc kabiliyetlerinin dere· 
cesine göre oldukça. yaşlanmı!}lann bi
le, bedeni kültüre asla yabancı kalma
malarına itina etmeliyiz. 

Mekteplerimiz, ordu, mUtefen-ik 
spor teşekkülleri, gençUğimizin bede
nen diriliğine durup dinlenmeksizin 
yardım etmektedir. Bu büyük hareke
ti tamrunen umumtıeatirerek, dilnya
mn diğer billetleriyle her noktadan o
muz omuza. gitmek hususunda içtiği
miz :andı yerine getirmeye çalışmalı
yız. 

Gençliğin bedene olan itinası, Avru
pamn muhtelif ülkelerinde çok açık 
bir şeldlde görülüyor. Sık sık yapılan 
beden! kültür nümayi§leri, kendine gö
re bir manayı da ihtiva ederek göze 
çarp.maktadır. Sağlam kütle, ülkenin 
çatısı ve zırhıdır. Son zamanlarda bu 
sahada çok ileri gitmiı;ı kütleleri gözö. 
nünde tutarak dostumuz lngilterede 
de umull}i bir hareket ba.c:gösterdi. 1d
manlı VÜcut yetiştirmek yolunda di
ğer milletlerden geri kaldıklarını bile 
itiraf ettiler. Şimdi mühim bazı şah
siyetler, ehemmiyet verdikleri o diğer 
milletlerin gençliği yetiştirme usulle
rini öğrenmek için mahnllinde tetkik
lerde bulunuyorlar. Halka idman yap
tırmak birinci derecede gelen işler n
rasmdadır •. 

İşte onun için lsta.nbul Halk Evinin, 
içersinde Dlllkenunel bir spor salonu 
da bulunacak olan bir bina kurdurmn
ğa giri~iğtni işitince bUyUk bir heye
can duyd,uro. Ve hf'rkesin dikkatini, bu 
hareketin ehemmiyet ve manasına çe
virmek istiyorum. 

Bu işin hu noktnda knlmıyacağınn 
kuvvetle eminim. Spor enlonlan, he1· 
semtw, her mahallede olacaktır: ol
m::ı.hdır. Vlicut sağlığı kadar vücuda 
sağlnmlığrpı (ia kendimi?..c karşı milli 
bir borç bilmekte daha çok azim ve 
ibdala. devam edeceğiz. İdman şebeke
mizi geniHlcteccğiz. Gündelik hayatı

bini buldukları tahmin olunur. 
Japonya.ya gelince: Japonynnın For 

muz ve Kore dahil 93,524.000 nUfusu 
vardır. Eğer buna Ma.nçuryayı da ill
ve edecek olursak umum nüfus 120 
milyona yaklaşır. Japon ordusu, Mil
letler Cemiyeti yıllığına göre, 16 fır
ka, bir hassa fırkası, dört silvari liva
sı, dört ağır topçu livasından mürek
keptir. Her fırka beheri dört alaylı 

piyade livasmda.n, bir süvari alayın
dan, bir sahra veya dağ topçu alayın· 
dan, bir istihkAm taburu ve bir nakli
ye krt'asmda.n teşekkUl eder. 

Piyade 70 alay ve iki tank kıt'asm
dan mürekkeptir. Her alayda üç tabur 
ve iki makinelitUfek bölilğil vardır. 

Ta~urlar biri makinelitUfek olmak ü
zer~ dört bölüktür. 

SUvari yirmi beş alaydır. 
Topçu: Beheri Uç gruptan mürek

kep 15 sahra alayı, sekiz alay ağır 

sahra topçu, Uç al~y ve sekiz mUstakil 
gruptan mürekkep ~hil topçu; beheri 
iki veya Uç grupluk dört dağ topçu, 
bir .alay tayyarelere ka.t'6ı müdafaa 
topçu, bir grup süvari ve topçudan mti
rekkeptir. 

!stihkAm: On yedi istihkAm taburu 
vardır. Ayrıca iki ıılmendifer alayı, 

iki telgraf alayı ve on beş nakliye kıt
a.sı mevcuttur~ 

Havacılık ise sclriz alaydır. 

Ordunun hazarda mevcudu 328,175 
kişidir. Bu miktar seferberlik takdi
rinde üç milyona. kadar çıkar. Maama
fih umumt seferberlik halinde Japon
yanın yedi milyona kadar asker çıka
rabileceği tahmin olunuyor. Buna 
Mnnçukoda teşkil edilen 120 bin ki
şilik Mancuko kuvveti de dahil de -
ğildir. 

Japonyanın - Alman eserlerine gö
re - tayyare mevcudu 3500 dir. 
Şu halde umumi bir seferberlik ila

nı takdirinde paktı lmzalıynn iki dev
let l 7 milyon ru:ıker ve 6500 tayyare
ye malik bulunuyorlar. 

Bunlara mulcabil Rus ordusu: Dai
mi ordu 680.000 kişiden mürekkeptir 
Her sene aynca 842,000 milis talim 
görmektedir. 

Piyadenin emrinde 456 piyade sah
ra bataryası vardır. 

Doktor Fiver 1935 de Sovyet ordu
sunun mevcudunu sulh zamanında 1 
1,200,000 harp zamanında 7 mılyon 
30000 makinclitUfck, 5000 top, 400 
tank ve 4000 tayyare olarak kaydedi· 
yor. 

Sovyetlerin umum1 bir harp karşı
sında. yirmi milyon a...~ker çıkarabile

ceği tahmin edilmektedir. 

• • 
mızda vUcudumu.ıun sistemli bir sure._ -8-.,-0 ..... f_y_a_d_a_b_I r_l_i_B_P_a_k_e_ı_ 
te işlemesine, parlrunasmn yer verece- " 
ğiz. Ve bunu temin edecek muhitler, şebekesi yakalandı 

Maltanm La Valetta limanında İn

giliz deniz kuvvetlerinin misafiri bulu-! 
nan donanmamız dün Maltadan ayrıl

mıştır. Bu ayrılış esnasında Malta hal
la Türk donanmasını büyük tezahürat
la uğurlamıştır. Amiral Şükrü Okanla 
İngiliz amirali çok samimi bir şekilde' 

vedal:ışmışlardır. 

Donanmarruz Yunan donanmasına 

iadei ziyarette bulunmak üzere Faler 
liına:ırna gitmektedir. Yarın saat 8,30 
da Falerde bulunulacaktır. 
Donanmamız şerefine yarın akşam 

Yunan başvekili general Metaksas bü 
yük Britanya otelinde bir ziyafet vere· 

~çcrloe 

• KömUrlerc çakıl~ı karıgtlrıldığı yolun 
da belediye.re dün muhtelit aemtıerden glka. 
yetıer yapılmıştır. 

• Beledlyl'.nln §rhrln kara.nlılc aokaklarma. 
yeniden koyacağı 2000 lAmbanm projeai ya 
pılmI§tır. 

• Çekoslovak rejisi memlekUmlzden 
alacağı ı,250.000 kilo tUtUnU 1,281,000 kiloya 
c;rkarmrotır. 

cekt!r. Bu ziyAteti bir suvare takip ede· 
cektir. 

Pazar akşamı donanma kumandar.1 
ve subayları şerefine. elçimiz Ruşen Eş-
ref bir ziyitfct verecektir. _ j 

Fransız 
Harbiye Nazırına 

Suikast 
Teşebbüsü 
akim kaldı 

Fransız harbiye nazırı Daladiyer ile 
umumi erkanı harbiye reisi general 
Gumlenio ve bir askeri heyetin Fransız 
- İsviçre hududu boyunca tefti§ler yap 
mak üzere Paristcn hareket ettiklerini 
dün yazmıştır. 

Dlin geç vakit gelen bir habere göre 
Fransız harbiye nazırı ve askeri heye· 
tine bir suikast yapılmış ve bunun önü· 
ne trC'n kondüktöriinün dikkati geçmiş
tir. 

Harbiye naDn ve heyeti hamil tren 
Mulhausca giderken trenin lokomotif 
kondüktörü bir takım işaretlerin işle· * Maari! veklleU ecnebi ve azlık mektep 

lerlnde de - TUrk mekteplerinde olduğu memekte olduğunu görmüş ve derhal 
gibi _ tek kitap usulünün tatblklni bildlr treni durdurmuftur. Tren yoluna kun· 
mlştir. dak konulduğu söylenmektedir • 

c: İstanbul llııe ve yükııek mekteplerinde '"'.""'---------------

tahsil görmek Uzcre aaıepten blr ta.ıebe ka Musoı·ın·ı Peşte 
rnesı gelccckUr. Bu hususta tertibat alm • 

nı:k~~· Ani bnstırması yüzünden ba.z.t mek ye gidecek mi? 
tcplerdo henUz aobalann kurulmamıı olduğu 
anlagılml§tır. DUn Maarifte aobalar ve 2Mo Macar naibi Napollde 
eoba borusu tevı.l edilerek bUtUn mek 

tepıertn nokaanı"" ikmaı edllmııtır. bahri nU ma ylşl 
* Mua\llmlerin kıdem zamlarının bugl.ln Seyrel t 1 

tevzilne başlanacaktır. 
• Aya.eofya mozatklcrtni meydana çrkar balyada bulunan Macar naibi Amiral 

mağa uğraşan profesör Witemor dün Amerl H ti' l f' dil Ka "t 1 or ve zevces ıerc ıne n pı o -
kaya hareket etm~ ' • ca ttalyan lrral ve kr llccai tarafından * 1k1 gUndUr ~hrtrn!zdo bulunan EUgan t 

F ........ ___ d .... __ T ...... bir rcamikabul yapılm.ııtır. Resmikabul hariciye nazın eyz _...._.... .. e ......... o • .,.. • 

ekspn;ııile Ankara.ya gitmiştir • 
• üniversite rektllrU bazı l§ler için Anka 

raya gitmiştir • 
• DUn çlçekçller cemiyeti idare heyeti 

ııeçimi yapılmqıtır Dugüıi de balıkçdar ceml 
yetl saçlml yapılıı.caltbr. 

• G<Sçmcn nakliyatı sona •nntotlr. Bu ıru 
retle bu sene 15000 göçmen gelmiş olmı.kta 
dır. 

* İktisat veklleti tUttın, fmdık ve elma 
gibi ihraç maddelerimizin vapurlarda hay 

de 2000 kıtl bulunmuıtur. 

Dün amiral ile İtalya kralı, kraliçesi 
ve Muaolini Zara amiral gemiıinden Na 
poli körfezinde bahrt nlimayiıi aeyrct
mitlerdlr. 

Romadan verilen bir maliımata göre 
Macar baıvekilinin davetini kabul eden 
İtalyan ba1vekili Muaollhl 1937 de Pcı 
teyi ziyaret vaaclinde bulunmugtur. 

vanlarla bir anbara konulmamasını blldlrmJş ----------------

tir~ Sannyi birliği idare heyeti dün toplan ' 1 ta 1 ya 
mış ve 8IUI0.)1cilcre alt iglerle yıllık raporu Milletler Cemi "etln-
tetktk etmiştir. J 

* Lokman hekim nam ile Adapazarı ctvıı de D ~eki 1 01 ek 
rmda §tihret kn.zo.nan HUseytn HUsnU dUn 
kaçakçılık suçundan 9 uncu ihtisas mahke üzere mi ? 
meslnde muhakeme edilmlı ve şahitler din 
lenmiştir. Dun gece Cenevreden verilen bit 

* B~lediye, mühim bir krtımı toprak olan habere göre ltalya Cenevrcyi tt>la~a 
Şişlide son tramvay duraıtnıdakt meydanı düşüren bir müracaatta bulunmu~-
par]fe db:emeğe karar vermiştir. Bu ıve ya 

tur. 
kında bn§lanacaktrr. 

• Ticaret kanunumuzun kara kmnı tebdil İtalya, cemiyet umumi k&ıip!!ğine 
edillrkcn deniz kısmının da yeni ıekllde tan l'vlilletler cemiyetinden lspar.vol hi:. 
zlmi için te§ekl<UI eden komisyonun ilk top kumeti mümess.li çekilmediği takjiı
lnntıırı dtln Ankarada. Adliye veklllnln riya 
sctı altında olmu~tur. de Jtalyanm çekileceğini bildırC" · İştir. 

• B'jlUn vil!yetıerde idare heyetleri te§ Maamafih dipk.matik mahafil C'! 
kiline karar verilmiştir. Yakında umumi nev~·ede İspanyttnm temsili hakkın n 
mutetU, ve bazı valllerin i§tlrak edeceği 
bir komisyonda bu mesele görU§Uleccktlr. yalnız Valansiy'1daki me~n. hül:\:-

• DUn mUddelumum!llğe Anadoludan ka mete ait olabile. eği kanaatir.dediı. 
ym va.ldesinl balta ile öld!lren GUllU ve ço --------~------
cuğunu kcaeıı ıı:ııte tsminde iki kadm getiril 
mıııtır. Her ikisi de de111lk tddlıı.aındadrr. 

Dt••rda: 
* Amerika ittihadı kongreatnde bulunmak 

il.zere Amerika hariciye nazırı Hul ve Ame 
rlko. murahb::ıslan do. Boenoa Ayrese varmııı 
!ardır. • 

ıoı tnl"111Z hnrlc.' lye nazın He ltaıyanın Lon 
drn bUy(lk elçi ~ lngtllz - İtalyan yankın 
)a§mMmı temin için dUn görU:mU§lerdlr. 

• Prağ - Pe~te hat:tmdn bir ototrezln 
c~ dolu bir vaı:ona çarpmıo 8 )dfi ölmUıı 
18 kişı yaralanmııtır. 

• Sofyadan hareektle Prağı ziyaret etmiı 
olan ecılrl Rulgar başveklU Çankof Derll:ıden 
sonra Romayı da ziyaret edecektir. 

•Yeni Lehistan - Romanya anlaşma.smm 
tarihi ehemmiyeti haiz siyu! bir aklt olduğU 
i!An edllmel:tedlr. Romanya hariciye nn.urı 

)'eni bir kUltUr ,.e ttraret anlll§maları yap 
malt Uzcre dUn Vıırşovaya va51l olmur;tur. en ÇOk sevdii?imiz yerler olacak. Sağ- Uyuşturucu maddeler kaçakçılı~ı ya-

l:ım fi~ir, sağlam bedende bulunur pan beynelmilel teşkiUitın Viyana mcr- =================
derlerdi. Sağlam beden, ayni zaman- kezinden Sofyaya gönderilen Siyan isim 

- Eyvah! Fe14kot! 

da demir huduttur. li bir Musevinin ~Upheli hareketi iiı:ert-
HlKM,ET MUNIR ne Bulgar ve Yahudilerden mUrekkep 

bir beyaz zehir kaçakçı şebekesi yaka
Janınrştu. Kaçakçılar tevkif edilmiı fab· 
rikaları meydana sıkanlmıştır. 

- Ne var1 Ne olmtt§1 
- Yeni aldığım §apk<ırıın 

geçırı.i.J! 
moda.sıl 

Doğı·u 11
4 

-- . 
ın değii -------(Q)e'V!Ocet 

<91 em n ır~<O> o o ci5ı ıro ını ı 
<dl ö ~~ar~O liıle 

Akşarna ]:adar çalı§tıktan sonro 
gım argm eviııize dönüyorS1 ' ı:;. o~ 
dıığunuz yer Aııadolll yakas1 b011 
hattı iizetiiıdedir. Kö .ıideıı A1.·c.'!f ı 
puruna biniyor, lla.'darpa.,.'fUla tr 
gaçiyorSttıW'!. Tren 1m ıfesi 1mı6b. 

'tıf saat tam 20,10 da J .et caecc 
fı'<Lkat hayret, treıı hareket s 

geçtiği halde 7«ılkmıyor. Neden 
bçıf llabcr veren bir mem1ır1 1si" 
na asılmı§ bir let'lıa yok ki atılı!f' 
nız. Yo'lculara taehhiirün scbcbit i 
dirnuik nedense mıttat değil. Ç~t ~ 
kalori/ eri yanmıyan vagonun bıt 
şc«ıiııe bilzilliip tif riye titriye 0e1.1•1~ 
sımuz. Ve nihayet tren mutat S''" 

1 

den tam 18 da1.-ika sonra kal 
Teelıhiir sebebi gene size bildi ·ı 
değildir ve J.:.alorif er yene yaıır.~ .... 
tadır. 

Bıı dün ak§am olmu.~tur. 

Meselô. tramvay §irkcti>ulcn ı•c 
§ark dcmiryollarından yu1wrda 
ğımız şekiul.e bfr harelaıtleri do?a!Jf 
le ş11diyct etmek belki aklımıza b 
gelmez. Fakat inşanrn nazı ıJcvgilİ 
geçtiği ve onıın eıı J..ilçük bir fı.arC~ 
sevmediği bir adamın en ağır bir 
raketinden daha çok gildilıe pil 
gibi bahsettiğimiz eksiklikleri ot' 
Iet Demiryoliarında glirdiiğümiiz 1 
.şil:uyet ediyoruz. 

Ali Çetinkaya gibi pratik dii.Jil11 
ve doğruyu görüp M.kkı teslim ed 
bUyük muvaffakıyetler ba~aran bit' 
tın ytiksek emri altmd.aki bir rrdJlCS 
8enin nuJ.<Jelti şöyle bir uslll takip et 
si beklenebilirdi: 

Banliyö treninin herhangi bir s6 

dolavutiyle M.re'keti geçe nıi kal 
tır' Bu. her Mlde hareket 8Q.Otİ 
yirmi, hiç değilae be~ dakika tt 
ma.lumdur. Bu ta.kdirdd Rayd.IJ 
vapur b1,ele8irn!e her1:&in göre 
celf.JlfJT.dp. ıtıabft ?ncıuna"'""'~ 
leıı1].<ıya §öyle ya.zılır: 

"Fildn bonliylJ treni bugiln 15 
ka geç hcıre'ket edecektir.,, 

Bu trenin vapuru ile köprfıde:t 
Ten yo1cu.Tq,r i.!k6led.e levhayı gör 
ya vapttrdan çıkmıyarak Kadtk 
geçip orad~ tramvayl.a yollanno 
ııam eclecekler, veya trene neçeoc'k 
dir. Fakat hiç olmazsa teehhilrilft 
bebini bildirecek kadb.r bile kendt1 I 
ne ehemmiyet verilmediği gibi ötr 
şüncm1e kapılmtycıcaklardır. 

Teklifimiz zannederiz nwk-uıanr., 
Bazı trenlerde kalcrif erlerbı ~ 

işletilmediğine gelince; doğrtts'IJ 

nuıı sebebini izah edemiyoruz. 
Halkın Dos,V 

Yeni ittifak 
(Baş taralı ı ıntl4''r 

gemo:ıyasının ]<!ponya ile Almarı ',r 
rasrnd~ taksim erlildiği iddia olotııı1 

)•il tadır. Bu vaziyette Sovyet Rus r' 
Japonya arasındaki mlizakereler dıl 
caktır. 

A ılaşmamn teıak tisi 1 
Yen; Jaopn - Alman anla§rıııı5 dl 

lt:ılyciyı doğrudan doğruya al 1'~' 
etmemekle, beraber memnuniyetle ( 
şılandr~ı ltalyan matbuatınca beY911 

lumıyor. . • ~ 
Mısak Avusturyada da çok ıyı ~ 

şıhnMıştır. Viyana gazetelerine ~ 

ran bu anlaşma yalnız komUniıII1e / 

teveccihtir ve siyasi neticeler araf1111 

lhımdır. .ır 
-ı" Misakın İngiliz: ve Fransız: gaı:bııf 

rinde menfi akisleri gl:Srünmeğe 
mıştıı. ,._, 

Eko dö Parj gazetesi bu misakttl ıı1"' 
mü::izır. aleyhtarı bir ehli salip ı" r,t 
rebesJnin mukaddemesi., olduğurııı ) 
maktadır. .Al 

rılrY. 
Fransız hariciye nazın bu 11 t ti' 

hak km da nazırlar meclisinde iıatıa fiili" 
rirken misakın Alman - Sovyet 

1 'I 
• .,." ... ı 

seoatımn ışlnhına mU:;aıt oırn J ~· i'JY 
hava V'licuda getireceği endişesırıı 
etıni~tir. tlP.Jfl 

(Bu sayfamızın "Siyasa,, ıiil 
daki yazıyı okuyunuz;). 
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B ü '\e \Uı IMl 
Oktoıroaıırcdlan 
bD~ SlYlcSD 
lnıaz bir muamma! .. Bir türlü 

• alamıyorum... Cevabını ala
için de benden sual soranlara 

'Veremiyorum ••• Aciz ka.ldım. .. 
tlar ki: 

~tdün mü Şe.. Demedik miydi 
.... l\arnında cin var.. Zaten biı 
beti biliyorduk •. Hayır, hayır! .. 
aa.Ya kalkma.. Bu zamanda fen 
t ... ama, bilinmiyen daha ııeler 
~t.e bu cinli kann da. o nevi .. 

..,. ,,. "" 
. e §Udur: 
.tıı ailenin evinde büyüyen bir ka· 

1 
Vardır. Ç.Ocukluğunda bir ka-

le daşiyle kavga ederken, karnına 
knıe Yeyip bayılmış. O günden 
eı:ı. sar•a nev'inden nöbetler ge
Ye başlamış. Her seferinde, "ola-
80 h"ile.r,, mi~ Yani mUsta.kbel va-
ı akkınd:ı falcı gibi haberler ve

... .Nihayet, karnında bir de şiş 
01du "Cinlerden gebe,, demişler. 
tıda nu görmüş, ne olmuş : "Be· 

(kek çocuğum olursa beş yaşın-
bı.ı~ Yaşamaz!,, demiş. Hakikaten 

"'il erkek evlfıtiarı beşinde öl
~ının şişi de hfila inmiyor. 

§Olfle dursun, bilyilmcccsine! ... 
~~tin g~beliği,, kadıncağızı rahat-

d' Ye başladığı için, doktorlara 
~~ U ik. Haseki hasta.nesine kaldırıl
. ç defa amc!iyat yapıldı. 

