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Memurlara kolaylık 
Gazetemize tenzilfitlı abone olmak 

'8tiyen memur ve a.skerJerden Ankara. 
da bulunanların Anlcarada Ş'll nıımara
lara telefon ederek arzularını bildir
meleri kafidir. 

2326 2816 1068 
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Pariste müzakere ALMANYA 
Asker ihrac ettikten sonra 

hararetli safhada Fasla bahri üsler 
l='raınso:ııı: ll9laırD~D'1'6 Nla:ıı::oıro lii1\H::zlbllnD'1'®'\i:Dını0 il:ııoır~lk~ıralk yapmagw a başlıyor 
Rıneseoe noe meş~lYID ©>9maık lYl~eıre ~aıırnse <dl©>ınılYIYCır 

~eisicumhurumuzun, yazi_y~ti~. i~~~~tl üzerine lspanyanm arllk Fası kaybettiği 
asıla vermek mecburıyetmı gordugu, lstanbul- muhakkak görülüyor 
daki ikametine dönmesi için hükumet yeni 

'la Zi yetin mü sa it ·r":Jr~w:·,.,.~<~-
o l d u ğ u 

rtıütaleasında 
bulunuyor 

Ilı l>a.ris 10 (Radyo) - Türk - Fran
de tııüzakerelerine dün de faaliyetle 

\'anı edilmiştir. Öğleden evvel, Ce-

;11~e~ Akvam içtimaında reislik vazi-
~ deruhte edecek olan, İsveç mü
~lll hariciye vekaletine gelerek Vi· 

erıo•dan vaziyet hakkında izahat al
~. Bundan sonra Vicno Türk el-

~ Suad Davazı kabul etmiş, kendisiy 

~ milddet görüşmüştür. Türki -
l'bıe )'8.pacağı yeni teldüler henüz Pa 

Paris 10 (A.A.) - "L'intranisige. 
ant,. gazetesine Rahattan bildiriliyor: 

Almanya İspanyol Fasının muhtelif 
yerlerinde bahri üsler teşkil etmek niye 
tindedir: 

ı - Si:di • iforide denizaltı gemileri 
için bir üs yapılacak ve burası 30.000 
kişilik bir kuvvet tarafından muhafaza 
edilecektir. 

2 - Rio - de - Oro mmtakasında bu. 
lunan "Plage Blanche,,de deniz tayyare 
leri için bir üs. 

3 - Franko tarafından Almanyaya 
terkedilecek olan Villa - Cisneros'da 
diğer bir üs. 

•• r •len ge~tlkten sonra 

Vaşington 10 (A.A.) - Bütün Ame· 
rika gazeteleri İspanya ve Fastaki hS.di
selerden bahsediyorlar. 

Gazeteler dünkü yaz ılarında , mes'uli. 
yetin doğrudan doğruya İtalyaya ve 
Almanyaya ait olduğunu söylemekte· vamı olmanuştn-. 

(Devamı 6 uıcıda) dirler. A.tatiirk son seyahatlerinden dönii§te Ankara istasyonunda 

At@ltltlırrlk 
o ~'\Ç<§) ifil lb lUJ o <di@l 
Eskişehirden geçerlerken 

. ordu evini ziyaret ettiler 
)\Ur Aııkara, 9 {A.A.) - Reisicum
l'ek Abtatürk bu akşam lstanbula ha· 

et uyunnuşlardır. 
<>lın Merasim -yapılmaması mukarrer 
lerd asına rağmen istasyonda Vekil
l'ekkn, mebuslardan ve halktan mü
ili t ep. büyük bir kalabalık kendileri· 

~Yı etmiştir. 
~t ~~v~kil ismet lnönü ile Dahiliye 
~b"arıcıye Vekilleri, Büyük Erkanı
~hı. 1Ye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak 
ijU 1 

•• trenle Gazi istasyonuna kadar 
Yuk önderi uğurlamışlardır. 

Eskişehir, 9 - Atatürk saat on 
buçukta Eskişehire geldi. istasyonda 
kurnandan, vali, mülki ve askeri er

kan ve çok kalabalık bir halk tarafın
dan karşılandı. Atatürk istasyonda 
bulunanlarla bir müddet hasbihalde 
bulunduktan sonra maiyetleriyle bir
likte Ordu Evini ziyaret etti. 

(Büyük Önderin bugün şu saat
lerde şehrimize gelmeleri bekleni· 
yor.) 

S f:'ransız gazeteleri yazıyor: 
ancağı Suriyeye bırak .. 
m3mağa Türkiye 

azmetmiş 
~llt~s 9 (A.A.) - Hususi muhabiri

t hıldiriyor: 
hiaı:' ~ouvelle, tarihi dostluktan ba. 

"l' dıyor ki: 

hu unuyor 
hatadır,. Herkes gibi emniyetlerini dü· 
şünüyorlar. Habeş macerası sırasında 

Rüştü Arasın Paristen ilk geçişinlde aç. 
tığı emniyet endişesine sükutumuzu u
nutmıyalım. Dr. Şahtın Ankarada yal
nız iktisadi işleri konuşmakla kalmadı. 
ğı ve hazır :zemin bulduğu da farzoluna

~J> Urkler fskenderunu hayati mesele
'l'İ.it~tkcn samimiyetlerine inanalım. 
arıah İskenderun Anadolunun emniyet 
~ır. Onlara emperyalizm isnad1 

lram vaY __ ü_c_r_e_t_le_r_i 
( Dernmı 6 ıncıd.a) 

Ucuzlatılacak 
E'.lektrik ücretleri de kilovat 

başına 90 para indirildi 
(Yazısı 2 incide) 

... 

Sancakta mas-um 1ıalka ateş açan FranS?z mit ra7yözleriy1e 

§ehit düşmü.., zavallı bir Türk .. 

Sancakta so7cak ba.şları n.çkerler fnrafmc1.an tıdu1muştur. 

Antakyada Türklerin 
• 

· umumı grevı 

Binlerce Türk 
tezahüratta bulundu 

(Y azıst ı incide) 

"Evening Star., diyor ki: 
Londra müzakereleri devam ederken, 

asilerin İspanyaya toplanmış olan Al
man ve İtalyan askerlerinin yardımile 
hükumetçiler üzerinde kat'i bir faikiyet 
almalarından §Üpheleniyoruz. Ad~mi 
müdahale komitesi harekete geçtiği za. 
man asiler muzaffer olmuş bulunacak• 
lar ve ispanyanın başına faşist bir hükO 
met geçmiş olacaktır.,, 

lhrt'ç haberleri teeyyUt ediyor 
Rahat 9 (A.A.) - Son günler zarfıa 

da 200-300 Alman askerinin İspanyol 

Fasının muhtelıf limanlarında karaya 
çıkarıldığı emin bir menbadan öğrenil. 
mektodir. 

Diğer cihetten Melila civarındaki Zet 
hanghan demir madeninin Almanlar ta• 
rafından faaliyetle işletilmekte oldultt 
hakkındaki haber de teeyyüt etmekte• 
dir. 

İspanyol Fası makamatının, Alrnarl 
kıtalan için kışlalar hazırlamakta oldu. 
ğu hakkında hariciye nezaretjne gelen 
bir haber üzerine Fransanın bir teşcbbilı 
te bulunduğu haber verilmektedir. 

Londra 9 (A.A.) - Almanların Faaa 
huJ(U etmek-istemeleri matbuatı endite• 
ye dilşUrmüştUr. 

Timesin Paria muhabiri bu hususta 
şöyle yazmaktaldır: 

"Müstakil ve itimada şayan menba• 
(Devamı 6 rnctda) 

Yunan Krall 
DDk balhl<i!ilır~a 

An karaya 
gelecek 

Yunan kralı Sa Majeste Yorginin 
·Büyük Şefimiz Atatürkle tanışmak ve 
görüşmek üzere ilkbahara doğru Anka
rayı ziyaret edecekleri anlaşılmıştır. Zi. 
yaretiiı kat'i tarihi henüz taayyün et• 
memiştir. . ..................................... ________ , 

Lisan Derslerlmlz ! 

A~~~ 2n'a~ı~ ~ 1 
lngilizce 

Yaran gene 

lngilizce 
Okuyucularımızın lisan derslerini 1 
yapmakla büyük bir ihtiyaçlarım ! 
karşılamış bulunduğumuzu mem· İ 
nuniyetle görüyoruz. Dersli for- : 
malan ihtiva eden bazı nüshalan- 1 
mızın mevcudu tamamile bitmiıtir. I 
Fransızca dersinin üçüncü forması 

yeniden basılacaktır. Almanca 1 ve 
iki ile İngilizce bir numaralı forma-

1 nın mevcudu pek az kalmıştır. Bun 
lar da yeniden bastırılacaktır. 

Derslerimizi takip ebnek için hiç 
bir zaman geç llalmıt sayılmazsınız. 

İngilizce ikinci formada gözümüze 
çarpan şu ike hatayı düzeltmelerini 
okuyucularımızdan rica ederiz: 
9 uncu sayfamızda ingilizcelerin 
türkçelerin1de 10 uncu cümle: "bil. 
yük v.ı.,·. i' ·.. olacaktır. 10 uncu 
sayfada türkçelerin ingilizcesinde, 

"Thiı is the Brown family., w 4'11.e 
Brown family iı in the sitting roon,, 
cümlesi silinecektir. 

: ...................... ·-··--·-------



z • HABER - Akşa.m poı:ıta.cn 10 tkincikSnun - 1937 
~==~~~~~~~~~~~!::!!:!!~~!::!!:!!~~~~~~~~~~~~""=~~~~==;==-=--===-==~~==~====~~=-----:-~~:-==~~~-~~==~-=~==--=-~~~~~~~~-:-=-----=~====--~ 

'Asiler Madridi gene 'i''a(,~.s~ 
yakıp yıktılar cıU;/,i.HJJ; ... Jl 

onis b·z 
Fransadır 

Buraya gcüm haberler F~ 

Alman v ltalyanlardan yardım nın, ·bir h.'Wım matbuatı cıa ~ 
okluğu ~, Uri{K>k '1M'mlel«ft'l8f-

Dünyanın harbe su.sn.mış gibi bir hali var. Yahut, ıilıih ticare
tini kendilerine meslek edinen gizli ellerin yarattığı hava, bu çeşniyi 
veriyor. Her Hitlerin Versay muahedesinin son kalmış bir maddesini 
da.ha ihlll etmesini adeta temenni eyliyenler bulunuyor. M. Musolini
nin murahhaslarının, Milletler Cemiyetinin bu seferki içtimama gelme
mesini, gelmesi ihtimalinden daha kuvvetli göstermeğe, hani memnuni
yetle çalışacaklar. Büyük sözlere mim koyuyorlar. Ve zamanı gelince: 

"İşte, falan tarihte, filanca şahsiyetin söylediği sözün tatbik günü 
gehrJştir. Büyük bir hadise olmasından korkuluyor!,. diye ortalığı vel
veleye vermekten menfaat umuyorlar. 

* • 1(. 

Bu arada biz Türkler, İskenderun - Antakya ve havalisinin istik
lA.lini isterken mevcut karışıklığı biraz daha alt üst edecek bir ses 
yükseldi; Bir kanaat belirdi: "Türkiye, İskenderun - Antakyayı ken
dine ilhak etmek istiyormuş.,, 

Buradan, beynelmilel siyaset lügatının en perişan kelimelerinden 
biri olan "Revizyonizm,, ortaya çıkıyor. 

• ~ 1(. 

Revizyonizm nedir? Kabaca bir tabir He anlntalrm: Revizyonizm, 
sulh muahede ve mukavelelerinden, bugün elde kalmış alanlan torpille
mek için takip edilen siya.settir. Bunu yapmak istiyene de "Revizy0-
nlst,: denir. 

Türkiye, mu.ahedclerin olduğu gibi tatbikine taraftar bulunan ve 
bu sebeple Revizyonist OU.UYAN blrmemlekcttir. 

Antakya - lcskenderun davnsmda da bu umumi prensibe sadık kalmıştır. 
Bir kere daha. söyliyeliml Türkiye, Antakya - İskenderun ve havalisinin 
ilhakını değil, istikl:\lini istiyor. Hıtsusi bir rejime tabi tutulması, _ Fran
sa ile Türkiye arasında aktolunan bir mukavele mucibince - kabul edilen 
Antakya - İskenderun ve ha valisini, Fransa, TORK!YEN1N MUV AF AKA
TINI ALMADAN Suriyeye devretmek salll.hiyetini haiz değildi. Fransa, bu 
dirayetsizliği yapmıştırl'i.irkiye Fransayı taahhütlerine sadık kalmağa da-
vet ediyor. O halde bu davada Revizyonist olan Türkiye değil, Fransa
dır. 

HiKMET MVNIR 

Bulgaristan Dedeağaç 
ve Ma edonya talep e

• 
rın vaz eçti m· ? 