, ~t edip sorardık: 
'Soesi Var? 

!'alını da cevap veririz efen 

''lı .r çıktı mı? 
şllndilik • ... 

'ı.; oovap vere.rruyecegız. 
, ~~ !;ördünüz? 
bil' ~t ben bakmadığım için mUs.
lt~Y söyliyentlycceğim ! 
.., • hep böylo mUP-licm -cevap· 

~İllt 
t.~et. kadm. hastaneden çıktı a-
l{ı~daki şiş gene de 7:'"1 olma

., Gu.ip Doktor :Akil Muhtara 
\~ a.. Muhterem Profesör: 

aşıldı_. Fakat bir şey diye-
~le~esleki Birdır! - demig. 

oı!etnesi fevkalade merakımı 
u. Zira., bu nevi bir sır olabl-

~klnn ermiyordu. Gene ayni 
- 1 Muhtar, ölüm yatı-ğmda 

~l'llıenıf muayeneden sonra, befil 
' l.ı Ye çekmiş: 
l'\Jt ~le3e1 kanserdir, kurtulamaz. 
~ine k haftalık ömrU kaldı! - diye 
~t arvı dobra dobra söylemişti. 
~~örUıı, bazı ailelere "Sizde şu 

. ~talık var!,, dediğini de biU

ltı.ı.ıt 8.Scn bu gibi şeylerin hasta 
~dır a.~.ed olanlarca öğrenilmesi 
~e~lt · ~lld tedbir alınacak, tedavi 
" v.' başka birine havale oluna
~la ~aya götürülecek.. Hatta 
~k 0l'a:ınadık !,, demek bile, en 

tırores- 1 • 
~ or enn §allına halel ge-

~, et.ekim, gene biu.at Akıl 
• ~l>tı her icap ettikçe konsUltas
\l~Cl.f Fı ' "'} ~hut hastayı diifor °' nr:ına. ... öndcrdiğinJ biliyo-

h:ıe~ 
.~ da tıedlr bu? 

unn llleı-a.Jı: oldu. Profesörle ilk 
da bu meseleyi mevzubahs 

'~· ,\ ll' Qey 
~ 6Öyliyemem ! - demesin 
~· 
~ ~~. dcğtt .• 

-~r de 
~ Ontıt• • dostum Doktor Ahmet 

~i~e 
0
: I'lle~Ieyi açtım. Tnhkik 

~Usllet b~ rica ettim. Fakat, 0 

h .. _~Utuı:ı. cevap vermedi. Başvur
~... doktorlar mnson sırrı 

gı 8akladı. 

ş1ltıııı ~ • • 
, ~; ~~i itikat sahibi kadınlar 

\:,, <>t: 
~ ••.• Röl'diln 
ıı...; \>ar ... D nıU ? ... Kamında cln 
~"ltu ~l 0~to~lar gördU, cinler 
ı~ .... di-.. lldı. Bır tUrlil söyletmi
~~t ,, orıar 
~ \lle\'cll, . 
~torlarcı ·· 
~heni F!1J. a:ı . Y:ılvarınm: Kurtar
~,~:kül ..-a.ziyetten ... Ne-

uuy!ef 

(VA-NO) 

Yolcu Esnaf cemiyetlerinin 
tayyareleri 
Kış dolaylslle mikf arl azalıyor 

hareket saatleri 34 . tt k 17 s·ı değıştı cemıye en anca 
Mevsimin değişmesi ~olayısiyle esnaf teşekkülü olarak kalacak 

Devlet Ha va Yolları İdaresı Ankara -
İstanbul seferlerinde esaslı değişiklik· Bugüne kad::ır esnaf naı • .ı altınd'l Mevcut 34 cenuyettcn l ı n.n azalar· 
ler yapmı§tır. Yeni seferlere ait tarı- toplannn zümrr.nin ve esnaf C<'miy~t- mahi)et itibanlC' küçük san:ı~· crb:ıb!· 
fenin tatbikma dünden itibaren baş-· lerinin vaziyetinde rr.ühim c!,.._ğişikli. dır; bunlar bu şekilde ayr.!a::aktn 
lanmıştır. olacaktır. Y ,,mi iş kanunu da işçi ırahiyetin 

Yeni şekilde sabahlan tayyareler Şehrimizde t"snaf, şimdi ?4 muh de olan e~mafı eyırmakta hı. Yani 
Ankaradan saat 9 da kalkmakta ve Ye telif zümreye a~lm_ıştır. Bl. suretlt: bunlann da cemiyetleri esnaf cemiye~ 
§llköye saat 10,50 de muvasalat et- de 34 esnaf cemıyetı vardır Fakat olmaktan çıkmnktndır: Ş0f;;r!er, h~-
mektedJr. Öğleden sonra. da Yeşil- bu 34 cemiyetin h~p~inin azaları i: JJ ı· tah ·ı tat. ı· .. . 'b . . ma ar, ıman rnı ve .. ıve ame 
köyden l3,30 da kallmıakt:a ve Anka- ve guç ıb arıfo nazarı dıkkntc alınır· l . "b" . l b - dad 
raya 15,50 de \•armaktadır. sa çoğuna esna~ demek pek dt- mür. ~ csı gı. 1 _cemıyet er. u ~evı:\n . " 

Bunuıı için tayyare yolcularını götU- kün değildir. Azası ışçı olan cemıyetlenıı ndedı ek 
rer..ek Devlet Hava Yollan otobUsU de Yeni küçük sanatlar pro;rı::i esnaf 6 dır ' 
!waköy postahanesi önünden 12,30 zümreleri jçinde küçük sa.neı~ erba~>t Geriye kalacak 1 7 cemiyette de 
da hareket edeceklerdir. olanl .. rı aymnal-tadır. Bu kanun çık esaslı ıslahat V"pılacaktır. Bunu da 

Cuma.rtcsi gUnU Ankara.dan 1stan- tıktan sonra b1J nev: cemivdler a)'T' yeni iktısat adalan kanununun afo-
bula yapılacak ikinci postalar Anka- bir şekilde teşkilatlandtr, lacaktır cağı şekil hazırbyacc.ıktır. 
radan saat 13,30 da kalkıp 15,20 de Ye __ . ------------------------

şilköye muvasalat edecektir. Çuvalda Zabit elbı·se sı· 
Tayyareler kışın tipili ve kesif sisli ' 

havalarda flCfPr ''RnmTvacak}ardJr. bir sabıkah giyen 
Ziraat Okçeslndeki Eski posta meınuru 

memurları paralarla beraber mah"tlm oldu 
yakalandı Bu ayın 21 inde salahiyeti olmadığı 

Motosl k let le vazife Tınınmt§ sabtkalılardan Hasan evvel halde asteğmen üniforması giyen sabık 
al örecekler ki gün Unkapanında bir buğday tiicca- posta memurlarından Şükrü, yapılan 

rın:n vazıhancsinc girerek kimsenin bir ihbar üzerine yakalanmış ve mahke-
Ziraa.t memurlarmm kontrol vazife- J k d'l · · gönnemesinnen bilistifade yukarı kata meye sev e ı m:ştı. 

lerini daha iyi Vilpmalan ve en sap:ı Şlik •· d"" 1 n o duruş 
J- çıkmı§ ve saat altı buçuk sulannda el· ru, un yapı a s n masın· 

köylerin en uzak tarlalarına kad:ır gi· da lb · · k rt k · ·n · d" bisclerini deği§tirmek için yukarı kata e ıseyı resım çı a rruı • ıçı gıy 1· 
debilmeleri için motosikletle vazife ğ. · b k h. · · k d ı d ğ çıkan ~yni yazihane adamlanndan Va· ıoı ve aş a ıçoır ma sa ı o ma ı ı· 
görmeleri takarrUr etmiştir. Bunun i- sil odaca bir gölge görünce hemen ka- nı söylemiş ise de mahkeme bunu kafi 
Çin vilayetimiz ziraat memurlarına da ·· d·~· d 7 ·• h · k d' 

Pıyı çekerek dışardan kilitlemiş ve me- gorme ıgın en gun apsıne vt en 1· 
ilk dofA ola.role '10.motosiklct alınacak- · d 7 ı· d J ~eleyi bekçiye haber vermiştir. sın en ıra a para cezası a ınmasına 
tır. 

Eleklı'ik 
tarif esinlle 
Tenzııattan 

Halk istifade 
edemiyor mu ? 

Nafia vekfıleti, kilovat 88nti 1 4 
kuruş on para <'lan yeni lsta~bul ele~ 
trik tarifesinin aon teşrin ba::Jmda~ı 
itibaTen mevkii tatoike kou~lması lô

znn geldiğini ai~kadarlara lıildinni~
tir. Şu vaziyete göre bu tat:fe ikin::i 
kan ut' sonuna kadar muteber olaaı.k · 
tır . 

Bunun Uzerine yetişen bir bel:çi ve 
bir polis memurile yukarı kata ~ıkılmı§ 
ve orada bulunamıyan Hasan üçüncü 
katta bir çuvalın içerisinde meydana 
çıkıirılmııur. M emurJar ayni ~amanda 

Vas!lin elbiselerini bir çuval içinde bul 
mu§lardır. 

Yalnız elbiselerin cebindeki par:ı mey 
dana çıkarılamamı§, fakat karakolda 
yapılan sıkı bir muayenede paranın bir 
kıwı: Ha~nın şapka kenarında ve di
ğer bir kısnu da kundurasının ökçesin
de bulunmuştur. 
Hakkında tutulan zabıt varakasile 

cürmü meşhut iiçUncU ceza mahkemesi 
ne sevkedilen Hasan, mahkem'!de. hi~ 
bir şey bilmediğini ve o gece kendisine ı 
mallk o:amıyacak derecede aarho~ oldu ı 
ğunu söylemİ§tir. Bunun Uzcrine suç 
geceleyin işlendiğinden dava salahiyetli 1 
asliye mahkemesine sev kol unmuş~ i Fakat, bu tarifeler işindf" gözdcH 

kaçan bir usulsüzlük meyd~na çık. 
maktadır. Elekcrik şirketi şehrin he· 
men ekseri sem derinde elekı ·ik ücr.:!' 
tini abonelerdtn iki ayda bir almak 1fl1JW1Pf W TANYfMİ 
tadır. Bu, §irketin n-z memur kulları. l l 

1 

1 

mak ıçin buldt1ğu bir usuld·ir ki atr. ~ ? ... 
sen~Jenberi tatbik ediliyor. Elektr~'::. 
tarifeleri üc ayda bir değiştirildil.çc 
bu dcgı"""şmc cbrriya abonenin iki !K.tNGt'l'EŞR.tN -

1936 

Bir Generaiimiz 
daha vefat etti 

Nisten gelen haberler, bir generali· 
mizi de orada kaybettiğimizi bildirmek 
tedlr. 

Hava tebdili yapmak üzere Niste bu
lunan general Şakir Gcleş nilzUl isa
beti neticesinde haya.ta gözlerini yum
muştur. 

lstanbulda seneltk 
su sarfiyatı 

~..lcdiyenin yaptığı bir istatistiğe 

göre şehrin senelik içme menba suyu 
sarfiyatı 350,000 ton kadardır. Elma
lı, Terkos ve Bent sulannda.n ise ge
çen sene 12.255.236 ton su sarf edil
miştir. A)Tıca Kadıköy su şirketi ge
çen sene 1.232.239 ton su venniştir. 

Talebenin bulduğu 

f1Şya 

48 j ... d ilk:nektep talebeleri dün öğle 
tatilinde Gülh.,ne parkında oymukcn 

Hlcı1: lSö.'I - R.amAZllll: 12 
nyhk par<ı VCJ'Tl ~ müddetinin ort". bir duvar dıbinde bilezik, yilzük vesair 
sma tesadüf et'llektedir. kıymetli e:jya bulmu§lar ve getirip mu· 

Eğer başlangıc: böyle olmaL.~"l son·~ ıa1lim!erlne teslim etmişlerdir. Mektep 
behemehal bövle olmaktadrr Faknı başmuallimi bu eşyayı Emniyet müdür· 
şirket veya abc.ıneler bunu dytraa.1k <lwl S.tıılı Oı:'I• l=M lüğüne vermic.tir 

vaziyette df'ğillc.rdir Elektrik saatler: aıo MUelli-f-.e"'"""""r•ı--himaye 
semtlere göre nym muayyen gün!<> ,,_ ~.34 12,02 14,29 16,43 ıs.20 s.ııs 
rinde muayene edilmekte ve tahsil~.. t!fo12,s2 i,19 D.46 ı2.oo ı.a7 12.34 şe1' il değ•ştlrildi 
da bu muayeneden ekserivı on b::~ Maarif vekaleti eser telif edenlere 
gün sonra yapılmaktadır. Bu arad" GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? vermekte olduğu ikramiye §eklini de· 
tarif~in derişti~i zamanla dc~işn e· Franıın.c:l3 bir hlllmmct d3rb4:?sl beklenmek g·iı::tirmiştir. Bundan sonra basılan eser 

tcdlr . " 
diği zamnn da birbirine knrışmaktA· B~bnkıın tınnet Jn~nu tzmtt ııngıt fc.brlkal !ere ikramiye verilmiyecck, ancak ve· 
drr. Bittabi bu tıekilde tarife tenzila:-1 s:nın temel atma mPrM!mlnde hııl:.ınmak kfılctm muvafakatile basılan eserler ik· 
dn mnalesef lafta kolmokt~dn . Uzl'ro Anknra.drın hnrtkct etmiştir. ram•ye alabilecektir. 

Nasıl bulabilirsiniz 
Şöyle bir mektup aldık: 
Burıdan takriben 20 sene evvel dayım Şama gitmişti. 

Şimdiyt- ka:lar kendisinden hiçbir haber alamadık. Dayımı 
lJi.llma'lc dünyada en büyü!: arzumdur. Fakat kendisini na· 
sıl arayacağım: bilmiyorum, ne yapayıml 

CEVABIMIZ: Daymuı bulmak i~in yapılacak en iyi 

i§ gazetelere müracaat etmektir. Gerek bizim memleketin 

bilhass:ı gerekse Şamdaki gazetelere dayınızın kim oldu· 

ğunu \" kendisini aradığınızı yazarsanız, hayatta bulunduğu 

takdirde da:rınızı herhalde bulacafınızı umuyoruz. 

~erneran Ş€Jıkrltl 
11'1Janon°ıronını öO«Jımü 

Bıı sabahki ga:ctclcr Edfr ede öl~n 
§Cci ve .!ooimli asker, değerli eaylat• 
ve general Şiil..,-rü Naili'ye ait ihti.stıı.!· 
'Zarla doludur. 

uKurun,, gcı::otesfoden: 

"General Kfızıın Dirik, General Şük· 
rU Na.ili'nin ta kilçUklüktenberi bz.şlı· 
yan ve gittikçe artan meziyetlerini ve 
en yüksek dereceye kadar olan ku
mandan vasıflnnnı söylerken şöyle de
miştir: 

.. _ Edirnelilerin 15 sene evvel karn 
güıtlerlnin müdafaa kumandaııl ğını 
yapan, onlan her yıl kurtuluşunda a
rıyan ve gönUlleıinde sönmez izler}(' 

yaşıyan General Şükrll Naili asıl bun
dan sonra Edirnelilerin kUltilr ve me· 
deniyet kaynağı olan bu yerlerin bağ· 
rında bUtUn varlığı He y(UJıyacak ve 
anılacaktır. Bu kadar yüksek fazilet
leri toplıyan General kardeşimiz. ağ:ı
beyimiz giderken bize temiz \"e yUksek 
bir teselli)'i bırakmakla mes'ut bir ö
lilm vasfını kazanmıştır . ., 

•'Türk milleti, bağrmda.n General 
Naili gibi yliz)erc~ bilyilk ve yiğit ev
lat yetiştirecek ve elbette onun da bı
raktığı boşluğu dolduracaktır.,. 

"CumJıuriyet,, gazetesinde Kand,e.. 
mir General ŞUkrU Na.ili ile bir görll§· 
me katıramnı nakletmektedir: 

"ÖntlmUzde, gözlere yorgunluk ve
ren bir ışık içinde yer yer fidanlı kıt" 
mızı toprak, ışıldıyan sulara akıyor. 
ve biz mısuyorduk. 

Yolunu şaşırmış bir rilzgnr tepemiz.. 
deki dalları titreterek geçti. 

Ve o, yavaş yavaş, içten gelen sesini 
duyurdu: 

- Mehmedciği anlatabilmek kim\n 
harcı?.. Güneşi ve ayı da görUyoruz, 
fakat hala bunların sırlarına ercbildik 
mi? Güneş söndilğil gUn hayat biter, 
diyorlar. Mchmedciği de - Allah gös
termesin yok farzet. .. Yaşıyabilir mi
yiz sanırsın? 

Hiç seş çıkarmadan onu dJnJfyoP.. 
dum. 

- Kendimi bildiğim gündenberi 
Mehmedclkle beraberim ve inan ... Ha
yata gözlerimi yumarken, sönen bakı§· 

. larmım son ışığında gene onun hayali 
bulunacak ... 

Ak saçların altındaki bu tunç çeh
renin çizgileri gittikçe derinleşiyor. 

- 331 haziranında, Çıuıakkalede bir 
gUn, çetin bir sava.5 sırasında bir obilı 
isabetile sağ kolu kopmuş bir Meb· 
mcdcik, sıhhiye neferlerinin elinden 
kaçmış, düşmana saldırmak için ko-
şuyordu. Önledim ve dur: dedim. Kar· 
şunda dimdik durdu. Sol eliyle selam 

verdi. "Şu haline bak, dedim, nereye 
böyle?,, "Harbe kumandanım!., ceva
bını verince, adeta kızdım: 

"- Neyle harbedeccksin sen, ba.k
s~na kolun gitmiş!,, 

O, bala kanlan akan kopmuş lrotu. 
nu titreterek isyan eder gibi gUrledi: 

,._ Dişlerim ne gUne duruyor, ku· 
mandanım!,, 

"T aıı" gn::Ctcsinden: 
"Ordu mUfetti5i Orgeneral Ali Sait 

tc merhum hnkkmdakl duygularını §lt 

kelimelerle ifade etti: 
- General ŞükrU Naili ile tam 9 r.e• 

ne nrkada.shk ettik. Ben birinci ordu 
mUfettişiydim. Merhum da merkezi 
Istanbulda bulunan UçUncU kolordu-

nun komutanlığmdn bulundu. Kendisi
ni 29 teşrinlevelde Ankara, Cumhuri· 

yet 00.yrrunmı kut1a.rken gördilm. Sıh
hati miikemmel, neşesi yerindeydi. 

Onu son görUşUmmüş meğer .. Bu 
gece, tcessUrUmden ~abaha kadar uy. 
ku uyumadım. ŞUkrU Nailiyi, bir kü· 
çük kn.rdeş gibi severdJm. Arammfa 
hakiki bir dostluk vardı. Be~. onun a· 
miri vaziyctindcyd!m. BütUn manevra 

larda, tatbikatlarda beraber bulunur
duk. Seyahatlcrim1z birlikte geçerdi. 
Yaptığımız teftişlerin hepsinde ken

disini, takdir etmişimdir, nskerl mesc· 
lelere derin vukufu olan, dl!iplin M· 

bibi, mert. cesur, ve maiyeti tarafUY 
dan son derece sayılan bir komutan
dı. Atalltrk de kendisini ıse\•er, takdir 
ederdi ... Allah rahmet eylesin!,. 

'1 
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HABER - Akşam posfaBI 
----

Şıkaqetıer temenniler 

HaUi soba yaomıyao 
mektepler 

Dün matb:ıa.mıza milrac.:aat eden Ka-

LA R Gazetemize, "Güzellll: doktoru,, adresi 

ne ha.kiki veya müstear adlarmızla l!Ora 

cağmız suallerin cevaplarını bu sUtund!l bulursunuz. Bu cevaplan- Parlste anlqmı§ bulun 
duğumuz güzellik mUCS3eSC& vcrmektedlr. GUzelllğlnizl noksan brrakan kusurlarınızı bize 
yazınız. 

dıköy Kuşdili caddesinde 178 numara
lı evde mukim askeri tekaütlerinden 
bay Cemal bize şöyle dert yanmıştır: 

"Kadıköyilnün Kuşdili semtindeki 

ilk mekteplerde havaların bu kadar so 
ğumasına rağmen soba yalplmamakta 

ve biçare kUçUk talebeler derslerini tir 
tık suallere giU:ellik müessesesinin sönderdiği cevaplan neşrediyoruz: 

-10 - - 12 -
Okuyuculıınmızdan Kuıdilinde 

Bayan N .. soruyor: 
"EZ ve ayaklarım 'hele ya:: ayüırın 

<la beni rahatsı:: cilecek 1xu1ar terliy01', 
ne yapayımf,, 

Cevabımız: 
Gündüzleri ellerinizi birkaç defa, 

hafif köpk yapan bir hıvalet sabu
nu ve ılık su ile yıkayınız. Sonra da 
içine bir kahve kaşığı tuvalet sirkesı 
katacaksınız. Soğuk suya daldınnız. 
Tuvalet sirkesini eczacılardan alabi· 
lirsiniz. 

Adamakıllı kurulandıktan sonra 
avucunuza talk pudrası serpiniz ve 
kaz tüyü ile yapılmış ponponla bu 
pudralan siliniz. 

Eczahaneden bir kalrp kaya ~apı 
alınız. Bunu bir liken ılık suya koya· 
rak her gece ayaklarmm beş dakika. 
müddetle bu suda banyo yapınız 
Banyodan sonra kurulayarak azıctl; 
saf ispirto ile de iyice ovunuz. Sonrn 
parmak1annızın arasına çocuk pudra· 
sı ekiniz. 

Çoraplarınızı giymeden evvel de 
ayaklarmm iyice pudralayıruz. Hr.ı 
gün çorap değiştiriniz. Ayağınızdan 
~kardığınız çoraptaki 'pudralan iyice 
silkiniz. 