Yunan 
arazi 

gazeteleri Bulgarisianın Halkan 
Statükosunu tanıdığını yazıyor 

Yugoslav - Bulgar paktı önünmUz-
41eki pertembe gUnU Belgraddn imzala· 
aacakttt. Paktın imzası için Bulgar 
bqvekı1i Köse İvanof Belgrada gidecek 
tir. 

Anla§ma Yunanistanda iyi şekilde 
tefsir edilmekteldir. Bu hususta bir ma. 
kale yaznn Akropoli& gazetesi demel~e
dir ki: 

"Bu hadisenin ehemmiyeti, tahakku1• 

ettin1diği şartlara bağlıdır. Eğer ~ u 

pakt, bir taraflı anlaşma olsaydr, birçok 
tefsirlere yol açabilirdi. i-akat Bulgar 
- Yugoslav paktı Balkan ancllaşması 
5erçevesi dahilinde aktediliyor. Filiyat
ta Bulgaristan, ademi iştirakile nata. 
mam kalan Balkan andlaşmasına girmek 
için birinci adnm atıyor. 

Mevsuk bir surette biliyoruz ki, Bul· 

garistan, §İmdiye kadar Balkan andlaş
maaına girmesine engel olan Balkan a.. 
razi statükosu hnkkındaki bütün itiraz
larından vnzgeçmlştir. Bu 5uretle Bul
garistanın Balkan andlaşmasına &irince 
ye kadar diğer kom§ularne böyle iki ta. 
raflı anlaımalar yapması imkıin dahili
ne ginniı oluyor. Bu izahat, ef'al ve ha 
<liselere müstenit bulunduğu Yugoslav 
- Bulgar paktı Balkan yarımadasında 
sulh ve müı:alcmetin istikrar ve temini 
için esaslı bir merhale te§kin ediyor. 
MağlQp devletlerden Bulgaristanın 

ilk olarak statükoya uyması ve gizli bir 
fikir beslemeksizin sulh ve müsalemet 
cephesine iltihak etmesi fevkaliide ehem 
miyetli bir haıdisedir. Bu suretle Balkan 
lardan bütün cihana yeni bir misal gös
terllmiı oluyor. 

lngiliz mali 
an aşma 

grubile 
o do 

Grup ,Halic·n tem z enm~si 
~ ı. il ede meş u o aca 

İngiltere devlet bankasile 60 şirketin 
müıaviri Aleksandr Gibb ile mühendis 
Biner ve lcolonel Hddsi Ankarada yap
tıklan temaslardan sonra dün şehrimize 
gelmiJ ve akşam Londraya hareket et· 
mİ§lerdir. 

ingil~ mali gruplar milmessilleri 
ile Ankarada yapılan temas ve müzake
reler neticesinde İstanbul limanının 

dünyanın en modem bir limanı haline 
getirilecek §ekilde ıslah ve inkişafı için 
Tilrk - İngiliz işbirliği yapılmasındil 

mutabakat hasıl olmuştur. İngiliz fen 
grupu §İmdilik bir proje hazırltyacak. 
tır. 

Bunun üzerine dün §Chrimizc gelen 
heyet dün derhal Liman idaresile tema· 
sa giri§tiıit ve öğle!:len sonra Liman U
mum mildllrlüğünde bir toplantı yapıl
rnıı ve yapılacak işler üzerinde görüşül- 1 
mUgtllr. Bunlar bilhassa kömür depolan 
lnpsı, Galata ve Sirkeci rıhtımların:n 

uaatılmaa, bOyük antrepolar inşuı. nh 
tımJann aıri vesaitle tecbizi, Halicin 

rıhtımlanma ve temizlenmesidir. Bu 
hususta mütehassıs heyetin mütaleala

n alınnuş ve tesbit edilmiş, bundan son 
ra da limanın bazı kısımları gezilmiştir. 

Müfavir Gibbin Nafia vekileti mü. 
şavirliğine tayin edileceğinden de bah
solunmaktadrı. 

Dün Perapalasta heyet ıerefine Li· 

man Umum müclürlüğü tarafından bir 
ziyafet verilmiş ve tş bankası, Türkofis, 

ticaret odası erkanı da bulunmuşlanl:r. 
Heyet Londraya vaziyeti bildirdikten 

sonra iş anlaşmalar sahasına intikal <'· 

decektir. 

vlenme . 
Merhum Bay Sadullah kızı Mürli\·

vet Gürg5.n ile !nhisarlar tiltün ensti -
tüsü şefi lng. Angr. Zeki Akkoyunlu
nun evlenme merasimi, diln güzide da
vetliler huzurunda. C debostanınde.ki 
evlerinde yapılınl§tll'. Yeni evlilere sa-

1 adet dileriz. 

kltala rı nı n akını devam ediyor :~;tm:;ı;:;::iy,:i::;:~;t: 
mahf etlerin bugün ayakta duran bi~ 
ahitle Fransanın mül>ellefiyetıerifff 
yerine getirmesinin la:::ım okluğutıtıl 
bildiriyor. - Tan, 9. ;ı.. 37. 

Salamanka 9 (A.A.) - Madritin ko-ı 
mtiniıt radyo i11tasyonu Madrit valisi. 
nin hükumet merkezinin tahliyesi hak
kında alınacak tedbirleri kararla~tırmak ı' 
üzere bütün siyasi tetekküllerin murah
haslarını davet etmiş olduğunu bildir
miştir. 

(Bu telgraf asilerin elinde bulunan 
bir tehirden geldiğine göre kaydı ihti· 
yatla telakki edilmelidir.) 

r .adrld! bombardıman 
Madrit 9 (A.A.) - Asi tayyareleri 

dün akşam saat 21 de M.adriti ve bilhas 
sa "iltica auntakaaını., tiddctle bo«'
bardıman etmi~lerdir. B~rçok ölü ve ya
ralı vardır. 

Birkaç yangın çıkaran bomba tngiHz 
sefaret ve konsolosbanesine isabet et
miş, tngiliz tebaasından birkaç kişi ya. 
ralanmıştır. Çıkan yangın süratle sön
dürülmüştür. 

Fakat Madritin diğer noktalannda 
çıkan yangınları çabuk söndürmek ka
bil olamamıştır. Bu sabah şafak söker -
ken itfaiye efradı henüz muhtelif yan· 
gın yuvalannı söndürmekle meşguldü. 

DUn saat 16 da kesilen topçu ate§i sa 
at 23 te bUtUn iddetile tekrar ba§lanuş 
tır. Havan toplarile mitralyözlerin 1e3i 
Mndrit civannda duyulmaktadir. 