Böyle hareket ederseniz terin sir. 
hiç rahatsız etmediğini göreceksiniz 
Teri büsbütün kesmek iyi değildir. 
Sonra romatrzma ağrılan gibi ağrılar 
çekersiniz. 

-11 -
İzm.irden Belkis imnıiyle sonılu

yor. 
ff yaşındayım. Göğsflme itina edi

''orımı, fa7ro.t miispct hiçbir netice ez. 
c!o edemiyorum. Soğuk du§lara ba.şla
rııak için yavrumun sütten 1'esı1mesini 
be1clemem Uizım mıt Çıp1ak göğüsle 

gihteş banyosu yapılmasını tavsiye c
cl.or misinizf Son günlerde çok zayıf 

va naıin bir hale gelmi§ oüın tınıalv
Zanm için siz ne tavsiye edersiniz. Ça
bucak T::ırılıyor. Bundan başka da hem 
kısa, hem de gcni.J. Dostlarımdan biri 
sııtiycnin her zaman kullanılmasını 
doğnt bulmuyor. 

Cevap: 
Evet, göğsünüzü soğuk su ile yı· 

kamal<tan, ve bilhassa biraz uzun sü
ren duşlardan, çocuğunuz sütten ke· 
silinciye kadar katiyen çekinmelisi
niz. Soğuk su duşlarma ancak çocu
ğlınuzu sütten kestikten sonra başb
malısınız. 

Taksimde T ilimhanede A. Latife tir titriyerek okumaktadırlar. Buna 
llgin adıyla soruluyor: nasıl müsade ediliyor. Yavrularımız 

G-azetenizin. 1ı,er gün nıildavimiyinı. hasta olurlarsa bunun mes'ulU kim o
Her ak.şam gözüme ili~cn bir taıısi.yc- lacaktır?.,. 

niz var. Son o7arak size miiracaat e

deyim, dedim. Evliyim, iki çocuğum 
var. Kendim eksiksiz fazü:ısız otuz U.i 

HABER: Bu çok haklı şikayet Uze. 
rine maarif dairesinin dikkat nazarını 
çekeriz. 

yG.§uuUıyım. iki seneden.beri yüzür.ulc ---------------
çıkan sivı1cclere bir çare bul.amadrnı. Teşeh k Ür 
Vücudunula yoktur. Yalnız yeni ola
ralc birkaç t.ane de göiJsünıdc çıkmıya 

ba..51adı. isimlerini ya.."mıy,a,cağım, bir • 
çok cilt doktorlarına prof csörlerinc 
gösterdim. Birtakım ildçlar uerdüer, 
f ayclasını görmedim. Velhasıl M-i sene 
dir yapmadığım ilaç 1«.ilmadı. Avrıı

pcul.an gelen 10 -15 lira vererek aldı

ğım k"Temler büe faydasız kaldı. Sivil
celer il.ç cins: Biri.si l>eyaz tom ırou1• 

halimle, sıkınca içinden ya§ gibi bir 

§C'IJ çıkıyor. Kimi$i kırmızı ufak çı -
ban halinde, baz1ları da siyah berıck. 

Aramızdan ebediyyen ayrılan sevgili 
pederimiz hacı Mestarun cenazesinde 

bulunar:ık b!zl teselliye şitap eden ve 

matemimizi paylaşan dost ve yakınlan
mıza tesekkürlerimizi su.'lanz. 

~ . 
Ailesi namına Mahmut Arsan 

sanız fayda gorursunuz: 
Eczahanede yaptırılacak tertip: 
Gouttes gomenol Pur 20 gr:. 
Gouttes esse-nce de vervcin 20 ,, 
Gouttes Zchtol 20 .. 
Baume de Peron 15 .. 
Lanoline 20 ,. 
Liniment Oleo - Calcaire 40 

gibi. Yalnız dcfitabii munta.."'tlm cle§il
dir. Onu da her gün Ui.çlarla temin e

diyorum. Şimdi ?nuntazamdır. Bir 1.a.
dının en mühim yeri de yiL"'ildür zan- Karı~tırırke".l kıvamını b.1~acnk 
nedcrim. lşt-O ıuna bir 9(ırc bulduğu- miktarda Carbonate de Magnesie Vt; 

1ııız gı1n dünyanın en mes'ut giinünll Talk ilave edilmelidir. 
yaşıyaoağım. Bütan bu paramla, oa- KEND!NJZIN YAP ABILECEGlNlZ 
nım7a uğraştığım halde r.aresi bıılıouı- TERTiP 
madı. G-a.zetenizi zaten Jıer gitn ben ve 
bey .ok"'ltruz. Acele oeı•abınızı bc1uer ve 

size ilelebet medyun knlaoağımı bildi
ririm.,,. 

Cevap: 
Sivilceler gerçi barsakların tcnbel 

liğinden olabilir. Fakat asıl öebep de
rinizin ybğlı olmasmdadit. Yağ'ı 

deriler fazla krE>.m ve makyajdan rn.ü· 
teessir olurlar. Yüz tuvaletinde 
mümkün olduju kadar kre.ıdcn içti· 
nap etmeli ve yatağa mutlaka ence 
ılık :tularla iyice yıkadıktan sonra, 
soğuk su çırpı1tırarak ve iyice temiz
lenen bir yüzle girmelidir. Yüz deri
sinin vazifeleriııden birisi ter.effüs
tür. Bunun için mesameleri serbes' 
ve temiz tutmak şarttır. Tarif ettı

ğiniz kırmızı ba~lı çıban, :;i vike .;e 
siyah benekler Jeri sıhhatmm bozuı· 
muş olduğunu gösteriyor. 

Gül suyu 550 gr" 
Gliserin 250 •. 
Asit Stearik l 00 ,, 
Karbonat dü Sut anhydre 20 •. 
Evvela erite<'ek sonra dövecek!İ· 

niz. Dövdükten sonra 80 uram Ste
arat de Magnesie katarak scğutun 
caya kadar da vurarak dövmekte dz 
vam edeceksin:z. 

Yüzünüzdeki siyah benekleri hiç 
bir vakit parmaklarmızm ucile sık 
mayınız. Bunları çıkarmak kin ev-

vela üstlerine l:aynar suya hatınlmr~ 
bir tülbent koyarak bu sıcak kom
presle yumuşalır, sonra da yine tül. 
bent kullanmak surctile parmaklar .. 
nızla sıkarsınız. 

Sıkılan yerlere eterli ispirtoyu s;.i
rersiniz. Bars'1klarm1ZI muntaza . ı 
işletmek için her gece yatmadan ev
vel bir tatlı kaşığı: 

Magnesie GJcynec Hydret~ lo
urde almalısmız. Bu beyaz bir toz-
dur. Herhangi bir eczahane<3en reçe 
tesiz alabilirsiniz. Müshil gibi mid~ 
usarelerinde ve barsaklarda rct>ksyoi' 
yapmaz sadece defi tabiiyi hiçbir za 
rar vermeksizin kolaylaştırır. 

.-.r• • ! ' ,""., • 

Trablusşamda başlıyan 

ISV 
Halep, 26 - T rablus Şamda o'"ı 

beş t;!Ün kadar evvel başlayan karışık 
lıklar bütün şiddetib devam etmekt'! 
ve arak tam msnasıle bir isyan ma
'ıiyetini almı§ bulunmaktadır. Sok:'\~: 
Iard:l her gün ç1kan hadiseleri bastı-· 
makta polis !zhan aczetmiş, şehre 
asker sevkedilm•ştir. 

Son çarp:şmacl.a ölenlerin yekun•ı 
200 zü bulmuş•.ur. Şimdiye kadar 
olan nrbcdelerd~ ölenler yüzlercedir ı 
Halk sokaklard" barikatlar kurmu~. 

Gc~en gUnü bırbirine benziyen kimse 
ler hakkında bir yazı neşretmiş, resimler 
basnuştık. Bu gün de meşhur Amerika 
lı si:ıema yıldm Joan K:ravford'un 
benzeri bir kızın resmini koyuyoruz. 

askerlere mukavemet etn'lekt 
Gal~yan pek zi.vadedir. Bütün 
za ve dükkanl?r kapanmıştır. e . 
müsademeler bekleniyor. 

1svan harek~t!nin başlamasrıı' 
bep -ı rablus Şa:nm. F rnnsa ile 
nan arasında vapılaı. yeni n'l 

ile, Lübnana terl·edilmesidir. l 
Şamm müslPman ahalisi şehrirı 
yeye iade edilmesini istemekte'" 
nu temin iç!n ~c-nuna kadar ga. 
ede-:cklerini sövlemE>ktedirler. 

Bu kızın ismi Joan Yung dır, bit 
liz filim yıldızıdır. 

Yukanki resimlerden sağdaki <fi~ 
daki ise Joan Kravfordu göstcrll1e 

•iiiİİiiiiiiıiiiiiıiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiEiiıiiiiiiiiiiiiiii'I 
• Sineması sayın halkmdan gördüğü emsaJsiz rağ· 
1 P E K bete bir tülaan ~ılığı olm~ üzerf" BUGÜN nıa· 

tinelerden l:Jaılayarak 
2 Büyül. ve Türkçe Sözlü Fılın Birden 

MEÇHUL ASKER 
Türkçe Sözlü { egant: Hakiki Harp Filmi 

'.Jünya harbinde garp cephesi - En kanlı muharebeler 
narbi - lstiklai harbi ve 

ILO~!Elb. IHA~Dn 
Türkçe Söztu Büyük Komedi 
KAN KA~lld>IEŞlbjg:~n 

m:~~~:'arde 1 p EK Sinemasınd1 

- ·--- ---------

TEPEBAŞI GARDENi 
2 k"nunuevveı önUmUzdeki Çarşı:mba ak~amı 

MlLTON'dan sonra diğer bir sinema art.isti 

l\'leşbur K U K A R A Ç A' yı yaratsll 

LU PERKİNS'i 
B:zzat sahnede takdim edecek ve reper tuvarının en gilzel §8.f kıl~ 

dinletecektir. ]Jli 
O t ı. k l LU PERKlNS'in n umarnları müddetince fiatıarda 

H 8 zammiyat yapıl.mı vacaktır. 

Tımaklarmızm kırılmasına manı 
olmak için, zeytin yağı ile banyo 
yapmalısınız. Eğer, yağlı bir mahlul 
kullanırsanız elde edeceğiniz netice
daha katidir. Tırnakların sık sık kr 
rılmast daima rastlanan bir hadisedir. 
Ve birçok kadınlar bundan şikayetçi
dirler; fakat, buna sebep olan hadi .. 
senin ne olduğu bir türlü bilinemi
yor. Maamafih, kadmlamı tırnaklan 
için kullandıklan birçok lüks hıvalet 
müstahzarlarının bu hadise üzerind! 
müessir olduğu düşünülebilir. Biz ar 
kadaşlannızın, dostlarınızın tavsiye.~il 
hilafına olarak, sutiven kullanmanızı 
lüzumlu ve çok yerinde b~luyoruz. 

Buna en iyi çare: Sabahları yüzü· 
nüzü yıkadıklln sonra yan yanyn 
saf alkol ve eterle yüze iyi bir ma· 
saj yapmaktır. AkŞQmlan .:la yatağ
ginneden evvel yine ispirtolu eter 
bir pamuğa dökerel. yüzüni.:zü ov· 
malısınız. Buno muntazaman -:levM· 
edildiği takdir<.!1: yüzünüzde bir şe~ 
kalmayacaktır. Aynı friksiyon vü
cuda da yapılabilir. 

Saf ispirtoyu ve eteri lıerhan$?i b;: 
eczahaneden 53tm alabil~rsiniz. Bul'
lan büyükçe bir şişede yüzde elli nis
betinde kanştudınız mı ilacm1z daı· 
ma emrinize amade olur. 

"" l'lJRK SINE.\'IASI Buglln matlnelf:l'rdeo ltiharen 2 fJlm blrdeıJ 
YEŞiL DOMiNO KALiENTE 
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Size birde yağlı deriler için kuru 
krem tertibi verelim bunu b•llamr-

Afrikada 
$Ö2l.ERh"\ D\t.U.~DiM "lÜ-Z.· 
.8A~1 ••• HER H~L~ti. .j 

At>ALf:T "'{ER\N' ' 
~~ ... , Bu 1..C\ C..<\\( ! ,.-~-
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Fran~ızca sözlü (La Muçaça) 
DANIELLE DARRIEUX DOLORES DEL RIO 

CHARLES V .\NEL - MAURlCE E.SCANDE .. Fra~c:ızca sözlü rıtf' 
ilaveten: EKLE.R JURNAL en son dunya haberler .. liiWüfIWS'"*42 

haydutlar peşinde 
FAKAT o .ACAM\ Su t<A(f'" 
O\.SVN cEF4"'1'l\ ~ovo A 
GUNPAN DO\.A"'(t SA'!pf' 
-'YlhCA ,.eşe-.c;t<\)R iit' 
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Oç gazete 
muhabiri 
Ceçen hikayenin hülasası: 

Harp bavad!alerlnl mahı\lUnde öfrc 1 
nlp gazetelerine bildirmek Uzere Suda 

na gttmlş olan Martlıner, Skot ve 
Aneııley l.slmll üç lngtllz gazetecisi 
aralarında konuşuyorll\.r, Bunlardan 
Anesley lsimllsl genç ve daha tecrübe 
stzdlr. Arkadalan, geride olan diğer 
tkl guetecl deve ıırtmda olduktan 
içln kcndilerlnl geçmeleri tehlikesinden 
bahsediyorlar Bu sırada Bedeviler hil 
cuma geçiyor: 

Birkaç yüz metrelik bir mesafeden 
silah atışı başladı, muhabirlerin &ilah
ları kısa menzilli olduğu için hiçbir 
iş göremiyordu. Düşman yavaş yavaş 
Yaklaştı. Anesley kayalıkların Ustündt• 
bir baş gördil. Adam Remington ta-
bancasını çıkardı, ve arkadaşlarına is
tikameti gösterdi. 

Anesley: 
- Ateş edeyim mi? diye sordu. 
- Hayır! Boşuna; çünkü kurşunu· 

nuz hedefi bulamaz. 
Scott: 
- Fotoğraf makinen yanında. mı? 

dedi. Tam iş görecek zaman. 
lnoe yüzlU, sivri kesilmiş sakallı bir 

Bedevi bir başka kayalığın arkasında 
göründü. Başında reis olduğuna delfl 
let eden yeşil bir tül vardı. 

Scott: 
- Yolunu kaybet.miş bir grup ola

cak! dedi. 
lılortimer: 
- Şu gördilğün adam Bagga.ru ka

bilesindendir •. Bak, bir 1.f'.nrL s~ tlA •• 
- Diğer tkıe1 de.. Dimgularaan.. Bu 

lcabilenin adamları muharebeyi çok se
~erler. Çarpıştıklarından kim olduğu-

~C-,hemmiyeti yoktur. Sadece kılıç 
.U&h eillha mlicadele etmek. 

.. -: Yaklaşınca, onlara söylenecek bir 
~z_um var. Anesley kendinizi iyi giz
eyın ! Geliyorlar. 

Doğnı idi. Bedeviler Yetil tüllü ada
~ emrile ileriye atılmıtlardı. Reisin 

IBunu yapeblBlr 
masanız? 

da nefnıe uıta ıuvariter bu atin ıırtın 
ou1~ otu.raınuıar. Fak.at Hindiıtanın 
..... "~'Ctinae at •otulanna ılnnekte 
tnı. itt:- llu uizn yanı atının ıır 
tttil ~ ya 11arak dUtmcmc1c ıu 
dü!lı~,_1,btı~ aeyircileri hayretlere 

:ır .......... ı.ııtilr, • 

- Conan Da.yıe'clen -

arkasında kulakları küpeli bir zenci 
vardı. Bu, sahiden bir devdi. Arkasın
dan da iki zenci geliyordu. 

- Haydi, Anesley ! Araba ni§an 
alın! 

Sili.hını omuzladı. Nişan hattı üze
rinde herüin korkunç yüzünü gördü. 
iki defa tetiği çekti, fakat nafile! Ya
nında iki silii.h sesi işitti, ve Arabın 
göğsünden kanlar aktığını gördü. 

Scott: 
- Ateş ediniz, ate~ ediniz, ahmak 

diye bağırdı. 
Silahını doldunnağı düşünmeden 

tetiği çekti; yine yanında iki el silah 
sesi işitti, dev gibi r.enci yere yuvar-
landı, kalkmak istedi, fakat ayakta 
duramadı, yine düştü. 

Hiddetli hlr ses: 
- Silahını doldur, budala! diy~ ba· 

ğırdı. O anda da. Arap yere yatmış 

olan devenin üstünden atladı ve Anes
leynin göğsüne çıplak ayaklarile bas· 
tı. Aynı zamanda da, tam kulağının di
binde korkunç bir silah sesi işitti. 

- Alla.ha ısmarladık dostum. Her 
§eY yoluna girer. Sabırlı olunuz. Bu, 
Martimerin sesi idi. 

- Sizi terkettiğime çok müteessi
rim. Fakat telgraflarımızı zamanında 
gazetemi~ yeti§tirmekliğimiz lazım 

Scott atının dizginlerini sıkıyordu 
- Telgraflarımızda. yaralanmış ol 

duğunuzdan da bahsedeceğiz.. Bu hadi-
se, gazetenizin mildUrilne niçin telgraf 
çekmediıfü.Jizin sebebini izah edecektir 
Şayet, Reuter ajanın veyahut akşarr 
gueteleri muhabirlerine rastlarsanız 
hiçbir ~y sC>ylemeylniz. Abbas si2.e 
bakacaktır. Yann öğleden sonra döne 
rlz. Allaha ısmarladık, bahtınız a.c;ık 
o18Ull! 

Anesley kendinde cevap vereccl 
kudret bulamadı. Derhal, tesadilfU• 
bUyük bir adam ol.ıruu!ıı için !Azım olar. 
her şeyi hazırladığını, fakat kendisini· 
bundan i!'Hf-.rl,. eh...,,.cıini hilm,.,:ı;~· 

anladı. Basit bir mücadeleye şahit ol
mu§tu, ama bu, hayatında ilk defa idi. 

Payitahtta halk havadisleri milthiş 
bir aabıreızlıkla bekliyordu. Courrier, 
L'tntelligence gazeteleri bu havadisle
ri ilk defa alacak, fakat Guettein sU
tunla.rı ise boş kalacaktı. 

Bu düşUnce ona büyük bir gayret 
verdi, k&lktı. 

Yerde, göğsünden yaralanan kor
kun~ r.encinin yattığını gördü. Çölün 
kocaman sinekleri yaraların Uurine 
konmll§tu. Birkaç metre ileride Bede
vinin cesedi görünüyordu. 

• • • 
Abbasın sesi: 
- Scott efendi onu silahınızla öldil

rilnUz, dedi. 
Anesley elini ba.şına götürerek, al

nını ıslak bir mendilin sıktığını hisset
ti. 

- Öteki Bedeviler nerede? diye sor- --------------
du. 

- Kaçtılar. Birisinin kureunla kolu 
yaralandı. 

- Ya bana ne oldu? 
- Efendi başına bir bıçak ile vur-

dular. Efendi bu herüi kucağına aldı. 
Scott efendi de ateş etti. Efendinin 
yüzü çok yanmış: 

Anesley cildinde bir yanık hissettiği 
gibi, saçlarında da tuhaf bir koku du
yuyordu. Elini bıyıklarına götürdli 
Yerinde yeller esiyordu. Kaşları da 
yok olmuştu. Dervi§le yerde yuvarlaıı
dığı zaman, yüzü bu adamın başınuı 
yanında idi. 

Vaziyetinin kötülüğiinU kendi ken
dine itiraf etU. Yanında sadece Suriye. 
den getirdiği küçük hayvanı vardı 

Böyle bir hayvanla otuz beı:ı millik 
mesafeyi nasıl katedecekti? Derhal 
yarış develorini hatırladı. Mnrtimer de 

otuz mildP.n fazla mesafeler icin deve
lerin ata tercih edilebileceğini söyle -
mişt.l. Yalnız, yarış devesini nereden 
bulmalıydı r 

( Dooamı var) 1 
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l?A.G_j..'q'n'iTARlltlAUI 
Yazan : Niyazı Anmet; 

424 sene evvel bugUn 

lf3> a ©J n ş aı llıl o n ©> ırn lYı ın ~ e lYI ~ lYl ır ~ lYl ~ 
ıt»Dır g~çn~ ırasmn ya~oO~u 

Beş kemend, beş lJoğaza sarıldı, düğüm
lendi, beş Şehzade böylet~e can verdiler 

1512 yılı 27 ikincİte;Jrin gunü, rum. Günde bir akçe ile padişaha 
424 5ene evel bugün, padişah Selim, hizmet ederim. 

askerine büyük bir geçit resmi yaptı!'· 
dı. Kendisi, at üzerinde seyrediyordu 

Gün, bugünkü gibi cuma deği!, 
cumartesi idi. Fakat bu cumartesi. 
tam 424 sene evvel bugüne rastl.ı 
maktadır. 

(:umartesinin uğursuz gün sayıt · 
dığf malum. Acaba niçin cumartesi 
oğutsuz sayılıyor? Bunu, tarihin bir 

çok tesadüfleri kuvvetlendirmiştir 
Bunlardan birini de bu vakayı saya 
biliriz. Selim, büyük geçit resmini 
yaptırdıktan sonra yeniçeri kuman· 
danlarrndan beşini Bursaya gönder
di. Bunların aldıkları emir çok kor-

kunçtu. Her biri orada mahpus bulLı 
nan padişahın beş birader zadesini 
saraya getireceklerdi. Şehzadeler 
Mahmudun üç oğlu ile, Alim~ahm 
oğlu Osman ve Şehinşahın oğlu Meb 
met idi. Mehmet yedi yaşında, diğer
leri on dört ile yirmi yaş arasında idi
ler. 

• • • 
Şehzadeler, lstanbula getirili: 

getirilmez, bir odaya kapatıldılar. 
Korku içinde geçen günün sabahınd 
odanın kapısını ilk açan, cellatlar ol
du. 