Madritin garbında ve ~imali garbisin 
de §İddetle devam eden muharebelere 

An ta ada 
" umu mı 

Sancakta tetkikler yapan Milletler 

cemiyeti müşahitlerine - Fransızların 

bntUn mani tedbirleri almasına rağmen 
- Türkler mevcudivetlerini l?'Österme- t 

fe imkan bulmuşlar ve kendilerini din

lemek mecburiyetini ortaya koymuşlnr· 
drr. 

DUn milli davayı teyit is;in Antakya-

tayyareler de iştirak etmektedir. Aıiler 
tarafından yapılan taarruzların püskür_ 
tüldüğü söylenmekte ve cephenin muh
telif noktalarından milislerin muvaffa
kiyetli mukabil taarruzlar yaptığı ~ddi. 
a edilmektedir. 

Asilere yardım devam ediyor 
Cebelüttarık 9 (A.A.) - Kadiksten 

CcbclUttanka yeni gelen bazı kimsele· 
rin söylediğine göre, isimsiz ve bayrak
sız gemiler hemen hergün Cadikse üni
formalı Alman ve İtalyan kıtaları nak
letmektedir. 

Hata kırtasiye faa llyetl 

Londra 9 (A.A.) - Deyli Telgrafın 

diplomatik muhabirine göre müdahale
nin büyümesine mani olacak tedbirlerin 
biran evvel alınması için M. Eden, bu 
i~le doğrudan doğruya alaka!dar altı 
devletin bir konferans aktederek ademi 
mUdahale komitesine bil5.tereddiit kabul 
edilebilecek bir proje hazırlamalarını 

teklif edecektir. 

lspanyoUarm Sovyetlera 
h diyesi 

Moskova 9 (A.A.) - Tas ajansı bil
diriyor: tspanyol çocuklannın Sovyet 
çocuklarına hediyesi olan 160 sandrk 
portakal ve mandalinayı yüklü olan İs
panyol gemisi Odesa limanına gelmişt!r. 

• 
erın 

• 
revı 

de anlatıldığı gibi heyete 36 vesika ve 
bir tahriri muhtıra tevdi edilmiştir. 

Çerkesıer silfth 
fskenderun havalisine gönderilmiş o

lan Cerkes bölükleri etradınaa oırer ut: 

yedek silah bulunmaktadır. Bu silahl:ır 
Türkler aleyhinde çalışacak çetelere ilti 
hak edecek §Bhıslara verilecektir. 

da on beş binden fazla Türk. milşahit IUtı•ıııı•ııH'lH ıııımıııııııımıııtıunı!llfttlf!1ttntı ıtılllllMımı
heyetin önünde büyük tezahürat yap-

mı~tır. 

Orev 

Antakyadan son alınan haberler 2e 

bir dahilinde bütün TUrklerin umun~i 

Biı\inci Jnönü 
zafeıimiz 
Bııgiin Türk inlcllalmıın te?Ml 

bir grev hareketine tevessül ettiklerini ta.-rınm atiWığmın 19 mıcu yıldö-
ve bunda tamamen muvaffak oldukları- niinvtldiir. Tlenüz tc~c7"1.·iil h'1.rc-

nı göstermektedir. Mahallt tazyiklere keti yeni ba.§Zamı~ o1an derme çat-
kar§ı protesto olarak bütün çarşı kapar. ma fa.7:.at imanlı Tilrh ordu.'1l ucı-
mıştrr. ta>ıa sa1dırrmş olan harici dfiş-

Hükumetin teşvikile bazt Arap mek- :7W1n1a bercıber hain Etem kmnıct-
tep çocuklanndan mürekkep bir kalab:ı- 7erin.i bugiin ba§lıyan tcıarruziyle 
tık Suriye bayrağı çekerek bitarafları:ı in.önünde venmi.J tıc birinci lııönil 
ikametg~hı önünde bir mukabil nümayi~ ::;af erini oocude gctirmi§ti. 

tetebbUsUnde bulunmu§larsa da güliinç ônderin ismet lnönföı.e çektil~-
bir ıurette hiçbir netice alamadan da- 1eri te19r.af ta i~rct ettikleri gibi 
ğılmıılardır. işte bıı suretle "milletin maldıs ta-

lı ık 1 
lii yenilmi§ti.,. M U• h 'tlore ver en vea a ar 

MU,ahitler Antaky:ıda Sancaktan se- Bıt bilyiilc günü anarken biiyiik 

h . . şchitlcrimiz:n hatıralarım taziz c-
çilen 18 kişilik Türk eyetını kabul 

deriz 
etmigtir. Hataylıların dilekleri ti~ 11ill!lllllltı1Jm;~!lllllllllttıııııı'ı1!1lllltı111ı1111ıt!lllllflauı11Ul""'1tıı1a 

Tramvay 
ücr eri 
ucuz uyor 

Elektrik tarife komisyonu 1aviçre-
frankındaki düşü~ü ve iptidai maddele

rin ucuzlamasını nazarı dikkate alarak 
elektrik kilovatını 90 para birden ucuz 

latmıştır. Bu suretle 14 kuruş 1 O para 
olan bir kilovat saat 12 kuruşa dii~füül

müşttir. Vergi ve reııimlerile bu para 
14 kuruş tutmaktadır. 

~B_ . illiB 
24 santte 14 va~~a 1 

Son yirmi dört saat zarfında şeh
rimizde beşi yaralama, yaralanma, 
altısı hırsızlık, yankesicilik, üçü de 
muhtelif olmak üzere 14 zabıta vaka
sı olmuştur. 

va ı n 

Bu sabah I3ilyi.ikdcrede bir yan

gın olmu' ve bu yn r,mda müvezzi 
Niyazi ile mübaşir Mchmedin otur· 

tnaan okuduğu ıeyi anlıyamayınca 

üzülüyor, muhakkak bir mana çıkarına~ 
istiyor. Ben de bu cümleyi birkaç kere 
okuduk~an ve hayli terledikten sonrt 

manasını s!Sktilm. Bir kere "Fransanın,ı 
kelimesinden ıonra konan vlrgUI kal~ 
cak, o kelimenin evveline konacalı:: 

"bir kısım Fransız gazeteleri de daJı.ll 
olmak üzere .. ,, "Etrafmlda.. kelimesioİ 
de, pöhpöhlü olmasına rağmen kaldıf19 
yerine "meşruiyetini anlatan,, veya 

'' ... izah eden,. deyin, birinci kısım bir:ı' 
aydınlanır. "Bugün ayakta duran ahit,, 

"henüz feshedilmemiş bir ahit,, deme• 
olacak. " ... Lazım olduğunu., yerine 

'' .. .lazrm olduğunu söylediklerini,. de
yin, ikinci kısım da anlaşılır bir hale ge
lir Hepsi şöy!e bir ıcy olacak: "Buray• 

gelen haberler, bir kısım Fransız ga.ıe
teleri de dnhil olmak üzere, birçok medl 
leketlerin gazetelerinlde davamızın hak• 

1ı olduğunu anlatan makaleler çıktığını; 
salahiyetli mahfillerin de Fransanm, •· 

hit mucibince mükellefiyetlerini yerine 
getirmesi Hlzım olduğunu ıöylcdiklerirıl 
bildiriyor.,, Bu cümleye doğrudur ,e 
açıktır demiyorum; ancak Tandatcl 
climleden vazihtir. Her ikisi de çok d

zun, kısaltılmalı. "Haberler .. bildiriyor,, 
demek de şüphesiz doğru !değildir. 

"Salahiyettar mehafil,, bir "kliıc,,dif• 
onu "salahiyetli mahfiller,, diye çevit' 
mek iyi olmuyor. Arabça cemideOı 

''klişe., olmuş bir söz!den de kaçmak iste 

niyorsa: "selfihiyetli muhitler,. deme~ 
daha iyi olur. Bence o cümlenin, taına
mile doğru ve açık olması için, ıu bale 
konulması lazımdır: 

''Buraya gelen haberlere gorc, uı• 

kısım Fransız gazeteleri de dahil olma~ 
üzere birçok memleketlerin gazeteleri. 
davamızın haklı olduğunu anlatan xna· 

kaleler neşretmektedir; ıelahiyettar ıne• 
hafil de Fransarun, ahit ahkamına riayeC 
etmesi lazım geldiğini söylemektedir. 

• :(.. 1(. 

Bu satırları ya.-rken Trak1Ja rJ
mttmi miif ctti~liyincc 'köylerin ihtto 
yacını J;,ar§'llaw.ıl~ için baatınlmı4 
olan kırk par9<J ldtab, dergi ııe ti 
evrakından mürekcb bir 1ro1eksi~ 
masamın iizerindc duruyor. - Yr 
şar Nabi, Ulus, 8. 1. 37. 

Bu cümlede belki yanlış yok; fakat 
çok karışık, güç anlaşılır bir cUınlt• 
Muharrirlerimizde, Avrupa dillerinid 
tesirile olacak, uzun cilmlc ihtiyacı gtiJt• 
den güne şiddetleniyor. Hakları da yo~ 
değil 1 Fakat zor anlaşılır bir cümle 
yazmaktansa türkçenin nahvini bot• 
malan belki daha iyi olacak. Mesela: 

"Bu satırları yazarken duruyor önün.od• 
kırk parça kitap, dergi ve iş evrakı (?) 
ki bastırılmış Trakya Umumi mUfettit
liğince köylerin ihtiyacını karşilama~ 
için . ., 
Doğrusu ben böyle yazamam; fakat 

yazanlara da haksızdır diyemem. Na' 
hivde böyle bir "ihtilal,, insanın si •"rirı' 
<lokunuyor mu diyeceksiniz? Peki at11• 

dikkat edin, Yaşar Nabi'nin cümlesi de 
Türk dilinde ve nahvinde bir ihtilal göt• 
terir. Ya kisa cümlelerle açık yazsıflt 
yahut tam cüreti göstersin. Böyle i~' 
dal göstermekte ıdevam edersek hiçbi.t 
§ey yapamıyacağız. 

Bence o cümle şöyle yazılmalı idİI 
"Bu satırları yazarken masamın üzerifı• 
de bir koleksiyon duruyor: köylerin ill
tiyacını karşılamak için Trakya Umussıf 
Müfettişliğince bastmlmı§ kırk parÇ• 
kitab, dergi, iş evrakı ... 

AHFEŞ 
------------------------------Subatın birinden itibaren tatbiki Hl. • 1 

zım gelen ve şimdiye kadar görülmemiş 
büyük bir tenez;ül olan bu vnziyct Na
fia vekaletine tacdika gönderilmiştir. 

Ayni §ekilde tramvay ücretlerinde de 
mühim tenzilat yapılması icap etmekte! 

duğu evler yanmıştır. • ............. -···--·---------] ...... _...... - ---
Evler si.,ortasızdır. i 

- mürden ~ H A B E R 
zehtirlendi er 1 i ' 

Y . t b vı ş ı k""y adlı mo- 1 lstanbulun en çok ıablan h ' 

dir. Bunun iki kıtalık mesafelerde 30 I 
para , uzun seferlerde 50 para kadarı 
olacağI anlaşılmaktadrr. Tramvay tarife 
komisyonu bir ıubatta toplanacaktır. 

emış e ag ı ar { o I . . . .. 
.. d · · k.. ·· d 'k" a 1 kıki alqam gazetesıdır. ilanla• tor e ıyı yanmamış omur en ı ı - I 

1 h. 1 · h "k" · d h 8 rmı HABER'e verenler kir fi• me e ze ır enmı, ve er ı ısı e a •

1

. d l 
1 er er. 

tahaneye kaldınlmı§tır. '--·--···--··~...-..e;;;===~ 
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iri iği 
lı.t;ıa. azırh ~arı 

bitlikıctı.f vekaleti Hiğvedilen talebe 
tc!eltlt:ı1 •• Ycrine Halk partisine bağlı bir 
:V 'tilerı un kurulmasını emretmiştir. 
llraıa karara göre her fakülte talebesi 

CcJt :;~an beşer kişilik bir heyet scçe
terelt b' u heyetler de aralarından mÜ!i· 
te· lr re· • . . 

ıs ~ . ıs ıntıhap edeceklerdır. Bu ı 
daircd llıınönü halkevinde ayrılacak bir 

e Oturcıcaktrr. 

Yoda Arapça 
1 re ·ri\]at 

.. L 8lanb .y 
~n itib ul radyosunda dün akşam-
?rıı§ttt. İsten Arapça nc.~riyat ba~la
&Jliker}· .... tanbu} radyosunun Arapr!ı l ıgın · • 
arırn1~d 1 bapan muharrir arkadas 
akşam 

8 
an iller Rıza Doğrul dün 

Sancağa_ aat .. 20,5 cb ismet lni.ini.inün 
tnu§tur. lllutenllik bir nutkunu oku-J 

eşviki sanayi 
muafiye leri 

Hazirandan itibaren 
kalkıyor. 

öğrendiğimize göre hükumet teşviki 
sanayi muafiyetlerinin kaldırılmasına 

karar vermiştir. Bu karann tatbikine 
onumuzackı malı sene başından itibaren 
geçilecektir. 