Beş ölüme mahkum genç, aki~~
lerini daha önceden anlamışlardı. E '\ 
küçükleri diz üstü çöktü ve yalvard1. 

- Beni öldürmeyiniz. Y alvarrvn 

Bu sözler, işi biran önce bitirmek 
için kati emri alnn cellatların yüzün
de hafif bir gülümsemeden başka bir 
iz bırakmadı. Allimşahm oğlu Os 
man yirmi yedi yaşında idi. Kendisi
ni tutmağa gelen cellatlara, ellerin1 
uzattıkları anda haykırdı: 

- Canını acımıyan gelsin .. 
~ellatlar bu söze de aldnmadılar. 

Yalnız gülümsediler. Fakat Osman, 
Yumruklarını sıkmıştı. Aıtık ölüm 
çok uzakta değil, ayaklarının altında 
idi. Onun için her şeyi göze almı§tı. 
Umulmryan bir anda cellutlar reis;. 
nin üstiine atıltr ve yumruğunu İn· 

<lirdi. Reis, inliyerek yere yuvarlan 
dı. Bir kolu kırılmıştı. •Osman, artık 
durmuyordu Yere yıkılan cellarirn 
bıçağını §İmşek süratiyle eline akb 
vP. diğerine saldırdı. Bıçak, celladın 
vücuduna saplanmış, cansrz yere yu· 
varlanmrştı. 

Padişah Selim, bir perde arkasm· 
dan bu kanlı boğu~mayı seyrediyor
du. Cellatlann başa çıkamryacaklan
m anlıyordu. Yanında bulunanlara: 

- Cellatlnrn imdat .. emrini ve:·· 
di. 

BirkaC' dakika sonra odanın icine 
dolan gözleri kanlı cellatlar, beş kar
deşi kıskıvrak bağladılar. 

Beş kement, beş boğaza sanl:'!r, 
diif!ü,.,.,1 ....... ~i. heş şehzade bu suretle 
can verdiler .. 

Eserı hazırlıyan : Nüzhet: Abbas 
-35-

HÜCUM HA TIINI BESLEMEK;} 

iyi beslenen bir muhacım hattı
nın hiç bir şeyden şikayete hakkı ol · 
mndrğı gibi arkalarında isabetsiz pal!· 
larla oyunu bozan evelce tasarlam;\· 
dan iş gören haf hnttı ile çalışmağıı 

mecbur olan forvertlerin hali de hic 
sayanı gıpta değildir. Kendileri ne 
kadar iyi olursa o',·m muhociml• .. 
Rrkarlan p-f"lecek r.nslarla isliyecek J •• 

rinden bunların gelişi giizel verilme~ı 

yüzünden en parlak bir muhacim 
hnttr bile felce nğrnr. 

!\çık hafların dıkkat edecekleri 
en ince nokta pası demarke bir :u 

kadaşa vermektir. Hnsım ne kadaı 
gayret ederse etsin büsbi.itün geril-
~ez bir tel örr.:ii lmlinr1 .. bütün arka 

dacıl;ı,..mız1 örtemez. Bir misnl ol· 
m~k üzere sağ hafın topu ayağına !!'<.' 

cirm:ş olduğunu farzedelim. Merke.· 

muhncimi hnsım san•rhafı tarnfındn• 

sağ ıç ve saf! ac:ıklarda Rene hasım sr 
hafı ve beki tarnfmdan marke edil 
miş bir vaziyette olduğunu kabul ... 
delim. Bu takdirde bir s::ığ hafın P ı' 
vermek istcdi<ri arkada:nn ()niincler. 

onu marke eden ovuncuyu celm~dc·" 
pas vermesi budalnlıktır. Şu hnldc 
topb il!'rliverek nas vermeden evv:I 
muhakkak surette bir hasım oyunc• 
sunu ilzerine rr1 ,....,..ı, "nrt ,.t ... T""eı,..;y 

Topu tutmnkb hRsım sol hafoı· 
liz0 rine çekmiş olmak r.ağ ic ve sa;-

oçık oyuncunuzu ancak tek bir h ... 
srml1 uğrnsacıık bir pozisvonA sok
muı. nlıır H fntJ.ı,._J~R bundan d11ha n 
vantajlı bir vaiyet tasavvur edilemez. 
Bunrlnn flC'nra dikkat cd'lecek nokı. 
pasi yerden vermekten ibrırettir. Hn
vadan verilen paslar bir nrkadaşa va
sıl olmak için fazla vakit aldığmdcı.rı 
daima hasm1 oyuncuları •n yetiserek 
miidah<lle etmek ihtimalleri vardır. 

t\c;ık hAflarm önlerinde beslene· 
cek beş muhacim VA,.rln-. Rn ;,.;hııırl::ı 

onlardan en iyi yer tutmuş olanını 
seçmek çok güç değildir. Her ne ka
dar ·.>nündeki iç ve açık muhacimle 

daha tabii ve yakından temasta ise de 
mütemadiyen onlara pas vermek çok 
yanlıştır. Bu tabiyeyi çakan hasım 
hafı bu yanlış ve yeknasak oyuna 

dnimf> müessir surette müdahale ede· 
bilir. Bunun için açık haf tabiyeyi 

mü~emadiyen değiştiımek mecburi
yetindedir. Merkez muhacimi çok za
man hasım santrhafı tarafmdan sıkı 
bir takip altında bulunduğu iç.in onsı 
pas vermek biraz sakattır. Fakat sa· 
hnnın di~er cenahm.:iaki rnuhacim 
arkadaşlara müsait yer tuttukları za· 
mnn bol bol pas tevzi etmek hiç hata
lı değil, bilukis cok favdalıdır. 

Karsı tnrafa pas venne. belki mo 
dem futbolda az görülen bir tabiye. 
dir. Fakat çok sik olmamak üzere ve 
iyi tatb:J: edi!mf"l: ımrtiyle fovdası ~eı. 

inltfü olunamaz. lskoç usulü kısa p"'S 

larla ileıleyiş gerek seyretmek gerek· 
se oynnn:-k İr:in <-ok dn1 R ..,.i;,. .. J rok 

::inh!'\ cazip ise de: bunda bi.itün takını 
efra.)•nm anadnn do·'Yma futbolcu ve 

her oyuncunun yer tutma hususunda 
fevkalade fıtri kabiliyette olması 
sarttır. 

TAÇ ATIŞLARI: 

Gerek ' ldt kayb 
güç vaziyeti '"!l •rtu' in to· 

pu- mütemadiyen taoa atılmr.sı hem 
seyircibri hem de oyuncukırı çiledc='t 

çıkarır. Bu sportmenliğe yakışını • 
yan ..ıir hareket olduğu icin sad .. c~ 

tnc atısı ile tecziy:.si kô.fi dc6rildir. Bit 
d'kkatli ti\C atı~t yerine bunun bir ser· 
bes· vuruşla teczi=·csi dü~üniildüğü 
halde şimdiye),. • ..... beynelmilel mec
lisin bu hususta b'r karar almadığı 
§aşılacak bir şeydir. 

(Devamı var) 
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General Şükrü 
Naili'nin cenaze 

Yahudileı··i 
tazyik 

Almanyada tekrar 
şiddetleniyor mu ? " • • 

merası mı Deyli Herald gazetesinde okunmuı-

(Baş tarafı 1 incide) 
kadaşfarınm vagonundan ç.kıverecek 

gibi geliyor şimdi ... 
Hakikatte kar,ı kar~uya 

:Fakat, elemli hakikat çabuk anlaşı
lıyor ve tabut onun asker evlatlarının 
ve takdirkarlarımn elleri üstünde yük
seliyor. Bütün gözler yaşlı. Şurada yaş 
lı bir subayın, ötede bir genç üniversi
telinin, daha ötede bir büyük müverri
hin ağladığı görülüyor. Onun insanlığı
na, onun kahramanlığına ve kaybolan 
hayatına ağlıyrlar. 

Tabut eller üstünde garın kapısı ara
sından geldi. Bu esnada kapı önünde 
birikmiş kadınların arasından bir feryat 
yükseldi: 

"- Paşa, nereye gidiyorsun!., 
Bu, yürek parçalayıcı feryat gözler

de biriken yaşlan artık daha fazla tut
mak imkanını bırakmadı. 

Tabut cenaze otomobiline konurken 
bir paket ve bir §apka getirildi, bir de 
cüzdan ve saat. işte Şükrü Nailinin met 
rfıkatı. 

Cenaze otomobille Gülhane hastane
sine nakledilirken bu binlerce kişi de 
Gülhaneye gitti. 

OUlhanede 

Gülhane hastanesinin avlusunda bir 
top arabası üzerine tabut yerleştirildi. 
İstanbul saylavlan, ordu müfettişleri 

orgeneral Cevat, Ali Sait ve Fahreddin, 
kolordu kumandan vekili general Ali 
Fuat. Merkez kumandam general Feh-

mi, General H s il e y i n Hüsnü, 
eski merkez kumandam general E
min ve daha birçok generallerle aske
ri erkan, polis müdürü ve mülki er
kan burada hazır bulunuyordu. 

Bu arada alay imamlarından Naci 
tarafından beliğ bir dua yapıldı. 

Merhumun bir mahdumu Avrupada 
ve diğer mahdumu Turgud da 1zmirde 
bulunmaktaydı. Turgud !zmirden ge
lerek Beyazıt camiine gitmişti. 

Cenaze alayı önde merasim kuman
danı ve arkada bir bölük siivari, bir 
bölü!: piyade ve bir bölük de makine
li kıt'ası, bando, yüze yakın çelenk, ve 
top arabası üzerinde tabut, dah:t ar
kada binlerce halk olmak üzere tam 
saat 11,15 de Gülhanede sıralandı ve 
hareket etti. Top arabasının hemen ar
kasında üç ordu müfetti~i Orgencra! 
Cevad, Fahreddin ve Ali Said yürüyor 
lardı. 

Yollarda 
Ccna?.C alayı yollarda gittikçe büyü

yor. caddelerin iki tarafı halkla dolu 
herkes büyük asker ve İstanbullula

rın aziz dostu general Şükrü Nailiyc 
ağlıyor. Mızıka cenaze marşım çalıyor 
ve bütün İstanbul onun matemini tu
tuyor. 

Bu şekilde cennzc Beyazıt camiinc 
geldi ve musalla ta!jına konuldu. 

Öğleden sonra cenaze Bcyazıttan 
kaldırıldı. Şimdi onun tanzimine çok 
çalıştığı Edirnekapı şehitliğinin bir kö 
§('.sine gömülecektir. 

tur: 

Ellerinde Alman pasaportu bulunan 
birçok Alman Yahudisi, Berlin zabıtası 
merkezine çağnlarak, Almanyayı yirmi 

dört saat içinde terketmek emrini al
mıştır. Böyle birdenbire hudut harici 

edilmelerinin sebebi kendilerine söylen 
memiştir. 

Bunların birçoğu iş adamlandır. Yir 
mi dört saat içinde işlerini tasfiye ede-

miyeceklerini veya gitmek üzere olduk
ları memleketler için vize alamıyacakla 

rım ileri sürmü§lerse de kar etmemiş-

tir. 

Eğer gösterilen zamandan fazla ka
lırlarsa tevkif edilecekleri de kendileri
ne haber verilmiştir. 

Bu hareketlerin Yahudileri. Almanya 
dan idari tedbirlerle çıkarmağa yeni bir 

haı;langıı: olmasından endişe edilmekte· 
dir. 

lskenderun 
Antakya 

ve 

(Ba~tarafı 1 incide) 
teati edilen notalarla meselenin Millet
ler cemiyetinde görüşülmesi hakkında
ki Fransız teklifi ve diğer teklifler hak

kında izahat verilmesi çok ihtimal dahi
lindedir. Bu izahat bizzat Başvekil İs-

met İnönü veya Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Hüştü Aras tarafından verile
cektir. 

Madrit'de açlık Meselenin, Cenevreye tevdii takdirin 
de de Türk tezinin mukabil noktadaki 
esaslar dahilinde müdafaa 
şüphesizdir. 

edileceği 

( Baştaraf ı 1 incide) 
Asiler, Ba.rselona mıntakasında bir 

taarruz hareketi yapmışlarsa da tarde
dilmişlerdir. Cumhuriyetçiler, Casa 
del Kampoda ilerlemişlerdir. 

Madrid radyosu, Ccbeliittarıkt.a bu
lunan üç Alman harp gemisinin Fas
tan Jspanyaya Faslı asker nakleder -
ken Kanaria kruvazörünü himaye et
mek üzere limandan çıknuş olduğunu 
bildirmiştir. 

Asilere göre 
Paris, 2ô (A. A.) - Asilerin elinde 

bulunan Teneriff e radyo~u dün akşam 
ki tebliğinde Madridi müdafaa etmek
te olan kuvvetin ancak her gün takvi
ye kıtaatı almakta olduğunu bildirmiş
tir. Birçok kızıllar asilere teslim olmuş 
lardır. Bımlar, birçok kIZil muharip
lerin mücadeclyi terkctmek niyetinde 
olduklarını söylüyorlar. Madridde şeh
rin teslim edilmesi cereyanı kuvvet -
lenmekteymiş. 

Madrldl harap etmek 
ıstemJyorlarmı• 

Sevilla, 26 (A. A.) - Bu gece aşa
ğıdaki tebliğ neşredilmiştif: 

Kıta.atımız, (yani asiler) Madrid cep 
hesindeki mevzilerini tahkim etmişler
dir. Birçok milisler, teslim olmakta -
dır. Beynelmilel müfreze efradı, dün 
Useradaki mevzilerimizle Cnrabanchel 
- Bazodaki hatlarımıza taarruz etmi~
lersc de imha edilmi§lcrdir. 

General Varcla, şu beyanatta bulun 
muştur: 

"- Madridin zaptı, artık askeri bir 
mesele değildir. Şehri çoktanberi zap
tedebilirdik. Fakat hepimiz de İspan
yoluz ve payitahtı tahrip etmek is
temiyoruz ... 

HUkOmetçllerl n 
mu va. falclyatlerl 

~[adrid, 26 (A. A.) - Asiler, evvel
ki gece Üniversite mahallesinde bir 
taarruz yapmışlardır. Asiler, milisler 
tarafından püskürtülmüşlerdir. Milis -
ler iki tank zaptetmişlerdir. 

Carabanchel mmtakasmda asilerin 
taanıızn geçmek için toplanmış olduk
ları bir köprü dinamitle berhava edil
miştir. 

Arnavutlu~ ltalyamn peşini 
bırakmıyor 

Tiran, 26 (A. A.) - • Arnavutluk 
matbuat bürosu aşağıdaki tebliği neş
retm!~ir: 
İspanya arazisinin büyük bir kısmı

nın Burgos hükOmetinin hakimiyeti 
altında olduğunu na?.arı itibara alan 
ve İspanyanın sair aksamında muay-

yen bir hükümet tarafından ifayı va
zife edilmemekte olduğunu gözönüne 
getiren Arnavutluk hükumeti. Gene -
ral Frankoya Burgos hükümctinin 
tanımakta olduğunu bildirmiştir. Bu 
suretle hareket, Arnavutluk hükfımc -
tinin komünist aleyhtarı olarak takip 
etmekte olduğu siyasetin tabii bir neti
cesidir. 

Fasit aslcerlerln tecavUzlerJ 
lngiltere kadın saylavları"dan 

Misis Vilyam Dobi verdiği bi- nutuk 
ta İspanyol kacinlarmm asilcı err
rindeki Faslı asi--crlerin tecavi;zi.in .. 
uğran:asından bahsederek şoyl~ rlc
miştir; 

"- Faslıların eline düşen İı;r>an
yol kndınlarınm akibetini öğrenme
niz lazım olduğu kanaatindeyim. 
Faslılara hükumet kuvvetleri elinden 
bir şehir veya köy aldıkları zaman 
ne gibi bir ücret verildiğini de biliyor 
musunuz? 

Faslı askerlere, iki saat miiddetle 
yağma ve cinavet izni veriliyor. 

General F rankonun ordusunun 
yüzde yetmiş beşi Faslı n~kerler ve 
yabancı lejyon mensuplandır. Ve 
bunlar, lspanv., kadınları ::uasmd;: 
serbest bıralolr,·orlar ... 

"Daily Herald' den -
Kıymetsiz para ile mUkatat 

Şehrimizde çıkan Fransızca Jur
nal Deryan gazetesinin de asiler elin
de bulunan Mayorka adasından ka
çıp gelen bir İstanbullunun sözlerine 
atfen yazdığına göre asiler Faslı as· 
kerlere ücret ol11rak artık kıymeti ol· 
mayan tedavülrlen kaldmlmı~ eski 
Alman markları veımektedirler. 

Sancakta tazyik 

Sancaktan galen malumata göre sükun 
henüz teessüs etmemiştir. Sancak dahi
linde b:ızr mmtakalarda Türk halkının 
gözünü yıldırmak için askeri kuvvetler 

toplanmaktadır. İntihaba iştirak etmi
yenlere muhtelif vesilelerle tazyik yapıl 
maktadır. Bilhassa Kornuk nahiyesi 
Türk ha1kmın vaziyeti elimdir. 

Kırıkhan kaymakamı ve Hoybon ce

miyeti namına tahrikatta bulunmağa 

memur edilen Şeyh Kasım isminde bir 

yobaz camide mahalli hükumet lehinde 
propaganda yaparken halk hep birden 
camii terketmiştir. 

Bir habaset manevrası 

Suriye mehusluğuna Sancaktan nam
zetHğini koyan Mustafa Kuscyri ve A
dalı Mehmedin istifa ettiklerini yazmış 

tık Bu iki istifanın Türklere karşı çı
karılmış bir şayia olduğu, hakikatte 
mevcut bulunmadığı anlaşılmıştrr. 

Evvelki gün Ermeniler ve Alevilerin 
ileri gelenleri Türk partisi liderine ge· 
lerek kat'i olarak Türklerle beraber ça
lışacaklarını söylemişlerdir. 

Yeni gUn gazetesi 

İntişarı menedilen Yenigün gazetesi· 
nin tekrar çıkması için teşebbüslerde 

bulunmak üzere Adanada bulunan ga
zetenin sahibi Salih Çelenk Halebc git
miştir. 

Hariciye VekUlmlzl ziyaratler 

Hariciye vek1limiz T eviik R:3ştu 
Aras dün Ankaradn Fransa ve Sov · 
yet Rusya büyük elçilerini kab•Jl et 
miştir. 

Faslılar hen üz cephede bulun uo -=============================
paraları kullanmak tE>.şebbüsüne gi- lamışlardır. Amerikanın Madrit ~'"!firi 
rişm~dikleri ıçın aldatıldıklarmr,, koloni ile birlikte şehri terketti. Aha-
farkında değillerdir. liden 200.000 kişiye ilaveten Madritten 

MadrlUll9r aç çıkacakların nakledilmesi için Marsilya-

Paris 26 (A.A.) _ Madritten bii- dan mütemadiyen otmobil, otobüsler 

dirildiğine göre yiyecek ve içecek gelmektedir. 
miktarı gittikçe azalmaktadır. Payi- İngiltere Lord kamarasında Lord 
taht .ıhalisi, yabız pirinç ve merci- Snel bitaraflık anlaşmasının Madrit hü
mek yemektedi':'. Her akşam kadrrı· kmeti!lin zararına bir alet değil, tam 
]ardan mürekkP-p gruplar. pavitahtm manııııile bir bitaraflık mekanizması ha

şarkmdaki yolbra gitmektedir. 81.ı line getirilmesini istemi! ve Avam ka· 
yollatda milislerle gönder!!mekt,. marasında başvekil İngiliz gemilerinin 

olan iaşe maddeler; yağma edilmek- ispanyaya silah taşımasını menedecek 
tcdir. !canunun süratle çrkarılmasını talep et-

Madrldln tahllves1 d~vam miştir. 
ediyor Bugüne kadar Madrit hükCımeti nez-

Londra 27 (Hususi) - Asi erktnr din~e İtalyayı maslahatgüzar sıfatile 

harbiyesi şimrli Madritin münakale yol temsil etmis olan K:ısya Romaya dön· 
!arım kesmek gibi bir plan takibine baş mü~tür. 

Dirilen kadın 
Kendisini ve kocasile iki çocuğunu 
•• 
Oldüren adamı ele verdikten 

sonra tekrar öldü 
Atinadaıı yazılıyor: ' f 
Geçen hafta Yunanistanın Lamia 

şehrinde adalet çok garip bir surette 
tecelli etmiştir. Ölmüş sanılan bir ka
dın kocasını, iki çocuğunu ve kendisi
ni öldüren adamın kim olduğunu söy
lemek için dirilmiştir! 

Lamia şehri "Kara haydut., lakabı
nı ta..cııyan bir şakinin korkusundan Sf'· 
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Tabutu .<tokakto. bırakıverdiler. Ka
dınlar bayıldı. Alay dağıldt tıe ölnı:ilş 
sanılan hadm hastaneye kaldırılib. 

neler var ki deh~et 'içindeydi. · Bu a
dam dağlara ~ığınmış bir çetenin diri 
kalan en son ve en genç haydudu idi. 

Kara haydudun en son cinayetinden 
birkaç gün evvel Lamia çiftçilerinden 
Yani Dussya bir mektup aldı. Bu mek
tupta kendisinden para isteniyor ve 

bu paranın çiftlikten pek uzak olnu
yan bir yere bırakılması emrediliyor
du. Mektubun· sonu 8.det olduğu üzere 
§u cümleyle bitiyordu: "Ya paranı, ya
hut da canını:., 

Dussya çalışkan bir köylüydü. Kü
çücük çiftliğini satın alıp da doğduğu 
yerde yerleşebilmek için biriktirdiği 
serveti alın teri ve bitmez tükenmez 
çalışmakla elde ctmi~ti. Böyle bin bir 
zahmetle ltazanılmış parayı, müaafaa 
etmeksizin elinden çıkarmak istemi -

yordu . .Mektubu aldığı zaman ihtiyar 
bir yana§mayı çifliğin kapısına nöbet
çi dikti ve kendisi de dıearıya arnk 
sili'Lhsız çıkmaz oldu. Korkan karısını 
da teselli etti: 

- Eğer cesareti varsa gelsin de pa
rayı alsın! 