Esasen teşviki sanayiden maufiyet 
listeleri için konulmuş olan müddet ge
lecek sene bitmektedir. HükQmet bun. 

rçerld 1 
• Kibrit şirketi nezillndeki hUk~met ko 

miseri son zamanlarda yapılan şlkllyetıeri 
naznrı diknktc alaro.k kibrit stokları Uzerin 
de tetkiklere ba;şlo.nuştır. 

• Siyası ho.ynttan çckilmeğe karar veren 
Japon elçisi Tnkugavva yerine Japonyanın 
Lnhey elçisi Takotıını tayin edilmiştir. 

• Yeni İspanya konsolosu refakatinde se 
fa.ret maslahatgtlzarı olduğu halde vali ve 
belediye reisini ziyaret etmiştir. 

• :Muallim mektobl mUdUrü Tezer Ağao~lu 
Maarif vektıleti orta tedrisat şube mUdilrlU 
ğllne ta)1n edilmiş ve yerine Üsküdar birinci 
ortamelttcp müdürü HUsnU getirilmiştir. 

• l>lln Ilalk partisi, köy mektep'erinc harı 
ta vesalr ders lcva~umatı tevzi edilmiştir. 

• Ulud:ı.ğ gezintlBine iştirak edecek mual 
llmlcr dün birinci mektepte bir toplantı 

yapmış ve seyahat Uzerlnde görUşmUş.lerdlr 
Uluda~a gitmeden eve! §ehlr civarında gezin 
tiler yapılacaktır. 

• Ş"hrlmizdckl Nlğdc'iler gelecek ayın 6 
smdn bir NIJ'.l'dc gecesi yap:ıcaklardır. 

• Htiz!.'ler mUdürlUtü 'e?ılr dahilinde ba 
kımStz bir halde bulunan mezarlıkların rlç!.'k 
,.e ağaçlandırılmasını belediyeden lstemi§tlr. 

• Devlete intikal etmiş olan Avnıpn hattı 
t rif l'lln T C\ 1 t d mlryo·ıarı tnrlf!.'~ın" uy 
durulması tı:in Dc,•lct ci"mriyo11arı tarifeler 
müdUrU Nald §Chrlmlze ı;elmlşUr. 

iş verenlere be an me 
yarın a ... tı~ yor 

Sokakta bir ceset 
bulundu 

üzere alakadara verildiği tarihle geri 

Peşte radyosunda 
Türk halk havaları 

Yarın a.k.,.c;am Budapeşte radyosun
da bundan bir müddet ewel memleke-

Dün sabah Ta.htakalcde sokakta bir timizi gezen maruf Macar komı><>zitö
ceıset bulunmuştur. Zabrta doktoru- rü Bela Bartok ve talebeleri tarafın -
nun ölümü şüpheli bularak morga 
kaldırdığı ölünün küçük PaY.a.rda Ali 

isminde birisine ait olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Alinin yolda ayağının kayması ne
tıcesı cıuşereli oldugu soyıenmektedir. 

PAZAR 
tkincikdnun - 1937 

Hicrl: 1355 - Şevval: 27 
İnönü zaferinin yılclönumu 

• tlkmektepler talebe.sine yapılan yardı 1 
mın bir elden idare.si için dün Halk partisin 

de valinin rlyasetincle bir toplantı yapılmış 

ve yardım şeklini programla§tırmak için bir 

komisyon ıeçllml§tlr. 

• Tayyare cemiyeti bütün mekteplere 
ve üniversiteye bir tamim göndererek 18-35 

- Tcşclclc"lr cder1 
leme. KorıM cııde 

: zim, beni l.Jcl•
kalmanı iç"n y'Zl-

varıyor, hatırım l.:ıramıyacağwı! 

dan Türk halk havalarına ait yeni ha
zırlanmış eserler çalınacaktır. 

Bu havaları Anadoluda yaptığı tet
kikler ve seyahatler neticesinde biz· 
zat Bela Bartok hazırlamış ve şimdi 
ye kndar hiç bir ycr.dc..çalmmamıştır. 

Talebenin tramvay 
pasoları 

İstanbul Tramvay şirketi bütün 
talebeye verilecek pasolara ait ha· 
zırlıklan ancak şubat nihayetinde ik

mal edebileceğini bildirmiş, fakat bu 
müddeti çok gören Nafia Vekaleti şir
ketten şubatın nihayetinde kararın 

tatblkini istemiştir . 
Pasolar yalnız talebinin ikamet 

mıntakaları ile mektepleri arasında 

muteber olac'l.kbr. 

Italyan e çisi geldi 

yaş aro.sındakl Ti.lrk gen,.lljtlnl TUrkkuşuna 
aza olmnf,n davet etml tir. 

• Gl:l:>:l<>pe Kav clıı~ı - Kadıköy yolu 
nun yeniden ln .. ası karnrlaşmıştır. 

Dı '!r a 

• Sabık S vyet Harbiye komtııerl Troçki 
M"l<s icada. To.ırp .. kas ııehrlne getirllmlştlr. 

• Yeni ltah·nn bUtç"sl ·varidat kısmı 
20,:;:ı:; mllyorı liret ve masraf da :!3.iG7 mil 
yon llrctttr. Kara ve deniz müdafaa masraf 

larında bUyült bir artma vardır. 

• Po.~ıstc )mdl de matlJaa işçileri grev 
yapm·:ıtır. 

• lsUrııhatte bulunan Frruısız hariciye na 
zırı han Delbos Parise dönml\~tllr. 

• Yunnnfot.an ı3 Morn yarım ad:ı.sında bir 
zelzele olmu:ıtur. Faz'a b ısar yol<tur. 

• 1t.alynn ıınıv idil ?..!.wo'I inin oğlu yn 
klllcL.'l dort mcrha"edc Jmte~llreC'k üzere Roma 
- San l<'ro.m::I l<o hava .sei!.'rlnl kurmo.ğa te 

gcbbUs edcccl<tir. 

• Varsova polisi ltı.ğvcdl'en nasyonalist 
racllhal ı;enı-' "'i tc c'ü:UlUnc mensup on bir 
klşt:.1 tevldf etmi Ur. Komünist propagandıt 

risalesi bulunan mlltcaddlt halk 
snlonlnn kn1>alılmı<:tır. 

• ı 7 lncl Sov~ etler fevl,nlAde kcmırrcsi 15 
lklncil!"n•ın 'n ar;:ı'acıılc ve Sovyctler birliği 

yeni knnunuesıısı.,ı mUzaltere edilecektir, 1 

~RnlBl!ttttt ltıtlfiffiRillhOUHHHllllR~lll ..... 