Aradan birkaç gün geçti. Mektubu 
göndermiş olan haydut hiçbir hareket 
göstermedi. Tehdidin pek de ileriye 
götürülmiyeceği düşünülmeye başlan

dı. Dussya ihtiyatı elden bırakarak 

topraklarında gene eskisi gibi serbest

Bundan sonra haydut y.:runa korkll' 
dan donakalan ihtiyar yanaşmayı da ~· 
tarak iki arkarlaşile kaçtı. Yanaşmayt ı· 

leridc Dussynın parasını bulmak içiıı 
kullar.mak istiyonlu. 

Köylültrin dört ölüyü görmeleri içitı 
saatler geçti. Köyün doktoru Dussya· 

nın, karısının ve çocuklarının ölmüş ol· 
duk1arını tasdik etti. Ölümün sebebi ve 
nasıl olduğu hakkında kimse bir iputll 

veremiyordu. Dussyanın akrabaları. 
cenazeleri kaldırmak için lazım olat'I 
hazırlıklara gi~iştiler . 

Cenaze alayı kiliseden çıkıp da nıe· 
zarlığa doğru yola çıkınca hiç görülme
miş tuhaf bir hadise oldu. Dussyanıtı 

ölü karı!ı kıpmlanmağa başladı. Orto• 
duksla

0

rda adet olduğu üzere tabut a· 

çıktı.: kapağı kapanmamıştı. Alayda 
olanlar bunu ilk önce pek farkedemedi· 
ter, cesedi örtmekte olan çiçeklerİt'I 
rüz~a::la sallandıklarını sandılar. Fakat 
tabutun yam başında yürümekte oıarı 

papaz ölünün hakikaten kıpırdamakta 
olduğunu görünce vaziyet değişti. 

Alay derhal karıştı Tabutu taşımaktı\ 

olanlar, onu sokağın ortasında bemeıı 
bırakıverdiler. Kadınlar bayıldı. Orta· 

lığı çığlık sesleri doldurdu. Dussya aile: 
sinden ötekilerin cesetlerini taşıyan ta· 

butlar da bırakıldı ve diirlen kadın ha~ 
taneye kalrlırıldı. 

Doktorlar kadının yaşamasında hİÇ 
ümit olmadığını ~öylediler. Polise haber 

gönrlererek bu fırsattan istifade oıurı· 

masını tavsiye ettiler. Madam Dussya 

da kara haydudun kim olduğunu poli~ 
l~re s'öyliyccek kadar yaşadı. Sözletl 
o kadar pürliz::ıüı:dü kl kara hayoudutı 
hüviyeti hakkında hiç §Üphe ka)mamW 
tı. 

Dlıssyanın kansı ifadeyi verdik~ıı 
sonr:ı sustu ve eöedi uykusuna dal 

1
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Ertesi giınü de gömüldü. Cenazesine 
bu sefer iştirak etmek cesaretin.i göste• 
rcnler pek az oldu. 

1ki giin sonra jandarmalar kara hay· 
dnclun gizlendiği yeri bulmağa muvaf· 

fak oldular. Lakin h:ıydut teslim olm8 ' 

dan evvel kurban listesine bir kişiyi aa· 
ha ilave etti. M4ğarada jandarmalar 
ihtiyar yanaşmayı ağır yarlaı ve yarı 
ö'ü bir halde buldular. Bu adam da sorı 
ifadesini vermeğ<: muktedir olarak öli.I 
kadının ittihamlarını tasdik etti. 

Kara haydut §İmdi mevkuftur; rnıl' 
hakemesi yakında başlıyacaktır. 

çe dönüp dolaşmıya başladı. Yapılacak --------------~ 
o kadar iş vardı ki, mektubu büsbütün 
unutur gibi oldu. Sonra bir gece hay
dut geldi. Arkasında iki kişi daha var-
dı. / 

İhtiyar yanaşmanın üstüne yıldırım 
gibi dtiştUler; adamcağız hiçbir mu
kavemet göstermedi. Verecekleri emir 
leri dinlemediği takdirde kendisini ö
lümle tehdit ettiler. Sonra kendilerini 
Dussya'nın bulunduğu yere götürme· 
sini emrettiler. Bekçinin sesini işiten· 
Dussya ortada şüphelenecek bir şey 
olmadığını sandı. Kapıyı açıp da dışa
rıya adımını atar atmaz kendini iki 
tabancanın namlusu karşısında buldu. 
Bir kumanda verildi: 

- Haydi bizi takip et! 
Silahsız olan Dussya için verilen em 

re boyun eğmekten başka yapılacak iş 
yoktu. Kumandayı işiterek uyanmış 

olan genç oğlu, duvardan tüfeğini al
dığı gibi dışarıya fırladı. Tüfeği görı:n 
haydut, çocuğun ateş etmesinden kor
karak derhal onu öldürdii. Müthiş bir 
kedere düşen zavallı baba ise haydut
ları unutarak oğlunun na~ı üstüne atıl 
dı. Onun da ölümü ıini oldu. 

Bu sırada Dussya'nın genç kızı, kapı 
eşiğinde göründü. Korkunç manzara 

~na» mevsnmn 
©Ievam e©IDy©ır 

et· 
Biı denız mevsimine çoktan vcdıı 

tik. l.<"'akat Amerikanın Kalüomiya s:: 
hillerinde plfi.j mevsimi htlla bütün 110~ 
raretiyle devam ediyor. Bu sahiilcr r
bulunan yeni bir eğlence mevzuu ~~.ş.· 
§Unkalemine benziyen içi boş UstU~ 
nelerle denizde gezmektir. Resimde 