~lYJ $®rfil® <9J©~a1ı::t 
~©l~ eç;©>CQdl~Oaır 

/J(O~ ©)fial~al~ 
Bir sabah gazetesi, bu senenin kız 

yılı mı, er,'~clc yılı mı olacağım öğrcn
nıcl~ ve ortada dolaşan şayi.arı da 
tevsik etmek i.<ılcm ·ş. Muharrirlerin
den bir;nf doktar Ali Şükrü ~avlı'ya 
göndcrmi§. !ı!uharrir konuşmalarım 

şöyle 7.aydediyor: 
- Yeni yılın erkek olacağı .:ıöyleni

yor .. 
- Zannetmem. Erkek yılı 1936 yı

lıydı. 1936 da bana muayeneye gelen
lerde ve Haseki hastahanesindeki do
ğum larda ekseriyetin oğlan olduğunu 
gördüm. 

Hatta şunu da söyliyeyim, iki oğlan 
çocuğu olup üçüncüsünü kız isterken 
bu sene tekrar oğlan doğurduğu için 
müteessir olan annelere rastladım. 

1936 yılı başlangıcından itibaren 
mebzul surette oğlan doğumu devam 
etti ve sene sonlarına doğru kız do
ğumları çoğalmağa başladı. Onun i
çin 1936 senesine oğlan ve 1937 sene-
sine kız senesi demek daha doğru o
lur. 

- Fakat bunun elbette bir sebebi 
olmak 18.zımgelir .. 

- Hiç şüphesiz bir sebebi vardrr •• 
Ben bunu şu suretle izah ediyorum: 
Geçinme sıkmtıst nislıeten az oldu
ğu senelerde erkek çocuk doğu
yor. ~u vaziyet Almanların da göz
lerine çarpmıştır. Harp seneleri es
nasında ve harpten sonra Almanyada 
kız doğumu artmıştrr. Bu da göste
riyor ki harpte yıpranmış, sefalet ve 
sıkıntı çekmiş nesilde erkek doğumu 
azalıyor. 

Bundan başka bir de güneş ziyala
nnrn bilemediğimiz tesirlerinin de 
doğumda alakalı olduğu ileriye sU
rülür. 

- 1936 yılında yiizde kaç erkek, 
yüzde kaç kız doğmuştur?. 

- Kendi e-örfü="ime na1.aran vüzde . . . 
70 erkek . yüzde 30 kız! 

Bu haber, çocukl.arının erkek o1· 
masını isfiyen ailelere 1>e1ki de bir m-Z. 
rek sızısı olacak-tır. Bi~ılelerine mııste
rih o1mal.arını tavsi1ıe edebiliriz. 

IQ)ftDnını lkemn~n 
vaır mo<dloır '? 

Kurunun Gezgini "Dilin kemiği 

yoktur,, sözünü A ntalcya davası d-Ola
yı._<ttylc a.nlam1§ okıoak. Fran.<nzların, 
mü.,,<w.hitlerin lskendcrımda mı Türk a
ilesi fc.<Jbit ettikleri yolundak"i haberi 
üzerine şunlan yazıyor: 

Dün, Fransız kaynaklarından sızan 
haberleri okurken böyle düsündüm. 
Bütün ''İskenderun., kasabasında yal
nız on aile Türk varmış. Müşahitlere 
böyle söylenmiş, onlar da cep defterle
rine böyle kayıt düşmü.slermiş. "İs· 

kenderun,. da on becı bin ki~i var. Bu 
on beş binin en aşağı yfude yetmişi, 

su katılmamış Türk iken, bu ezici 
Tark çcı·ıu;:;.unu. on ailelik bir hi"lit";e 
indinnrk. Pari .. " Frmeni n:-,iahtı cle

me1ı:ten daha maskara b;r yalan olur. 
Fal~at bu yalan sövlenmiş ve her 

kesi !'!'illdürmüşUir. Suriye, Fransız 
mandasına rreetiği glinlerde, Frrınsızlar 
kend'leri, sancak toprakl:-rı iistünde 
vasıyanlarm yüzde do1ı:san Türk oldu
P-ı!nu ~r .. ınrn1f11er. V'l."""lI'"lar. imza
lamı~ıardı. O va1ritfeııberi. AntaJcva
da b:r tc'~ kHdec:ı (1~;-m.,sa bile Türk 
l'O}·lııı"Tu C''" "r1"0 ~jl" ... ....,,.,z. 

Soğuk (1amualı 

zarfı r 
Dünkü Akşam gazetelerinden biri Ga 

lata postanesin:de şirr.dilik bir tecrübe 
mahiyetinde olmak üzere soğuk damga
lı zarfların şehir içi için satı§a çıkarıldı 
ğını ya.:ıycrdu. Halbuki İstanbul posta 
te .. 1:'15tına henüz böyle bir emir gelmt"
diği p'ihi lazımgelen vesait dahi vcrilmi~ 
değildir. 

Posta teşkil atı 
Posta ve Telgraf teşkiliitı kanunu ile 

bir merkez müdürlüğü haline konulan 
eski Posta başmüdürlüğü Galatasaray
daki binadan Büyük Postane binasına 
taşınmıştır. Şimdiye kadar büyük Pos
tane binasında bulunan Postateftiş he. 
yeti de Galatasaraya nakledilmiştir. 
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ne haldkt veya mOııtear adlannızla eora 
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Şehremini E. M. adıyla soruluyor: 
25 rnındayım, ı a ç 1 a r 1 m dört 

beı sencdenberi dökülmektadir, liJün 
bu sene biraz fazla döküldüğü için çok 
üzülüyorum. 

Baıım temizdir, yalnız biru kepek 
var, saçlarım yn[rh ve ipek gibi yumu
fak. lıttfadoli tavsiyelerinizi takip etti. 
ğ\m Haber gazetesinde beklerim. 

CEVAB: 

Saçlar iki sebepten dökülür birisi 
kafatası derisinin yağh olması ve bu 
yağların mcsamelcri kapamnı; 

olduğunu sanıyoruz. Binaenaleyh sık m: 
sık yıkanmanız Uizımdrr. Kepeklere ma- :::: 

:ı:: 
ni olmak isin başınızı sabah ve ak;;am m: 

:::: sert ve gayet temiz bir fırça ile beşer :m 
dakika fırralamanız Uiı:ımdır. iki hafta. ::·: 

~ :::ı 
da bir defa da yüzde elli Hintyağı ve Fi 
yüzde elli nisbetinde biberiye çiçeği ya g 
ğını biribirine karıştırarak bununla ka
fatası derinizi güzeke masaj eklersiniz. 
saç köklerinize iyice içirirsiniz. Masajı il 
cumartesi günü ak~amı yapar başınızı 
bir tülbentle bağlar ve ertesi günü akşa 
ma kadar yıkamazsınız. 