karşısında basmak istediği çığlık bir rüyorsunuz. ~ 
~~~~~~~~~~~~~-

kurşunla zavallının boğazına tıkandı. 

En son kurban da kızının çığlığı üstüne 

Madam Dusseydir. Dıaşarıya koştu. Ka 
dın evvela tüfek patlamalarına pek al
dırış etmemişti; r-çünkü kocasile oğlu 
gün ve gecenin herhangi bir saatinde 
evin c.ivarında av hayvanları öldürmek 
adetinde idiler. Haydut zavallı kadının 
kafasına müthiş bir darbe indirdi. 

HABER 
stanbulun en çok sat1•~: 
hakiki akşam gazetesid' 

il~nlarını HABER'e 
verenler 1rar ederıer• 



Karolnl takımının şehrimize 
gelmesi dolayisile 

alatasaray- Fener, 
Güneş - Beşiktaş 
Maçları tehir edilecek 

Citıecıec puar Taksim stadında karıı} nun besinci cumartesi, altıncı pazar gün 
olan Fenerbahçe - Galatasaray leri Galatasaray ve Fenerbahçe ile bi
Beıi]rtaı maçlannın lik sonu- rer müsabaka yapacaktır. 

~ır mecburiyeti hasıl olmuı- Ayın sekizinci salı ·günü de Güneşle 

l>tin haber vermiş olduğumuz gibi 
taaaray, Güneı. Fencrbahçe kom

u, bu hafta Çekoslovakyanın 

karohıi timini şehrimize davet et
buıunmaktadrrlar. 

tclt talamı latanbulda birincikinu-

·~l'n irin Oç spor 
klObO 

Tan spor 
ismi altında 
blrleştller 

.~ klüpl('J inden Göztf"pe, b:
Por ve Eg~spor takımları (T ao 
) tıarnı altında birleımeğe karar 
· lerdir. 

1-fe; üç klüb:fo idare heytleri bu 

~ \l~a bqlamqlar ve yeni 

~ forması kırmızı - beyaz ola
~p enn;§lerdir. 

'I S gOn sonra 
~l>llacak maçta 
·~acarlara karşı 

lt'ag!lizler 

kartılapcaktır; bütün bu maçlar Tak· 
sim stadında yapılacaktır. 

• Çeki Karolni takunmın lstanbulda 
maçla!'tndan sonra Ankaraya giderek 
yeni ıtadyomun açılma merasiminde 
orada bulunması kararlaınuıtır. 

Halk evi 
Spor salonu yaptırıyor 

İstanbul Ha1kevinin bell~ başlı ih 
tiyaçlanndan L\ri de spor ve konfa 
rans salonu idi. Evin bu büyük iki 
ihtiyacını karıtlamak üzere ayn biı 
bina yapılması kararlaştınld: ve b·-' 
maksatla da bugünkü İstanbul Hail: 
evinin yanındaki arsa satın alındı; 
bu binanın planlan ve ketfi yaptml· 

clı. Sevinerek haber aldığımıza gör..; 
Belediye binanın yapılması için Jil 

· zun olan parayı temin etmiştir. 
Pek yakında binanın temel atın~ 

töreni yapılaca..lttır. Bina iki katlı ola 
cak, bir katında spor, bir katında d~ 
konferans salonu bulunacaktn. Bi· 
nanın aynca idare odaları banyo ve 
duş yerleri de olacaktır. 

(Bu mevzua dair ikinci Myfatmt::ın 
birinci ıS'Utunumm altında Hikmet Mii-

nirin ~nı okuyunu.z.) l 

Joe Louis 
Kimlerle dUğDşecek 

Joe Lou18'in M. SchmeUng ile beraber 
çı1cm ı.ş bir Tesmi 

Boksör Max Baer şubatta Neuıel 

ile kar§ılaşacaktır. 
Neusel bu maçı kazanırsa Joe Louis 

ile döğiiımek hakkını alımı olacaktır. 
Diğer taraftan Fransız Lcnglet de bu 

hafta Kalifomiyalı M'ank Kankinaon ile 
bir müsabaka yapacaktır. Fransız yum
rukçuıu bu maçı kazanırsa, o da; Joe 
Louis'nin rakipleri arasına ıirccektir. 

Klyef spor sarayı 
Epey zamandanberi Kiyefte yapıl

makta olan beden terbiyesi sarayının 
İn§<lan bitmiş ve son günlerde bu sa
rayın ki.işat resmi büyük tezahürle 
icra olunmuştur. 
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Pariste 300 liraya 
satılan kız 

Üç defe sahip değiştirdikten 
sonra hürriyetine kavuştu 
Geçen hafta Paris cinayet mah

kemesinde tuhaf bir dava görüldü. 
Altı ay içinde üç defa "Beyaz esir., 
olarnk satılan ve birisini öldürdüği.ı
nü söyliyerek polis karakoluna ko
pn yirmi iki yaşında bir kız hafif bit 
para cezasına mahkum oldu. Kız 
Belçikalıdır ve adı Luise Lefebvre'
dir. 

Paris bodrumpalaslarının "güzel 
Luizet,. lakabiyle tanıdıkları bu kız 
polis sicillerine geçmiıtir. 

Bundan bir sene evvel Luizet 
yirmi bir yaşında iken Jan adlı bir 
delikanlı kendisini kandırarak An · 
ver'Jteki evinden kaçırmış ve lngilte
reye kaçk olarak götürmüştü. Luizet 
Londracla Emil adlı bir F ransızla ası 
pişirmi§, onunla birlikte Parise kaç
mıştı. 

Paris batakhanelerinde nüfuz ve 
töhreti olduğu anlatılan ilk aşık 
Jan, bu vefasız sevgilinin arkasından 
takip etmiş ve davasını Paris külhan 
beylerinin "haysiyet divanı,. na ver
miştir. Bu divan meseleyi tetkik et
tikten sonra şu iki hal çaresinden hi· 
rini seçmekte Janı serbest bırakmış-
tır. 

KI7.a 5000 Frank (takriben 300 
lira) baha biçilmiştir. Emil bu para
yı nakten verdiği takdirde kadını a
lacak, para vermezse Jan tabanca 
ile Emili öldürecektir. 

Davacı, hasmını öldüreyim der 
ken kendisi gürültüye giderse, hay
siyet divanının batakhanelere men· 
sup adamlar vasrtasiyle öç alması a
dettir. 

için lazım olan parayı arayıp durur· 
ken F ransis adlı birisiyle karşılaşmq 
ve onun metresi olmuştur. (Paris ba
takhuneleri mensupları soy adı kul • 
lanmazlar sadece küçük adlarını ve• 
rirler). 

Aradan üç ay geçtikten sonra E
mil bu alım sptımda aldatılmtt ve 
zarar etmit olduğuna kanaat getir -
miştir. 

F ransise giderek Luizeti geri 
satın almak istediğini söylemittir. 
T ektif kabul edilmi§ ve kız gene o
nun himayesi altına geçmiştir. 

Aradan çok geçmeden onun zu
lüm ve i§kencesine artık clayanamr· 

asıl lr takımla 
Qe çıkacaklar 

VOzme şamplyonlanndan 

Jan tabanca meselesini bir yan~ 
bırakmıs ve nakit parayı seçmiştir. 
Fakat bir müddet sonra Belçikalı kız 
kendisini 5000 Frank mukabilinde 
•bn alnuf olan Emilden brJmu, ve 
hürriyete kavuşmak istediğini aöyl'!
miştir. Emil bu isteğe karşı hiç itiraz 
etmiyerek: 

yarn'k Luizet tabancaya davrandığı 
gibi Emile üç kuIJun sıkınıt ve ada• 
mm yere yıkıldığını görünce k0§8rak 
polis karakoluna gitmit ve bir adam 
öldürdüğünü söylemiştir. Polisler 
vaka mahalline gel mitler. fakat ora
da ne ölmüş bir adam ne de kan iz. 
leri görememİf)erdir. 

Mahkeme heyeti ise geçen llaf
ta verdiği kararda Luizetin ancak öl· 
dürmeğe tetebbüs suçunu İ§lediğin -
den tecile tabi üç ay hapsine ve 16 
Frank para cezasına hüküm etmiıtir. 

~lccek ayın 2 sinde yani tam 5 gün 
lııı:~ Londrada Macar milli takmıile 
~cak: olan İn&iliz mil1t tabım 
111 , rca çahımadan sonra kat'ı ıekli-
lt; '!nıııtır. Takımın kadrosu ıudur: 
'- 1ec:i: Tuvecdy ( Grinnsby )den 

~et.fi: Mole (Araenal) ve Catlin 
field)den. 

~rı: Dreton (Everton), Young 
'- ersfield), Kcen (Derby. 

(l~ciınıer: Groob (Derby, Carter 
,.Clod nland), Drake (Ancnal), West
~ (8olton) ve Johnson (Stoeke) 
~ğı İrlanda maçından sonra İn 
'1; talanııanru oldukça deği§tir,1 •nlqılıyor. Kaleci, yeni beynel· 

'33 .:U?cudur. Müdafi Young yalnız 
~ esinde bir kere mill~ takımda 
\0c4oltı.r. M.uhacimlerden aağ açık 
~lı:c ~e merkez muhacim mcıJıur 
' eoı . lene hiç oynanaınıı olduldan 
~ bu tç W estvood da yaralı olduğu 
~ti~ hiçbir millt maça iıtirak et 

~~--lrıafih İngilizler takmılarmdan 
ltıcn iİınitvar görünmektedirler. 

ıı.. Rağbl 
._, 1'Yanıar Fran
~1•rı vendiler 
~e p"da Japılan İtalyan rağbi ta

"-ç. ~ Hautjura klübü aramı· t:r;;;-;;:cr;,. 
~ rnaçı 
~ _ ~ lmrplqacak olan 
~ '-İlllt Gaı ruğbi maçı için Gal ta· 
~ """='ııta. 
~ : .... Ilı glM mühim oyun 
~ dahn olduğu ve lıiciJtereyi 

-tiadn aJmdır.. 

Amerikalı genç biı kız 
Haydutlar tarafından kaçırlldı 

- Peki öyleyse, demiştir. Satın 
alma parasını ver 1 

Kız cevap venniıtir: 
- Beş param yok t 
Bunun üzerine de Emil sadece: 
-Bul! 
Diyerek sözü kısa kesmi§tir. 
Luizet hürriyetini satın almak 

Rusyada spo! 

Uzun atlamada 
Yeni bir dünya 

rekoru 
T anmmı§ atletlerden Yc·selian: 

Tifliste yapılan bir müsabak,;ıJ ht 1 

almaclan 3 metre 48,2 sa"'\fo"'.etrl" 
uzun atlayarak ('lünya rekorıınc kır· 
mıttır. 

Planörle 
134 kilometre 

aşıldı 

Pointcm Hill Berlm olimpiyadmda rakibi Japonyalıyla beraber 

Planörcü So"yet pilotu lJçenk'-'• 
Simferopolda; iki kişilik bir planör:e 
ve beraberinde bir yolcu oltiuğu ha!
de, çok muvaffakiyetli bir uçuş y:ı~ 
parak 134 kilometre mesafe katet· 
miş ve bu suretle Almanıa·nn elind ... 
bulunan bu sahadaki ~ünya mesaf~ 

Berlin olimpiyadında madalye kaza-' 
nan Amerikalı zenginlerden Hillin kızı 
Bayan Pointon Hill kaçırılrru§tır. 

Zengin, güzel ve sportmen olan bu 
genç kız ol4mpiyatlardaki muvaffakiye· 
tinden sonra Florida sahillerinde birçok 
arkadatlarile beraber zevk ve eğlence 
içinde yaşamakta idi. 

Çok sevdiği denizde saatlerce yüzen 
Pointon; geçen hafta denizde yüzerken 
sahile doğru bir motörün yaklaştığmr 

içinde de eski mektep arkadaşlanndan 
Evelin Maverin bulunduğunu görmüş
tür. 

Eeki arkada§ Hilli motöre davet et
miıtlr. Motöre çıkan sporcu krz, Con 
isminde iri yarı bir gençle tanı§tmlmış 
~ MP. beraber görütlirlerkcn, motör 

birdenbire ve bütün süratile hareket et
miş ve birkaç dakika sonra gözden kay 
bolmuştur. Arkadaşlannın avdetini sa
atlerce bckliyen Hillin ahbapları niha- rekorunu kırm.~tır. 
yet kaçırıldığına hükmederek vakayı Uçuş 1 saat 40 dakika sü .·müş vı: 
kızın babasına ve po!ise haber vermiı- planör bu esna~a Kının yarırn ~dası, 

lerdir. Siva~ koyu ve Azak denizi ~izerind~ 
Genç kızın birçok arkadaşlan arasın-

cevelan etmiştir. 
dan bu suretle kaçırılmış olması Ameri- --~------------
kada dedikodulara sebep olmuştur. f ... .. ..... 

Birçokları Hillin babasının evlenmeğe ' j 
müsaade etmediği bir sevgilisi olduğu H A 8 E R 1 ! 
ve onunla kaçtığını söylemekteydiler. 'i 
Fakat son günlerde kızın babasına ge- htanbulun en çok ıatılan ha-t 
len bir mektup işi halletmiştir; mektu- kiki akıam gazetesidir. ilanla •.f 
bu gönderen Gangster: Kızının . ser·ı rmı HABER'e verenler_ kir e~-J 
best blrakılması için zengin babadan derler. J 
otuz bin dolar istemektedir• •··-~ -•m• , _ 

Luizet de kendisini almak üzere 
Belçikaclan gelmiş olan kardqi Ro .. 
bert Lefebvre iJe mahkeme salonun
dan çıkarak doğru şimendifer iatar 
yonuna, oradan ela vatanına dön • 
müttür. 

Fransa futbol 
• 

şampıyonası 
Remes- Strasburg 

maçı 

Fransa futbol §8mpiyonasmm ilk. 
devresi bitmiştir Bu hafta ikinci d~ 

re başlanacak Alsası tem::.:1 eden 
Strasbourg; Brcton takımı olan Re
mes ile karşılaşacaktır. 

Fransız gazeteleri Stra3oourgun 

Remese karşı çıkacağını yazarken 

böyle kuvvetli bir tt>kımla mRC' yap

manın biiyük bir macera rıyunu ol
duğunu kaydetmektedirler. 

Fransızlar 
Yugoslav mllll 
takımından bir . 
oyuncu aldılar 

• 

Yugoslav milli futbol takımı oyuncu 
tarından Bojovitch profesyonel olmut
tur. 
Şimdi Franaada bulunan Yugoslav

yalı oyuncu Marsilya klüplerinden biri 

ne intisap etmiştir. 

Yakında yapılacak olan Marsilya -
So~ maçında Marıilya karışık takımın. 
da yer alacaktır" 
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Bazan tekneye o kadar çok su doluyordu ki 
. saat başına iki yiiz elli koğa su 

boşalttığımız oluyordu 
İngiliz mümessili Amerika reisicum 

huru Vilsona pek benziyordu. Halim.iz 
den epey şüphelenmiş olmalı ki, kayı
ğımıza bir Non·eçli marangoz gönde
rerek vaziyeti ıskandil etmek istedi. 

Bereket versin N orveççeyi pek iyi 
bil-.:n Lüdeman bu marangoz.la iyke 1 
ahbap oldu. Ve bu suretle marangoz 
kemali hararetle lehimizde şehadet e
derek vaziyeti kurtardı. Lakin Büyük 

Britanya Krallığı ve Hindistan impa
ratorluğunun bu kliçük adacıktaki 

mümessili, Vilson taslağının şüphele
ri bu kadar kolaylıkla giderilemedi. 

Bu adam hüviyetimiz hakkında bir 
tecrUbede daha. bulunmak üzere bizi 
biri birimizden ayırnuya teşebbils et - ' 
ti: Ada eşra.f ı hepimizi ayrı, a~TI o ka 
dar büyUk bir ısrarla davet ettiler ki, 
§Üphcyi uyandırmadan bu davetleri 
reddetmek mcvzubahs olamazdı. 

Kabule mecbur olduk. Bununla be
raber cebime bir bomba yerleştirmeyi 
ihmal etmedim: Zannedersem diğer 

arkadaşlar da bu yolda tedbirler al -
makta ihmal göstermediler. 

Sandaldaki e.syamızı kurutmak mev
zubahs olamazdı. Çünkü yerliler mo
törün o kadar yanına sokulmuşlardı 
ki, yorganları kaldmp kurutmak için 
asmış olsak bu herifler altındaki esli
hayı ve mühimmatı derhal görecekler
di. 

Yemek esnasında ev sahibiyle arka
daşlarmm bizi sıkı bir suale tabi tut
mak için mütemadiyen pusla teati et
tikler.inin farkına varıyordum. İlk fır -
sattan istifade ederek kayığa döndük. 

(Devamı var) · • 

yım .. 

- Bu ne tevazu, a güzelim? Eğer ııiz 
tstanbulun en çirkin kadını iseniz, İs
tanbulda hiç çirkin kadın yok demektir. 
O halde ben or:ıya gelmekten korkarım. 

- Niçin? .. 
- Çünkil baştan başa gilzellerle dolu 

olan öyle bir beldede de benim gibi çap 
kın mizaclı hir erkeğin ömrü çok kısa 
olur! 

Semra samimiyeti birdenbire derin
leştirmek maksadile kaşlarım kaldıra

rak gülclü: 
- Bizim erkek!yerimiz daha çok çap

kmdırlar. Ben sizi çok uslu bir delikanlı 
olarak görüyorum. Eğer yanılmıyorsam. 

Bu söz prensin çok hoşuna gitmiş 

olacak ki, ağzını kulaklarına kadar aça
rak gülmekten kendini alamamıştı. 

- Demek siz beni çok uslu buluyor
sunuz, öylo mi? 

- Hem de bir çocuk kadar uslu ve 
sakin. 

Prens birdenbire başını uzattı: 

CYGLU 
Macera ve aşk romanı -16-

Size bütün erkek çocuklarımızı mutedil fiyat 
onları·n lüzumu kalmadı 1 satahm... Artık bize 

Geçen tefrikaların hülasası: 
Kocam t&ratmd&n terkedllen Havva, 

blnblr maceradan sonra, Sünbül lemin
de bir zenci oğlanını ele geçtrlyor ve 
onu iııUkbalde kendine koca yapmak 
için yctl§Urmek ilıUyor. Havva, eııir 

taciri Hacı Mustatanm sabık gözdel!l 

dJr. Vaka, Halx>:fst&ıı ııah!llerfnde de. 
mir atan gemllerde cereyan ediyor, 

Hacı :Muııtata ve maiyeti, çocuk avma 
çıkmışlardır . 

• • • 
Havva, bir müddet düşünceye dal

dıktan sonra, çocuğa dedi k1: 

- Sen, o tarafını bana bırak.. Ben, 
hadım edilen bütün zenci çocuklarına 
bakmak işini üzerime almışımdır ... t-
dare ederim ..• 

- Peki "karıcığım,,.. Sen meraklan
ma, ben bu odada hiç gürültü etmeden 
ve kendimi belli etmeden otururum .. 

Sen çık demezsen, yerimden bile kı
mıldanmam ..• 

Hakikaten de, Sümbill, tam iki gUn 
iki gece, uslu akıllı oturdu. Havva, dı
şnrda faaliyet içindeydi. Yakında ge-

miye getirilecek olan hadım edil.mi§ 
çocuklar için her ne lazımsa hepsini 
mükemmelen hazırlamı§tı. Bliyilk bir 

faaliyet gösterip Hacı Mustafanın gö
züne girmek istiyordu. Bunun da sebe
bi vardı. Zira, sabık kocasından bazı 

istekleri olacaktı. 
Yukarda çah§ıp durduğu sırada, ak

lına, birdenbire SünbUl geliyordu. 
Tatlı bir yeı:rtek, yahut bir tabak ye-

miş alarak kamarasına iniyor, kaptyı 
açıp içeri giriyor, oğlana bunları ik· 
ram ediyordu. Sonra, onu iki yanağın
dan şapır şupur öpüyordu,. SünbUl de 
busclere ayni tarzda mukabele ediyor
du. 

Müstakbel karı koca, bu iki geceyi 
daha şimdiden koyun xoyuna geçir-

- Öpücükleriniz neden bu kadar ba
halı? •. Ben cephere bir ordu kumandam 
olaral:c bulunsaydım, muhakkak ki ilk 
işim hücum pianrnı çizmekten ziyade 
karşımdaki düşmanın kumandanlarını 

para ile satın a!ıp harbr kan dökmeden 
kaaznmak olurdu. 

Semra elinde tuttuğu sigarasını yak
mak için iki baknotu avucunun içinde 
boru gibi buruşturarak kibritle tutuş
turdu .. Banknotlardan çıkan mavi alev 
dalgasını sigarasına uzattı. Yaktı .. Son
ra geride kalan kısmını yere atarak aya
ğile üstüne bastı. 

- Ba~ka cephelerde kumandanları 

satın almak mlimkün olabilir. Fakat 
karşınızda tesadüfen Türk cephesi bu
lunsaydı bir Mehmetçiği bile satrn ala
mazdınız! 

- Kendinize o kadar güveniyorsunuz 
demek? .. 

Prens Vilhelm bu krsa t"imleyi söy
lerken. hayretini gizliyemcdi. Genç ka
dın bin marklık iki banknotu tereddütı 

mişlerdi. Mahut İsveç hikayelerini, 
Havva, oğlana da anlattı: 

- İlerde seni alayım mı, almıyayım 
mı diye "tecrübe izdivacı,,! diye şaka
laşıyordu. 

Çocuk, her cihetçe, doğrusu, büyük 
adam gibi inkişaf etmişti. Ne söyle
nirse anlıyordu. Yirminci asrın büyü
müş de ktiçülmüş cücelerine benziyor
du. 

Havva, mütehayyir: 
- Sen büyüyünce ne olacaksın, a 

yerden bitme! - diyordu .- Bütün dün
yayı biribirine katacağa benziyorsun .. 
Fakat ilk !şin beni atlatmak olacak. 

- Nasıl yani? 
- Boşamak... Kanlıktan atmak ... 

- Seni mi?. Bırakmam vallahi .. 
Seni o kadar seviyorum ki, hiçbir kadı
na değişmem, sen beyaz ve güzel ka
dınsın ... 

- Gideceğimiz memlekette bütün ka 
dmlar beyaz ve güzel, ayol! 

İşte, küçük zencinin havsalası bu
nu almıyordu: 

- Bütün kadınlar beyaz? .. ve gü
zel? .. - diye, gözlerini açıyordu. 

Annesinden masal dinliyen bir mini 
mini gibi, seyahat edeceklerı memlc· 
ketclre dair malumat alıyordu. 

İstanbul... 
Harem hayatı .• 
Konaklar ..• 
Saraylar ... 
Havva anlatıyor, o dinliyordu: 
- Mavi gözlü, yeşil gözlü, ela gözlü, 

sarı saçlı, lepiska sa.çlı, düz yahut 
dalga dalga. saçlı kadınlar.. Hepsi de 
beyaz tenli ... Hiçbirinin yanına erkek 
sokmazlar .. 

- Peki, beni? 
- Seni tabii sokacaklar .. Çünkü er-

kek olduğunu biltniyecekler .. Harema
ğası sanacaklar .. Fakat sen bu kadın. 

- TUrkiyede para bolluğu var ga

liba? .. 
- Neden anladınız? 
- Bin markı sigarasile yakan bir ar-

tist İstanbulda parayı sayı ile değil, 

kucakla kaaznıyor demektir 1 Fakat, 
ben araba ile de para dökebilirim s'!nin 
kucağına! 

Prens bahsi değiştirmek istiy'ordu. 
Söz şimdi Türk diplomatlarına ve Türk 
ordu,una geçmişti. 

Prens yarı ciddi bir tavırla sordu: 
- Baş kumandanınız Enver pa~nın 

çok genç bir atlam olduğunu söyliyor
lar. Ben kendisini yakından göremedim. 

Berline geldiği zaman Baviyerada bu
lunuyordıtm. Bu kadar genç bir adamın 
ordıı başına getirilmesine doğrusu hay
ret etmekten kend1:ni alamıyorum. 

- Niçin .. Bunda şaşıl:ıcak ne var? l 
Zeki, çalışkan ve askerJikten çok İ} i 
anlayan bir erkanıharp. fi 

(Devamı var) 

ların hiçbirine kem gözle bakmıy 
sın .. Hiçbirine sırrını belli etmiy 
sin .. Yalnız benim olacaksın .. A 
musun?. Aksi takdirde, mahvolu 
Ben seni mahvetmezsem bile kend 
ğinden mahvolursun ... Çünkü sırrın 
sıl olsa faşcdilir. Sana işkenceler 
parlar •.. Etlerini cımbızla parça 
koparıp öldürürler anlıyor musunf 

- Anlıyorum .. 
- Yalnız benim ola('.ağına v 

mi? 
- Vallahi ... 
- SUnbUl! Sünbül! GözünU aç .. 

yemin çok büyük yemindir.. Çarpı 
sın ... 

İstikbalinin ümidine o derece bel 
lamıııtı ki, daha şimdiden kul mnı 1 
ce doldurmak, her türlü t<>'1like 
karşı onu mnsun kılmak. istedis!i 
terbiye etmek istivordu. Odava h<>t 
riştc. ona avni şekilde telkinlerde 
lımuyordu. Ve çocuk, her seferi 
Havvava daha z;vade ısınmııı. onun 
sirinı> düşmü~ görüniivordu. 

Fnkat, arada sırada: 
- Of, sık1ld1m .. Şuradan çıksam 

tık! - diyordu. Beni ne zaman ku 
caksın ? ... 

- Sabret... Çoğu gitti, azı kaldı .• 
* • • 

t~TANBUL HAREMLERİ!\TJ1:g 
Nihayet. beklenilen zaman ~eıdL 
Tantu kasabasının baskına u~ 

ğına. bütün erkek ~ocuklarının ha 
edildiklerine dair felaket haberi 
sflt tarafından avdaki Tantulu m 
riplere bildirildi. 

Bun!ar dn ah. ve vah ederek ve 
lıçlarını, mızraklarını sallayıp •1rı 
kam! intikam! .. diverf"k 2'~ri döndOI 

Tabiativ.le en fa~la eseflenmiş ~ 
nenlerin ba mdn Hacı ;Musta.fn. IIC 
bar Lala vardı. 

Anber. efendisine, göz ediyor. t11 
nalı manalı: 

- Evet. intikam! - diyordu. 
LA.kin, bu sözleri sövlerken. çok 

kt macerasını düşünüvor. kendi fel 
tinin intikamı en nihavet rılındı 
seviniyordu. Tantulul~ra bu tuzaı!t 
ran oydu. Onlarla Hacı Must 
sözde müttefik haline getirmişti. 
birlikte ı:ocuk avına C'ıkmrnlardı. 
kat, danışıklı döğtiş !... Hakik 
Tnnlulular baskına uğratılmışl 
onların muhariplerinln dı§arda 
lunduklarını Anber lalanın gönde 
habercilerden öğrenen kabileler, 1'. 
karda tasvir ettiğimiz baskını, T 
kasabasına vermi~lerdi. Böylel 
bütün erkek çocuklar, zUrriyet yedi. 
tirmek iml<8.:11ndan mahrum ed 
bulunuyorlardı. 

Hacı Mustafaya gelince, o, 
laladan daha fazla memnundu! 

Zira, en ucuz şcraitle kUçük ha. 
lar toplıyacnktı. 

Dönerlerken, sahte bir kederle 
tuluların reisine dedi ki: 

- Şimdi ne yapacağız? 
- İntikam alacağız .. 
- O taraf başka .. Elbette öç 

cak. Bırakılır mı?. Ancak milŞ 
şunda ki, göçebeler, bu marifeti 
tıktan sonra, yerlerini dcğiştirUl 

kimbilir nerelere gitmişlerdir. 

onların peşinde dolru:mak berıitJ'.I 
imk!nsız.. Biliyorsunuz ki vnktiil'l 
Buralarda fazla kalamıyacağnn·· 
le tedariki 4çin gemilerimi başka 1 
na çekmeliyim ... 

- Kolayı var .. dedi- ?.fadernld 
fcl:"ıket başımıza geldi, zürriyet ) ti 
tirmiyecek olan e\·latlarm bizitJ'.I 
zarımızda hiçbir kıymeti kalmaJll 
Bilakis onlar, bizim için, artık bl 
tür. Hem de uta.nç vesile.sidir .. 
mutedil fintla hepsini sntalıIIl·· 
mısınız? .. 

b ıc Zaten, Hacı Mustafanm da c ;t 
ği böyle bir teklifti. Ergeç böyle~ 
can arz.la karşılaşaca{{lnı biliyO 

P k ·u· a·· .. ··ru orıı!i1 - e 1 a... oru~u z .. 
lay .. Fakat böyle bir felaket 01111 
lıydr .. Nereden de haber alıp b 
verdiler?. - dedi. ~ 

(Dcvanı-ı 
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-27-Yazanlar: lngtllz ordusu hava 2abltlerlnden Kenneth Brovn Collln-. 

Arfehiill'illiiim·· planı bizim 
ümidimizdi ~ yegane 

ordusunun sol cenahını sUratle çevlrmeğe a-ayret edecektik Türk 
nraıar pa tlıyarak, çi et halini 

· li'akat Sternman bunları görme
C§ çarpmasından artık kendini 

Aşağımda bir yerden Filip kalkarak 
"Gazzeye gicien yola koyulmu~,, ve Ha
bcşlilerle karşılaşarak onları hristiyanh
ğa vaftiz etmişti. 

rindcu endi§e etmeyişimiz doğrudan DOŞMANI ALDA TTIK1 ederek sahneyi açtılar. Düşmanı aldat-
doğruy::ı Loransın sayesinde idi. Fakat Ancak taarruz muvcffakiyetsizliğe mak Allenby pl&runrn bir parçası idi. 

~ti. 
Lorans başlı başına bir hikayedir; son- uğramı:racaktı 1 Boğa Allcnbynin ordu- Hem de bu aldatma milkemmel bir i§
ra onu da anlatacağım. sunda çok güçlü bir azim vardı; biltün ti. Eğer Fon Falkcnhayn de en küçük 

a ılc kararmağa ba§layınca müt-
Caltlık yerine dondurucu bir so
. ~Öktü. Binba§ı yarı canlandı. 

biribirine çarpa çarpa ayağa 

Bundan sonra İslamın kılıcı bu ülke
nin üstünden geçti ve o vakittenberi 
buralannr mtislümanlar ellerinden çık3r 
madılar. İslamiyet hakimiyetinde yalnız 
küçücilk bir fasıla vardır. Bu fasılanın 
izleri de Gazzeye nak~edilmiştir. Şimdi 
Türk umumi klrargahına mesken olan 
kulenin taşlarından biri üstüne oYulmuş 
§U sa tın okuy;ı bilirsiniz: 

Gazzeye döndüğüm zaman, dananın 

kuyr~tunun kopması gilniinde olduğu-

ordugahı elektril:leştiriYordu; bunu ha- bir §Üphe kaldıysa bile Ga:ı:zenin geccU 
va dan hissedebilirdik Lowell 1 

F.n büyük kumandarumu:dan en kü
çük nefcrimize kadar hepimizin karan 
değişmez bir kudrette idi. ileriye atıla· 
cak, onümüzdeki bütün engelleri devire· 
cek ve yürüyecektik. 

gündiizlü bombardımanı bunu silip aü• 
pılı'r.ü. 

~c son bir fevkalbe§er gayretle 
~ ~enize atcırak Türk hatlarının 

hırleştiği yeri yUzerek geçti. 
hattı topraklannda knraya çıktı 
buradaydı. 

mu anladım. Yerimizden sıçrayıp, de
nemeyi yapmağa hazırlanm.ıı alesta du

ruyordu ve Lowell inan ki bu i§ beni 
titretiyordu. 
Eğer taarruzumuz başarılmazsa, hapı 

yuttuk ve Stfrrı tilkettlkti. 
Ağır topçulanmızla donanma toplan

ınız Ga7.Zeyi dört gün bombardıma:l 

'türk ordusu kuvvetlerini hattın ucun

da denize do~ru temerkilz ettirdi1er. v~ 
bombardımanın son gecesinde biltilıt 

gece ordumuz: Birsebi'e doğru içeride1' 
çarketti. (Dcuamı var) . . ' "HaçWann aslanı,.. Sizim görüşümüze göre Gazze meydan muharebeleri 

tdaını - 7 _ lngUtcre hilk-ümeti ise biritıci G<.Uze 3 üncü mlvari ile 16 uıcı piyade fırka· 
by plciıurun en bUyük tehlikesi 
~Yarclerinin asıl taarruz istika
tni ke§fetmelerinde idi. 

Gazzenin tarihi bana heyecan veri
yordu; fakat §Unu da itiraf etme~e mec
burum ki: Türklerin bizi karşılamak için 
giriştikleri hazırlık da beni korkutuyor· 
du. Birinci müdafaa hatlanmn gerisinde, 
ikinci bir müstahkem hat, daha geride 
de s;orak ve susuz topraklar üstilndc 
üçüncil bir hat vardı. 

lh!Nct GAZZE MUHAREBESl 
(Nisan 1917) 

muharebesinden sonra Mısır ordusumı lanmız Tcle§criantn alt ba§ında lng;. 
12 Hiııd tabunı, ağır topçu ııe 8 tank- lizlerin sağ cenuh.mı k"t~taook bit" 
la takviye etti. vaziyete girmi§lerdi. 

1 tlceı İngiliz tayyare kıtalarının 
buna mani oldular. Bunlar öç 

Harp 11 nisanda ba.ş"tadı. lngi1iz or- Mukabil tcıarruzlarımAZ birçok 1}f:r' -

) •te~ile canlandılar ve havada ha
ttı tekrar ele geçirdiler. Vazifem 
~~!arta birlikte rasıt olarak sık sık 
~il haUan gerisıne götürüyordu. 
d rtdan Gazzeye ve bahri ovaya, 

b..~· Yirmi defadan fazla baktım. 
ı;1'unct:ı da buranın çok hareket-

~ ':;~!·~:;=!~d~::~:n· 

Ct-phedcn yapılacak bir taarruz hiçbir 
vakit muvaffak olamazdı. Allenbynin 
planı bizim yegfine ümidimizdL Eğer 

Türk sol cenahını kafi süratlc geriye 
çevirebilecek olursa Falkenhayn artık 

ikinci bir mukavemet yapamazdı. Fakat 

Gerçi birinci Ga=c muharebesini, 
kazanm'Z§tık ama, ba§kımuınt111nlık da 
cenup cephemizi tehdit eden tehlikeyi 
göriir gibi olnıu~tu. Fi1i,,tirı cephesini 
ta1..-viye etm-ok için va1..-it kaybcdilmek-
1t!zin yola 1 inci ve 54 ilncu. 71;yade fır
kaları çıkarildı .. 

lkLnci Gc.zze mııha:rebesind.c k,wvct-
lcrimlz şöyleydi: 

G<ızzede 3 iincü piyad.e fırkası. 
Hurcyrcd.e 53 üncü piyade fırkası. 
Tcle1arişte 16 ıncı piyade fırkası. 

dusu Gazze vadisini geçerek Türk ile- Zerde lngflız kıt'alannı geriye ~kiirt 
ri karakoll.annı geriye itmi§ t'e topçu tüğü gibi, tarafım::dan 1roğulmıyaa 
mcıı.:ilerini 1tctrcdcn Şeyh. Abbtı.'J - 1cıt'alar da ak§Gmı" yedisine tioğnt 

Mansura sırt'Larına yerZe..ıımıi~ti. kendiliklerinden çekilmek mecburiye -
18 ni.'tancla ingiliz topçusu mcvzı1e- tinde kal.arak il..!sillhcırckelerine dön. 

rinc girmı.,, tanklar da hazır ol oozi- dülcr. 
yeti almı.,tı. 19 nisanda denizden ve ka Bu muharebede 1ngiliz telefatı 600f 
rcıdan gerçekten çok korku:ıç den.ecel: ki§idir. Bizim ztıTanm~z: S9 l §ehit~ 

bir bombardıınnıı başladı ue saatlere<' 1336 yaralı, 242 gaip, f12 1:i§1 de esir 
sürdü. Topçu hcı..""trlığından sonra in- vermiştik. Bununlabcrabcr bütün ~ ordumuzda herkes tabanlan yağlayıp 

bu harekete iştirak mecburiyetinde idi. gilizlcr açer piyade fırka.siyle sa.kil bo- hanemizi harcamı.ş olduğumuzdan mu.o ~ Şliler, lranlılar ve Mogollar hep 
hı önünde öliller bırakmı§lardı. 

l"t ncr Suriyeyi :zaptetmek için yap
)oJculukta buraYa kamp kurmU§· 
~Uyuk J .. kendcr Mısıra giderken 

°l?ı kapılarından geçmişti. 

Tekrar Loransla temas etmek için 
cenuba, Ar:.ı~stanın içine uçtum. O ve 
Emir Fa}'f:al. Arap kuvvctlerile birlikte 
bu oyunun milhim bir parçası idiler. 
Onhr AllcnbY ordu~unun gayri resm= 
sa~ cenahı idiler. 

Birsebıdc 5~ Uncü fırkadan gelen yundan Birsebi bcıtt mtntakasına. vaflakıyetimizdctt f.!tifade edemiyee.ef 
Elmuntar - Scymcın cephesine, siivari bir vazivettevdik. kıwvetler. 

Hoç tcposlniıı iki tarafına ttmumi ih 
fiyat oltırak 3 aneü sfhxıri fırkası fle 
hmıilz tttmam toplamınıam1~ ol.an 1 in
ci 1'lt1rıd.e fırkası tabiye edilm: st · 

1ro'lmdusu Attauincyc taamı.:: etti. ikinci Gazze muharebesi her i1..i f(J:. 

~ Roma imparatorluğunu nam 
~11\• -..,,., z•ntetmişti. Se.rar da 

• rlı>nh: C:l'hrin; µ .... nd~ verrr.i .. ti 
Biz onların <:cnahınt çevirirken, Türk 

Je·i., k.,ftpn bl~i.,, cenahımızt çevirmele-
Bauın bıı k"ıt'a1.ann 1Jckiınu aşağı yu 

1C!lrt .'JfJ.nrJO muharip tutuw>rdu. 

Bu mflhim ordu Tilrk cephesine çarp raf için de 'lı.'Vlfi neticeli olmamı§ft. 
tı C?ma d-evircm.cdl. Üç Tnrriliz ta'11-ctnı, Biz ccphtıncsizlik yüzilrnüm dı1§mtım 
forıçularımtz tahrip etti. Orihıcü ve tr:ı7dp C<lemedik·,· M~ıl~ce orad<t F1'1 .. -tfi. 

elli ·Eıçüncü Türk piyade fırkal.arı bu nuı eteğinde bfr mevzi hlırbl bt:ıf14mtf 
çıplak arazide as1an1nr ,,;hi rorm.<nm.cı oltf~t. 'n,,ı·nmı .,,,,., 
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Defteri imzaladıktan aonra otelciye 
IOrdu: 

- Biraz evvel §ehrln üzerini ktplar· 
lllızı gördük. Galiba bir yangm vardı. 

Otelci meyüs bir tavırla cevap verdi: 
- Pek iyi kcıfettinlz mlSsyö Kont. 

Şehrin mu.hafızı askerlerle kiliseye hü· 
curn etti. Daha ıonra da tutuşturdu. 

kilise yandı. 

- Çirkin bir hadile. Zannetmem ki 
'.Bulgar bükmcti bu hadise kar§?smda 

•usaun. Her ne iıe. Kilise dedin de ak
lıtna geldL Burada Daguber adında genç 
bir rahip var mıdır? 

- Rahip Daguber mi? Evet bu bizim 
rcnç rahibimizdir. Kendisini çok seve
riz. Zavallı §U mrada yaralıdır. Muhafız 
l>aş:ı zavallıyı yaraladL 

Kont, hayretle sordu: 

- Yaraladı mı? O halde biran evvel 
lı:endisini görmeliyim. Rahip benim ço-

CUkluk ve mektep arkadaşımdır. Burada 
bulunduğunu biliyordum. Fakat evini 
biınıiyorum. 

Bunun üzerine otelci garsonlardan 
birini çağırarak kontu rahibin evine gö 
tUrrncsini söyledi. 

Biraz sonra Kont Adolar, kapıyı ça
lınca papas biz.zat kapıyı açtı. Eski ar-

:adaşını evvela tanımadı. Fakat sonra 
8Yret ve sevinçle onu karııladı. Yukarı 

çıktılar. Mütalea odasında karşılıklı 
Oturdular. 

Adolar sordu: 

- Y:ı.bu evveıa sc.-ü kimin yaraladı
lın: !le; 1e. Otelcinin söylediğine göre 
~~uıı::ıtı::ı yaraıamı~. Yarana bır 

~onra rahibin sol omuzundaki yara-
~ bakarak ilave etti. 

- Yaran tehlikeli değil dostum. 

- Evet, fakat ilk yaralandığım zaman 
bayrlmr§ım. Şimdi iyiyim. Beni bıraka• 
hm dl senden bahsedelim. Hiç değişme
mişsin. Yalnız yilziln biraz solgun. Çok 
yorgun görünüyorsun? 

Adolar, teessürle başını sallayarak ce
vap verdi: 

- Haylı acı göz yaıı döktüm, dostum. 
Birbirimizden ayrıldığımız zamandanbe· 
ri neler çcktlfimi bilseniz bana acırsınız. 

- Taliinden şikayet etmiyen yoktur .• 

Fak:ıt n<lsıl oldu dn buraya g:ldin. Yok· 
sa devrialem seyahatine mi çıktın? 

- Hakikaten bir seyahate çıktım. 

Fakat mecburi bir seyahat. Kaybettiğim 
bir saadeti arıyorum. 

- Anlayamadım? 
- Bu saadet bir kızdan ba~ka bir §ey 

değil. öyle bir kız ki kalbimi de beraber 

alıp gitti. Tali bizi birbirimizden ayırdı. 

Bir şimşek gibi görülmesile kaybolması 
bir oldu. Fakat kendisini bulmağa ye-

min ettim. Serseri bir yahudi gibi her 
tarafı gezip dola?cağım. 

- Bulunan bu kı:ıla evlenecek mi· 
sin? 

- Bunu sormağa ne lilzum var. Pek 
tabii değil mi? Bir orman bekçi!inin kızı 

olmasına rağmen onunla sevine sevine 
evleneceğim. Sevgili Annaya ismimi ver

mekte zerre kadar tcredd';t ~mer.ı . 

Genç papas başmı ontine ~ğc: k ya· 
Vl§Ça mırıldandı: 

- Talisiz kız. 
Kont, merakla sordu: 
- Annadan mı bahsediyorsun? Tanı

madığın halde ona acıdın demek. 
- Ben sevd!ğin kızdan değil, kilise

nin ynntpasma sebep olan bttbaht krz
dan bahsediyorum. Zavallı §imdi o ca· 
navann eline dü§tÜ. -
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Papasın bu sözleri üzerine Selim çe
kildi ve kiliseden çıktı. Fakat iki dakika 
i;t'Smf'den kilisenin kapısı on iki asker 

tarafından kuşatıldı. Zabit, kiliseden 
kimse::ıin dı~~m çıkanlmamasını askerle
re emretmişti. 

Papas Annaya mllstcrih olmasını, onu 
himaye edeceklerini söyledikten sonra 
tekrar nıhani ayine ba§ladı. Anna da 
sevincinden ağlıyordu. 

Sciim, bu sırada siiratle muhafızın 

konağına gitti. Efendisinin huyunu pek 
ıyi bllen delikanlı, onun zulmuna uğra
maktan korkuyordu. Papnın huzuruna 
girince hemen ayaklarına kapandı. Ve 
ar diledi. 

Para, hiddetle sebebini sordu. Selim, 
kızın kiliseye kııçtığınr söyleyince mu
hafız kudurmu§ bir hayvan gibi yerinden 
sıçradı ve korkunç bir feryat kopardı: 

- Kaçtı mı? Hayvan herif, sen ne 
yapıyordun? Mademki kiliseye girmi~. 
elimden uçtu demektir. Otuz bin frank 
da gitti. Buna da sen sebep oldun. Seni 
öldiirmeyim de kimi öldüreyim. 

Paıa, bunları söyliycrek yıldırım hı
zile hançerini çekmiş ve ayaklarına ka· 
panm:§> bir halde ~·erde yatan zabitin 

arkasına saplamıştı. Zavallı delikanlı 
kendini müdafaaya değil, bir kelime da
ha söylcmcğe imkan bulamamıştı. Bir 
iki <lakika can çekiştikten sonra ruhsuz 
ycrd... uzandı kal dı. 

Ahmet İbrahim pa§B, hemen kapıya 
k~l\rak adamlarını çağırdı. Sonra on
lara: 

- Şu haini cörüyor musunuz. Verdi
ğim emri yapamadı. Cezasını buldu. Ge
ce olunca cesedini kaldınp Tunaya atı
nız. 

Paşa, bundan sonra muhn!ız kıtnlan 
kumanclanmı çağırttı. Ona bütün aıske-

rln silah baıı yaptınlarak kendisinin 
takip edilmesini emretti. 

Bundan aonra adamlarına dönerek 
hıddetle haykırdı: 

- Hristiyanlara Silstirenin amir ve 
hakimi kim olduğunu göstereceğim. Bu 
kızı kurtarmak için icap ederse biltUn 
şehri m;bvedcceğim .• 

Muhafızın bir kere söylediği tözden 
geri döndüğü görillmemlıti. Bunun için 
kimse itir2z edemedi. 

Dirkaç dakika sonra, konağın önünde 
iiç yU.z asker ıilngU takm:ştı. Pa~ atı· 
na binerek ilerledi. Asker de onu Ukip 
ediyordu. 

Hadise.gerek islam ve gerek hristiyaıı 
maha~lelerınde ağızdan ağıza silratle ya
yılmış ve mUslilmanlar siUihlanmı§lar• 
dı. E~scn hristiyanlarla miislümanlar 
arasında münaferct vardt. Bu yil7den 
ara sıra kanlı çarpı§malar oluyordu. 
Muhafızın kiliseye hücum edeceği ve 

bir hristiyan kızını zorla alacağı duyu• 
tunca şc.birde bUyük bir heyecan uyan· 
mıştı. 

Askerlerin kiliseye hücum edecekleri 
knisedc duyulunca papas hazır bulunan· 
Jara talimat verdi: 

- Vazifemiz malömdur. Bu bi~re, 
dindaşım:zın namus düşmanı bir ada
mın eline düşmesine meydan vermiycce
ğiz. Sonuna kadar onu mUdafaa edece
ğiz. Bu aynı zamanda kendi dinimizi 
korumaktır. 

Kilisedeki halk bir ağızdan bağn§tt• 
lar: 

- Kahrolsun .namus dilımantan. Ge
bersin kiliseye saldıranlar-

Bu:ıdan sonra rapas eline salipli S!S• 
sıru alaralc kilisede gez:dirmeğe ve halla 
mü:adcleye te§vike ba§ladı: 

- Burası mukaddes b!r yerdir. Bu· 
raya ısıfınanlara kimse el uzatamU• 



,.... 

HABER - Akpm postası 

Yazan: Joscph F. Rock -8 Dilimize çe,·iren: H. !ti. 
I 

Esrarengiz dağlar- peşinde 
Çin - Tıbet hududuna bir yolculuk 

Mide ağrısı veya ı;omatizmayz geçirlnek için 
ağrigan qerlerin ateşle yakıLdtğı memlekelte 

suyun üzerine Budanın kalıbını çizmek 
suretile ibadet ediyorlar 

San. nehri keçi tulumları üzerine odun parçaları koyarak geçiyor 
Fakat bu tulumları taksi tekerleği gibi ikide bir şişirmek 

yorl . ..rdı. lar. tlu vah§ilerden bir 
Sc:.nra da öğrendiğime göre cer" resmini alabildim. Zavallı 

yam epey siıratli olan bu nehirde bir kamında yara izleri görünü 
çok iş hayvanları da boğulup gitmiş Bunlar mide !lğnsı hissettiği 

SUYA ÇlZll..EN ŞEKİLLER Dağlara çıktılar. Çadrrlannı kur eh. Bindiği beygirin scm~ri altn 
.Dirgün nehir kenarından yürür • dula:r. küçük mihraplar vücuda ge· yapraklarla kaplıydı. Gözden kayb

ken Tibetli papaslardan birini auda tirdiler. Dualar ediyor ve dua ara· oluncaya kadar papaslar pyanı dik· 
oynarken gördüm. Bir tahta parç::ı· kat bir sükiıt içinde dururlarken, Bu. 

sınıfa tatsız yemeklerini yiyor ve, 
amı ipe bağlamış suyun içerisind~ da t:mıamen ortadan silinince bir n'! 

Nehri geçerelr Ngolokla,;n nasılı bu agnyı geçirn·ek için karnın 
bir şey olduğunu görmeğe gittin. rinde paçavra yakmalarmm 
Bizden hayli §Üphelenmi§ olmRlarr Diğct Ngoloklıınn ötesinde bel' 
na rağmen, kıvafetimiz onlarm deh· bilhassa bileklt:rinde, ellerin 
şetli merakını uyandırdı. diz\~ .. inde bu yarala. göruİÜ 

ilerilere doğru atıyor, sonra ipinden kirli taslardan koyu çay içiyorlardı. 
şedi'I" baş gösterdi. Çığn§mağa ve 

tekrar geriye çekiyordu. Son dua bittiği zaman Buda ayn!· türlü !Ulkalar yapmaga- L--iadılar. 
İki saat sonra döndüğüm zamaıı r- - LK'i 

ad?lll\ hala orada idi. Hala ayni hare- Bulundukları serbest vaziyetin s:a- .-Iatta tercümanıma §UDU söyle Bunlarda romatizmayı atcŞit" 

keti yapıyordu. Merak ettim: 
Dikkatle bakınca bu hareketin ma

nasını anladım. Elindeki ipm ucun..ı 
bağlı l.dun parçasının alt yanmd'l 

bir takım madeni kalıplar vardı. V '· 
bu kr.hplarm ü:r.erinde Budanın ta3. 
viri v~ diğer dini işaretler vardı. Me
ğer Tibetli papas, akan suynn üzerı· 
ne Budanın tacıvirini basarmış Bunu 
ne ka~ar çok yaparsa o kadar sevac 
kaazruyormuş Yanından avnldığırn 
zaman adam hfı.Ja, l:u tahta parçası
nı suya atıp atıp çekiyordu. 

Racanın dağ ilihı Amni Cımgur 
bayn.nını kutlulamak üzere baş Bu· 
da tarafından davet edilmiştim. 

fasını sürmek!eydiler. 

Racada bir panayır da kurulmu~ 
tu. Yabani Ngolok kabilelerine men· 
sup birçok kimseler. san şehrin öte 
ki kıyısında çadırlannı kurmuı bu
lunuyorlardı. 

N~hrin bir yc-nından öbür yanmıı 
şişirilmiş keçi tulumlannm uzerıne 

odun parçalan dizmek suretile- yao

tıkları bir salla geçiliyordu. Fakat 
tulumlar çabuk sönüyordu Ôyle!C 
adeta külüstür bir taksi 'irnbasmm 
lastiklerini şişirir gibi her iskele ya
pış de bu tulumları nefesle şişirmek 
lazım geliyordu. Ciğerler için güzel 
bir ekzersiz ~ 

mi§ler: etmenin izleri vdi. 
"Şimdiye kadar biz ömrümüzde 

sizin gibi insan görmedik. Buradı 

ne yapıyorsunuz?.,, 
Birden etrafrma halka oldular.1 

Elbiselerimi yoklu yordular.. Bilha'!S 
sa cet'lerimi tuhaf buluyordular. 

"Bunlar herhelde el kılıfı. t1lacak,. 
diyorlardı. Ayrkkaplanm da Ng..: 

loklann pek hoşuna gitti. Ve merak
la, ilt.r papuca kaç tane dikiş a.tılabi 
leceğini soruyorlardı. Düğmeler ve 
delikleri hayretle seyrediyor•ardı. Ne 
reye gitsem arkamdan gelip şaşkııı 
şaşkın ellerini oynatıyor, başlannı 

sallıyorlardı. 

Bu.Ja en önde beyaz bir beyci r 
üzerı ıde gidiyor ve kendisini beş yt;,. 
Bm'il {Tibetli papas) takip ediyordu 

Mide ağrısını atc§le tedavi cttirmi§ 

Bir N golck yabanisi 

Salın üzcrin-:!e 12 kişi kadar seya
hat edebiliyordu. Atlar ve öküz, inek 
gibi hayvanlar bittabi yüzerek geçi-

Onlara doğ>-u fotoğraf -nakinerrı= 
çevirelim. Nasıl ve niçin kullanncağ 

mı göstermek istedim. Fakat kaçtr· 
Yeşil 1ıale fötr, çene atkısı71D il" 

mi§ kanat tüyü son moaodıf ..._ __ 
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Kilisemizi yıkarlar ve bizi kılıçtan ge· 
çirirler. Sonra bu kızı alırlar-

Bu sırada muhafız pap.nın birden ki
liseye girerek müthiş bir sesle haykırdı· 
fı işitildi: 

- Nerede o papas bakayım? Bana ait 
olan bir kın vermek iatemiyenler kim· 
]erdir? 

Muhafız pürhiddet papasın önüne 
gelip dikilmişti. Papas cevap verdi: 

- Benim. 
- Sen beni tanıyor musun? 
- Tanıyorum. Silstire muhafızı Ah· 

met İbrahim papsrn. Senin başka bir 
adın daha var, fakat onu bu mukaddes 
yerd~ söylemek istemem. 

Ahmet İbrahim paıa. papasın bu ce· 
aaretine hayret etti. Hemen tabancaaını 
~kRrarak bağırdı: 

- Sözlerine dikkat et l Beynini kur
ıunlıı delerim. 

Papas hiç istifini bozmadı: 
- Ben senin silahından korkmam. 

dan vazgeç. Kırdığın ceviz bini aştı 

Allah beni muhafaza eder. Paşa sana 
son defa ihtar ediyorum. Bu fenalıklar· 
Arbk yetişir. Sen burada guya muha· 
fızsrn. Halbuki bütün hristiyanlar ne 
canlanndan, ne mallanndan ve ne de 
ırz ve namuslarından emindirler. Fazla 
olar2k kıliseye de taarruzda bulunuyor· 
ıunuz. Bur.un içi~ sizi tanımıyoruz. Biz 

Bulg&ristan prensinin himaye ve idaresi 
altında bulunuyoruz. 

PaN, alaylı bir sesle cevap verdi: 
- Bana bak, biraz daha söylersen 

beynini deleceğim. 
Senin prens dediğin adam kaç para 

eder? O padi~hımızın hizmetkanndan 
başka bir §ey değildir. Ben burada ko
ca Osmanlı devletinin vekiliyim. Sizden 
bana ait olan bir km istiyorum. Ne hak 
ve salahiyetle bu kızı vermek istemiyor-

sunuz. Sizden başka bir şey istemiyo· 
rum. Kızı bana iade ediniz, hemen çe
kilip giderim. Bu yüzden bir fenalığa 
sebep olacaksınız. Mcsuliyeti de size 
ait olacak .. 

Papas hiddetle karşıhk verdi: 

- O kız bir hristiyandır. Himaye ve 
müdafaası bize aittir. Onu para ile satın 
almakla bir cinayet irtikap ettiniz. Çün
kü hür bir insan para ile satın alınmaz. 
Sonra kızı berbat etmek için konağına 
götilnnek istiyorsun ki bu da ikinci bir 
cinayettir. Bu biçareyi sana teslim et-

mek de üçüncü bir cinayet itlemektir. 
Kirli ve kanlı ellerin bu biçare kızı da 
iekeleyemiyecek anladın mı? Size ihtac 
ediyorum, hemen buradan çıkınız. Bu
rada bulunanların hepsi yemin etmİ§tir: 
Bizi öldürmedikçe bu kızı alamayacak
sınız .. 

Papas sözh;rini bitirir bitirmez muha· 
fız paşa hiddetle ateş etti. Çıkan kurıun 
papazın başı ilzcrinden geçerek duvara 
saplandı. 

Kilisenin içi 'birden kanştı.Halk paşa 
run üzerine hücum etti.Her ağızdan bir 
~es çıkıyordu. 

- Bu kudurmuş hayvanı gebertmeli. 
Kiliseye taarruz ettiği yetmiyormuş gibi 
rahibi de öldüriiyordu. Tutunuz, boğu
nuz .• 

Papas kan dökülmesini istemiyordu. 
Halltı yatıştırmak istedi : 

- Durunuz dostlarım. Kimse bu ada· 
ma elini sürmesin. Ona uyarak bir fena· 
hk işlemiyelım. Mukaddes bir yerde bu
lunduğumuzu unutmayahm. 

Papasın bu sözleri tesirini gösterdi. 
Halk muhafızı boğmaktan vazgeçti. 
Yalnız onu dışan çrkmağa mecbur et· 
mck istivorlardı. 

Tam bu sırada asker kilisenin içine 
hilcum etti. Drşardan duyulan silah 

GUZEL PRENSES 175 . 
-----------------------------------------------------------~----&esi U:ı:erin' muhafıza taarruz edildiğini 
unnetıruşlerdi. Asker halkı ezerek, çiğ· 
ııeyerelıc, itip kakarak muhafız patanın 
bulunduğu yere doğru ilerliyordu. Ço
cuklar, bağırıyor, kadınlar feryat edi· 
yordu. Kilisenin içinden yükselen bu 
feryatlar duvarlardan aksederek bilyilk 
bir velvele halinde sokaklardan i~itili-

· yordu. 
1 

• Ahmet İbrahim pap, askerin kiliseye 
· girdtğin! görünce hemen Annanın yanı-
na atıldı ve: askere baJırdı: 
! - Bu tarafa geliniz. Bu kızı ahnız. 
[Burada .. Burada .. 

j Papaa, hemen Anna ile mulutfızın 
arasına girdi.. Bir kere daha kendisini 
tehlikeye koyup km kurtarmak istiyor

. du. Paşaya ve o sırada yanlanna yakla§· 
1 mıt bulunan askerlere bağırdı: 

· - Hayır, evvela beni öldürmeden bu 
kız: alamazsınız. Cinayet if}emekten çe· 
kinmiyorsanız öldürünüz beni .. 

i Muhafız, gözleri yerinden fırlarru9, 

Jılddetten çılgın bir hale gelmişti. Kor
kunç bir sesle haykırdı: 

- Seni öldürmekten korkacak mıyım 
·Budala, kurşun bcışa gitti ise işte bu 
tenin hakkından gelir. 

: Paga böyle söyliyerek kılıcını çekmiş 
1 • 

1 ve papa sa saplamıştı. 
Anna, önilne gerilmiş bulunan papa

sın al kanlar içinde yere yuvarlandığını 
görünce acı bir feryat kopardı. 
Annanın bağırdığını gören Ahmet tb

rahım paşa. onun bileklerinden yakala
dı. Kanlı gözlerile ona baktı. Sonra: 

- Gel bakayım. dedi. Melun sihir
baz! Silstire muhafızının elinden kaçıp 
kurtulmayr kolay mı sandın. Seni §İmdi 
konağıma göndereceğim. Bir d2ha kaç 
da göreyim seni .. 

Paşc. bunları söylerken Annayı şid· 

detle çekerek birkaç adım sürükledi. 

Kızcağız biraz mukavemet etti. Fakat 
sonra dermanı kesilerek bayıldı. Dört 
asker onu bir ti!y gibi kaldınp dıpn 

çıkardılar. Hemen arabaya atarak mu· 
hafLZ1n konaflna götürdüler. 

Atkerle ballan diditiP boğuımaaı ea• 
nasında kilisedeki eşya parça parça ol· 
du. Biraz sonra kilisede yangm çıktılı 
görüldU. Halk telit ve heyecanla dıJ&• 

n fırladı ve deli gibi sokaklarda bağnşa
rak kaçtılar. İçeriden son çdranlardaıı 
birkaç kiti yerdr yatan papası kaldıra· 

rak kilisenin yakınında bir eve götilrdil· 
ler. Papas yaşıyordu. Ahmet İbrahia:ı 
paşa. papası ya öldürmek istememiş ve 

yahut eli titrediği i~in krlıç papasın vil• 
cudunda tehlikesiz bir yara açmıştı. Ya· 

rası bjrkaç giln içinde iyi olabilecek ka• 
dar ehemmiyetsizdi. 

Bir saat sonra, Silstire kilisesinden 
ortada yalnız yanık dört duvar kalmıttı. 

• • • 
Sil!tire kilisesi çıkanlan yangın neti

cesinde tamamen yandıktan bir aaat 

sonra !ehre zengin ve kibar olduğu ha• 
linden anlaşılan bir yabancı rpisafir gel" 
di. Bir arabaya binerek Fransa otelin• 

indi. Orada gUzel bir daire kiraladı. A" 
clını yazması için usulen getirilen oteliJI 
defterine şu iki kelimeyi yazdı: 

- Kont Adolar. 
Otelci defterde bu ismi görünce asil 

müşt~risini hürmetle selamladı. Bd 

adam hakikaten Kont Adolardı. Dilk 

Jorjla oynadığı ptranç neticesinde par
tiyi kaybettiğinden verdiği sözü yerin• 

getirmek için hemen seyahate çılmııfU. 
Verdiği söze göre, on sene memlekettell 

dışarıda yaşayacaktı. Fakat seyahat et: 
tiği yerlerde Annayı • aramaktan ge.ıs 
kalmıyordu. 
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lrrA'NDUL: 
18.So plAkla dans musikisi, 19,30 spor mu 

"babeıert, Eşref Şetik tarafından, 20 Türk 
llltıaıkı heyeU, 20,ao Vedia Rıza ve arkadaş 
1trı lnratından Türk musikisi ve halk prkı 
ltn, 21 orkestra, 22 pl&.kla ııololar, 22,30 A 
I~ vo borsa haberleri, 23 son. 
\'tyA~A: 

18.05 spor, 18,30 oda muslklsf, 19,10 spor, 
lD,to Ucarl konu§mıı, 20,oıs saat, haberler, 
ha\'a, program hııberleri, 20,20 uluaal yayın. 
20,a:i asken bando, 21,3!! senfonik konser, 
23,ııs haberler, hava, 23,25 operet yayını, 
2•.20 l!:speranto, 24,30 haberler, gramofonla 
dana musikisi, 24,55 musiki. 
ntnus: 
ıs,os gramofon, 15.35 tiyatro tarihi, 18,51 

bukukt naslhe.Uer, 19,01 musiki, 20,05 gele 
tek hattanın programı, 20,25 gramofonla 
0Ptra, 29,50 giinUn akisleri, 21,0IS haberle?', 
21,ııs amoUı muslklııt, 22,05 eğlenceli musiki 
23,0:ı haberler. hava, spor 23,85 eğlenceli 
lllUsUu. 

lllJDAJ>EŞTE: 
18,03 piyano ve Macar garkıları, 18,30 

ltoııuiitna, 20,15 spor, 20,35 opera blnaamdan 
llt.kieıı opera yayını, 23,30 hava, 23,35 çinge 
ile orkestram, 21,05 ingillzce haberler, 24,25 
Cl"a.ınoton, 1,10 haberler, 
llt}llREŞ: 

ıs.oıs egıencell muslkl, 20,05 konferans, 
20,to gramo!onla opera yayını, ltUr&hatlerdc 
tran.ızca ve almanca haberler, 2<& son haber 
ler, 

loNnu: 
22,50 operet serseriler kralı, 24,0:S saat, 

lıatıerıer, hava, spor, konu§m& 2-i,30 dana 
Orkestraaı, 1,8:1 hava. haberler, saat, 1,-ili 
'debi yayın. 
lto1ıı\: 
lıa 20,2ıs karışık yayın, 21,10 saat, haberler, 

\'a, 21,S:S fll§lzm haberleri, 21,SO opera 

SINEMALA1' 

SAU.A'f 
fURK 
'1ELEK 
lPEK 

SAKARYA 
VILDJZ 
SUMER 
-\.l.KA1'.AR 

fAN 
ŞIK 

ŞARK 

t\~RJ 

BEYOCLU 
ı Şirley ui 
ı Ye§O domino 

Moskova • Şanghay 
MeçhCU asker ve Kan kar 
de§lert 

Moakova - Şanghay 

ı Erkek hala 
ı Ben öldürmedim. 
ı Den.Lzaltı kaçakçıları ve 

kanunsuz memlcekt. 
ı ProgTammı blldlrmeml§tir 
ı Kınk Rüya 
1 TUrandot ve Akkartal 

1 Sevil dansözt.I, ve nk gece 

-'!iTORY A ı Mcyerllng facla.aı, KIZJl 
ova süvanlert ve FaUnln 
ba§ına gelenler 

OUMURlYET ı Hücum tilosu ve DU§man 
elinde ealr 

ISTANBUL 
fERAB ı Bir gecenin skandalı ve 

Ölüm kamrgaııı 
'ZAR ı Pomplyenln aon gUnlerl 

ve Bir &§k gecesi 
~Ul.l.I ı Pomplvcnln son gUnlerf 
Hl LAL ı Pı ogrammı blldlrmemlgtlı 
~LF.l\lllAR ı Juanlta 
KE~L\LREV ı Kahraman haydut ve Satı 

det gecesi 

KADIKOY 
HALE ı Taraa Bulba 
MUREYl' A ı Programını blldlrmeml§Ur 

OSKl.JCJAP 
flALI!: Ml~el Strogot 

MlLLI 

B A L.AT 

ı Hindistan kahramanı ve 
Topogan boks oampiyonu ~l'nıı. lstJrahaUerdo konu§Dla, 23,0ıs tur.tzm 

.,..ber1erı, 28,l:S org konaen, 23,411 dana mu 
11ltıaı. lsUrahatıerde haberler, 24,20 dana mu 

tUtııt -------------

TiYATROLAR 

İstanbul 4 Uncü icar memurluğun-
dan: 

'l'amamına ehlivukuf tarafından 107 S 
lira kıymet takdir edilmit olan Erenkö· 
>'Undc Kozyatağında Sıtma pınarında 
('-vdcn eski 24 yeni 45) ve mahallen 
fl ve 45/l numaralı hanenin evsafı 

$ehirTıyntrasu 

ııımııııımı 

\\\.J\\ 
IUlllH 

fEPEBAŞ I 

dram kıanunda 

'JOYOK HALA 

ı rıımuz rtyatroııuncla 

Operet kısmı 

MASKARA 
ı>e huauau •ıağıda göstcrllmittir. ________ HALK ___ o_PE_RJCTI __ 

Zemin kat: Zemini toprak bir oda Maksim Uyatrosunua 

llıcrinde iki oda. bir hala, gömez. Birin· Zozo Dalmas ve Fono· 
Ci kat: Bir sofa üzerinde iki oda vardır. kosun iştirakilc 
1 

4511 numaralı bahçe nihayetinde o- ştRtN TEYZE 

Up 2Cntini toprak bir avlu üzerinde iki· tıUyük operet. Yeni kadro 
'i tarnam birisi natamam üç oda bir ha- Yeni Bale 
1~ bir kömürlük ve bir alaturka ocak 
~hıp bu haneye bitişik bir de ahır var 
'4Ir. 

liududu: Şarken Hüseyine ifraz olu· 
ilan tarla, Şimalen İbrahim paıa tarla
~k Garben İsmail tarlası, cenuben Ta-

• ir lik llltır.yonlst ve 
manJl'tlrmacı 

1r. Zati Sungur 

Her akşam 

Şchzadeba~mda lz S~ası: 790 M. murabbaı olup 45 No.ı 
1 hane 7 5.M. murabbaı 45/1 numara· 

1'.
1 
hane 61, M. murabbaı ve mutfak 9, 
· ll'lurabbaı mütebakisi bahçedir. •----------------
~ .................... . 

FERAH sinemada 

c· :ı. hçesi: içinde iki kuyu ve muhtelif 
·ns ı: · nr çok meyve ağaçlan mevcuttur. 

ı ~n'{ llkarda evsaf ve huduttan gösteri
r;ı gay:-i menkul açık arttırmaya çıka
it"blllış olup şartnamesi ilan tarihinden 

ı ar · 
9315 c.? dıvanhaneye asılarak 3-12-
g{j .~Unlemecine rastlayan çarşamba 
de nu saat 14 den 16 ya kadar dairemiz· 
trı Satılacaktır. Arttırmaya girmek için 

Satılmayacak e§ya, k;. 
ralanamıyacak ev, apar
trman yoktur! Ancak yo· 
tunu bilmeli : 

HAB ER 
GA ZETESiNiN 

KUÇUK ILANLAHI 
Çabuk ve iyi satmak 

kiralıtmak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye kndar beş 

tc~~a?nnıen kıymetin yüzde yedi buçuk 
le ~nat akçesi alınır. Birikmiş vergiler
li .~ediye ve vakıf icare ve taviz bede 
bo rtıuşteriye ait olup tellaliye ücreti 
lin~Çluya ait olmak üzere satıgın bede
lı:ul en Çıkarılır. Arttırmada gayri men· 
!İnie takdir edilen kıymetin yüzde 75 1 100 
11011 buıınak ıartbr. Aksi takdirde en 

İ.i~er arttıranın taahhtidU baki kalmak ---·-•k .. u .. r.u .. ş_t.u_r _____ _ 
ıara~ arttırma on beş gün daha uzatı- H .4 B E H o Az~ rESI 

defa si 

Jler 1
4-t-g37 gUnlemecine milsadif ~ 

Şell'lbe •. U • d d --... -------~·•ıı---2004 gun aynı yer e ve saat a 1 
kan .. null'laralı kanun ahkamına tevfi- lstanbulda en çok satı· 
tır ~n sok arttırana ihalesi yapılacak- lan hakiki akşam gazcte-
lll~dd ~i numaralı kanunun 126 ıncı sidir. 
lııtı,. 1esı ll'lucibince ipotek sahibi alacak 

.. r ad" ~ 

kı sah· ıg~r alakadarların ve irtifak hak .-------- --------: 
hakı 1Pıerınin gayri menkul uzerindek , O p erato· · r u· · r o ıo""' 
b • arını hu ·1 f • ·c d . ~ \ılu susı e aız ve masan e aıı 

birli~an iddialannı mUsbet evraklarllr D O k t:o r 
dirın ~e ~e 20 gün içinde dairemize bil· Süreyya A t:amal 
t.- e ~rı laz1:ndır. Akıl halde hakları 
~ ~ıtil!iı Beyoğlu tstikliil caddesi Parmakkar 
deJirıin e abit ohmdık~e aatı~ be· Tramvay durağı No. ı 21 birinci 
~ f Paylaşm;ısından hariç kalırlar. kattaki 
tin 934lZJa 111al0mat edinmek istiyenk 
~e llli.l 1489 dosya numarasilc dairem: l\1uayene hanesinde hastalarım her 

racaatıarı. ilan olunur. gün saat 16-20 arasında kabul 
rd<' .. 

o 

KUMBA~ BIRE, 
1000 

Adap:ızarı asliye hukuk hakimliğin· 

den . 
Müddeialeyh: Karantinada Düatepe 

sc.•kağı 24 sayılı evde Abbas kızı Saba
hat. 

Davacı· Kocanız Karasu kaymakamı 
Nizamettin Yüccelin aleyhinizde açtığı 
boşanma davasma ait namınıza yazılan 
davetiye ile arzühal örneği beyan edil
miş olan adreslerde bt:lunmamış olma· 
mzdan tebliğ ettirilmemiş ve ahiren ts
tanbulda bulunduğunuz bildirilmiş ise 
de i~tanbulun har.gi cihetinde bulundu· 
ğunuz beyan edilmemiş olması gibi se
beplerden oturduğunuz yer bilinememe 
sinden davacı vekilinin talebi veçhile 
tebligatın ilanen yapılmasına ve muha
kemenin de 4-12-936 cuma günü sa· 
at 14 de bıraktlmasına karar verilmiı 

ve bu hususa dair davetiye ile arzühal 
örn~ği mahkeme salonuna yapıştırılmış 
tr. itam giinünden itibaren arzühale 
karşı 10 gün içinde cevap vermediğiniz 
ve o gün ve saatte mahkemede hazır 

bulunmadığımz veya k~nuni bir vekil 
göndermeniz lüzumu ilanen tebliğ olu
nur. 3245) 

Adapazarı asliye hukuk hakimliğin

den: 
Müddeaaleyh: Kırklarelinin Osküp 

nahiyesinin Yondulan köyüden Hüs· 
men oğlu Ömer. 

Davacı: Karınız Ada pazarının Kü-
çük söğütlü köyünden ölü Bekir kızı 
Fat?namn aleyhinizde açtığı boşanma 

davasına ait namınıza yazılan davetiye 
ile arzühal örneği bulunduğunuz köyü 
iki sene evvel terkdmenizdcn ve nerede 
bulunduğunuz da belli olmamasından 

tebliğ edilmemiş ve davacının talebi 
veçhile ilanen yapılmasına ve muha
kemenin de 4-12-936 cuma günü sa
at 10 na bırakılmasına karar verilmiş 
ve bu hususua dair davetiye ile arzühal 
örneği mahkeme salonuna yapıştırılmış 
tır. İlanı gününden itibaren arzühaline 
karşı on gün içinde cevap vermediğiniz 
ve o gün ve saatte mahkemede hazır 

bulunmadığınız veya kanuni bir vekil 
göndermediğiniz takdirde muktazi mu
amelei kanuniye yapılacağı ilanen teb
liğ olunur. (3246) 

• 
Göz Hekimı 

Dr. ~ ül<r ·· Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmanıve cad Nl• ıı 

(Cağa loğlu Ec:zanesı vanırıda' 

felet..ın 22566 .. MM 

TARLADIR 

---
"I "/". • •o 

,, 

fstanbul 4 üncü icra memurluğundan 
Olü Saime tarafından sağhjında Emmyet Sandığından alınan =>orca 

kartı birinci derecede İpotek olup 55(1 lira kjymet takdir edilen Zincirliku
yuda Atikali pa? mahallesinin Nureddin dergahı sokağında eski 6 mü. yen; 

6 No. lu ev cephe alcsamı kagir .1hş"tp evin ~tılmasma karar verilmittir: 
Mezkiir evin evsafı aşağıda ya:ıılıdu. • 

Zemin katında: Bir taşlık bir ocak ve bir oda. Birinci ve ikinc-i kat 
lar: Bu katlarda birer sofa birer oda hela mevcut olup ikinci kat sokak 

tarafı.1dalci oda:ann penccre!eri kaf eslidir. Mesahası 21,5 m2 dir. Hududu 

Bir tarafı Öme: Hilmi ve Çeşm'.nigal kalfa dükkanı ve hazan değinnen 
arsası bir tarafı yine mezkUr arsa bir tarafı Ayşe evi ve bir tarafı Nured-

din tekkesi sokağı ile mahduttur. Mezkfü ev açık artbnnaya vazedilmiştir. 

Arbnna peşindir. Arttınnaya i4tirak edecek müşterilerin kıymeti mu

hammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil olmalan icap eder. Artbnna tartmımesi 7 112/ 936 
taril1ine müsadif pazarlesi günü dah·~de mahalli mahsusuna talik edilecek· 

tir. Birinci artbrması 7 / l/9J7 tarihine müsadif perşembe günü dairemiz. 

de saat 14 ten 16 ya kadar icra edil"?cek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin o/o 75 ini bı.ılduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdird~ 

son arttırmanın taahhüdü bakı kalmRL- üzere arttırma on be~ gün daha tem· 

dit edilerek 22/ 1 / 937 tarihine rr..iisadif cuma günü snat 14 ten 16 ya ka· 
dar dairede yepılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üstünde 

bıralalacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas ~anununun 125 mcı mftddesin~ 
tevfikan haklcın tapu sicillerıle sabit olmayan İpotekli alacaklarla diğer ala

kadaranın ve irtifak hal<kı c;ahiplerınin b:.ı haklarım ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddıalarmı ilPn tarihinden itibaren 20 gün zarfında evra

kı müsbitelerile birlikte dniremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdırde hak· 

lan tapu sicilleri!e sabit olmavan.ar ı;abş bede!inin paylaşmasmdan· hariç 

kalırlar. Müterakim vergi, •em•iriye ve tanzifiyeden ve dellô.liyc resmin· 
den ibaret olan Belediye rusumu ve vakıf İcnresi ile 20 senelik .. ·d;ıf icn 
resi tavizi bedeli müzayed· den tenzil o!unur. Daha fozla malumat alm~k 

istiyenlerin 9361196 numaralı dosya da mevcut evrak ve mahallen haci~ 
ve takdiri L-ıymet raporunu görüp anlayacnkbn ilan olun:.ır. (3242) 

Nafıa Veka elinden: 
14 Birincikfmun 936 p:ı~c:.rtesi g•lnü sa:ıt 10,30 da Ankarcda vekalet 

binasmd~ malzeme eksiltme komisy.ınunda l 5105 lira 68 kuru~ muham

men bedelli 41 parça demir dosya d4lbbmın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme '8rtname ve tcferrüatı raras!Z obrak Ank::ıra2l vek:.lct mal. 

zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (1132) lira (93) kuruştur. 

lsleldilerin teklif mektuplannın Nafıa Vek5.letindcn nlırum~ mü•e~ h· 

lıitlik vesikas1 i1e birlikte 14 birincikiinun 936 pazartesi günü saat 9.30 a 
had;ır An~mrada vehnlet malzeme mu<lürlüjüne tevdi ctme!eri laznndır. 

(3148)_ 
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1937 nıodeli geldikten Radyosunun 
sonra piyasada radyo münakaşasına 

son verildi 

1937 Modeli 

Radyosunu 
görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olamıya
caksınız. 

Bugün belki başk~ radyoya sahipsi
niz fakat yarın muhakkak surette bir 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, lstikl~I Caddesi Tokatlayan karşısında 

Yeni çıkan pllklar 
1 lı'i"'M~hi'ddi~"ı1 

.• ı: .. .. 
~HACI BEKİR ·=i;.~ Bayan Muzaffer : 

I< ndur l i~ Şeker, Şekerleme ~i 
Nr: 270108 - Suzinak Şarkı . İnlesin Kalbim IH ve lokumlarının i~ 

tSeste : Mustafa Nafiz ı:: •• :: 
- Hüzzam Şarla ·Kumral Saçının jii nefaseti duoyaya i! 

Beste: Mastafa Nafiz g nam vermiştir ii 
Savan Şükran o niz r .. .. 

F Bi Bal . , :; Akide 60 Kt. :: 
Nr. 270t12 - antezi · r o "'eceıı =i 60 K :: 

_ 36 ModelJ H Sade lokum r. i~ 
y n " Semahat Czden es aj Güllü lokum 70 Kr. i! ' 

Nr. 270t09 - Hicaz Şarkı · Atkı Hüsranla li Fındıklı lokum 9o Kr. n 
- Uü11al4 Şarkı - Pencereden Bakma !: Elvan şekeri 80 Kr. !! 

ay HalU Söyler :: Sakızlı lokum 70 Kr. :: 

k G ı G fi Fıstıklı lokum 120 Kr. !i 
Nr. 27011& - Zara Ş ar 111 • e in üve :ı ·· :. Kaymaklı lokum 120 K..J: - Emrah - Eridi Kalmadı Dağlann Kan :a •• 

Setl•a çıkarıtmışttr. i: Bayram için taşradan sipariş ka- g 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!i~~~~s~~~n~~ilir~ 

10 LİRA 1KRAM!YE r-aı---------· :: nenin merkezi olan İstanbul, :: 
936 ~ e 1 • '' El Bahçekapı, Hamidiye caddesinde iiı Balat sinemasında. 22-23.11. ge- 1 1 ·~ K d' •· 

cesi not def terimi düşürdüm. Kimse- • • =: a ım 5 

ye yaramıyncn.k olan bu defteri bula- p AL TOLARINIZI a c 1 B k ~ 
nm Balatta Süreyya paşa fabrikaf:ı MUŞAMBA es: le'" llA" re- ~ "°O :.:.:::·· 
kapıcısı Mustafaya teslim ettiği tak- PARDF.50 ~ l5:t ~ l5:t ~ ~ 
dirde 10 lira ikramiye verilecektir. MANTO ve Mal~a\Z<SlSDll"lHdla.l ğ 

Süreyı1a pa§a folJril\llS'lnda ·· l 1 ~ ii 
Emin KOSTUMLER NlZ .. kabul olunur * 

------------- Teminatlı ve her yerden ucuz ::-:=:=-:-...:::: ... ...:-..::.-::..-:.::m::! 

1 
Ookt:or ·ı! 

Ume!9 AbdürrahmanJ 
Cildiye mütehassısı ·~ 

Muayenehanesi Eminönü: Yald~ . :! han No. 21 de her gün beşten H 
J itibaren başlar. ii :::::=::ru:11111nr-=-------· 

yalnız Galata'da 

E El.S OR 
Elbise 

müessesesinden 
Tedarik ediniz! 

UCUZ VE ACELE SATILIK EV 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

1 Bey Hanı. 1 
6 oda 2 mutpak 3 hala havagazi, elek ----.---------

trik ve suyu bulunan havadar ve neza. 
reti mükemmel Laleli Fethibey caddesi 
33 numaralı beton armc hir ev ucuz bir 
fiyatla acele satıhktrr. 

Mercan yokuşu No. 6 kundura ma· 
ğazasma müracaat. 

SATILIK OTOMOBİL 
Mahmutpaşada Hürriyet otelinde! 

kapalı taksi OVERLANT marka oto
mobil pazarlık suretile satılacaktır. Ta
liple~in Hürriyet oteline müracaatları. 

~- .. -. ' . . ·~ ~ -· - --; -