HABER-:A'qllm po8tall 

ım.nn. ·--::::::-.::::==ır.::::: ::::::::::·T.::::::::::::::::::::a::::::: 

TORK sinemasında 

YILMIYAN ADAM 
PAULMUNl-Bette Davis (Fraoaaca) 

AŞK, iHTiRAS, DEHŞET 
Ben bir pranga kaçağıyım filminden yüz defa daha iiizol. Hiç bir 

kadın; qkı için bu kadar müthiş facia yapm~ıftır. Hiç bir~ 
ihtirası için bu derece §İddetli hareket etmemiıtir. 

Erkek ve kadın mücadelesinin qlan en canlı bir nümunui. 
Bir kadm; onun için çıldmrken diğer bir kadm; ondan kwt.um: ... 

için ölüyor. 
Bu kadar dehşetli •e meraklı film görülmcmittiı 

lliveten: EKLER DONY A HABERLERi. 

1 ~· • io• J .. l ~ • ' • 

GÖZLERİN BUGÜNE KADAR GÖRMEDlGl, KULAKLARIN HİÇ DUYMADIGI BiR SANAT • 
GÜZELLiK ve DEHA ABiDESi 

ZiGFELD YILDIZLAR 
ikincisi de derinin gayet kuru olma

•ındandır. Sizin kafatası lderinlzin yağlr 

Biberiye dediğimiz primrose çiçeği

nin yağını Mısır çarşısında bulabilirsi. 
niz. Hintyağı inıanı biraz tiksindirir a
ma saç için fevkaliide faydalıdır. Filmini MELEK ve 

KRALI 
SAKARYA 

Dört metre boyunda dev 
kuşlar hala yaşıyorlar mı ? 

Sinemalıınnda görenler hayran kalıyorlar ve böyle bir filmin nud yapddığuıı bi.ribirine soruyorlar. 
DlKKA T: rıhnin fevkalade usun1uğu dolayısiyJe bu programa hiç bir ilave yoktur. 
Seanslar: MELEK: 2 - 4,15 - 6,30 - ve 9 da SAKARYA: 2,15 • 4,30 - 6,45 ve 9 da. 

Bugün saat 11 de tenzilath matine. 

TCRK DNKDLABDNJICA 
TARAKKi HAMLELERi 

BCVCK MiLL.i FiLM •-.-J 

f, Her Akşam ı 
Novotnlde 
ŞarkaUı Müzik 
Pazar günleri otel salonu da mü· 

zikle açılır. 
l'.aaaau www ;qawcaw_ 

Biz<ı forunuz.[izi . 
· .-~ctvap V<ı.:rq.lim .._._,. ·.: 

Evlenmek 
isliyoıum 

Bulun.an is1.elettcn lnı kuş mlcuda getirı1mi~tir. Karşısındal.-i de b ·r 
JI~ avcısııntın heykelidir 

Aksarayda ( M.) imzasiyle aldı
ğımız bir mektupta §Öyle deniliyor: 

.. 20 yaşındayım. Küçük yqtan· 
beri yalnız yaşıyorum. Şimdiye ka
dar hic bir kısmetim çıkmadı. Fazla 

Yeni Zelandanın iç taraflarında, liassıslar bunlardan heyeti asliycleriy- cirkin .deö-ilim. Karakaş, kara gözlü 
k ı da d ~c orta ~yluyum. Nasıl bir yolda yü-erl. •ı'lm•ai ro güç dag" ar arasm le bı"rkaç nu··munc yapmı•lar ır 

~ ...... ':t - - -s • rümemi tavsiye edersiniz ki kısmetim dünyanın en büyük ku§u olan Moa- Geçenlerde Okland müzesinin k ? 
lar acaba hala bulunabilir mi? göndermiş olduğu araştırma heyeti çı 8Ce~~bımız: 

TENORLARIN KRALI 
BENJAMiNO GiGLi'nin 

En güzel ve en son temsili ve sinemanm bir §&heaeri 

Saadetim Sensin 
(DU BISTMEINGLOCK) 

Filminin nefis musikisi, mükemmel mevzuu ve mııhte,em 
mizanseni ile 

Bu b·arta SARA V sinemasında 
Bütün ıeyin:ilerin takdir ve rağbetini kazanıyor. 
llaveten: FOX JURNAL son dünya haberleri 

~ugun aaat 11 de tenzıta iı mauııe 
'\ . . . . . ' ) 1 

Berlin ve 'Dresd operasının altın seşli lcadını 
MARIA CEBOTARI 

Gençliğe ithaf edilen 

Beyazlı Kızlar Mektebi 
(MAEDCHEN lN WElSS) 

Filminde şarkı söyliyecektir. Önümüzdeki çafFU1ll>a aklUDJIDCll .. 

itibaren 

SOMER SiNEMASINDA 

Bu dev yapılı kuşlar çok eski za- yeni Zelandanın içlerinde henüz is- Evlenmek için geç kalını§ sayıl-
manlarda kadim Maorilerin yaşadık- tikşafı yapılmamış Vaykaremoana mazsmız. Bize öyle geliyor ki kü-IP-- So§uk ve RutubetU havalarda 
lan Yeni Zelandada sürü sürü gezer- gölü kıyılanna gitmişti. Buraları he- çük yaştanheri yalnız yaşadığınız için GRiP, NEZLE, 800 AZ OLl\IAMAK 
lerdi. Moa kuşlannın büyükleri dört b. h k ..J_. s11>rem d. · M -nüz insan ayağı basmamış bakir top· ır ayat ar a""°5ıı -:ı e ınız. u-
metre uzunluğunda idi. Futbol bü- raklardır. hitinizle, bilhassa aile toplantılariylc ve soğuk aJ.ınılığından korunmelr jpsı 
yüklüğünde yumurtalardan çıkarlar ha da y Z l d biraz daha alakadar olun. Bir köşeye Ak • d ı Heyetin şm eni _e an a· k 
dı; 150 sene kadar yaşarlardı. Bu çekilip yalnız ya§ama tan kendinizi rı o 
kuşlar 5.000.000 sene evvelki haya- nm en meşhur doktor operatörü Sir kurtarmağa çalışın. Böylece muhiti· 
tın şekli addedilmektedir. Karrik Rob~rtson vardı. Kireç taşı nize kendinizi ve meziyetlerinizi ta-

Son zamanlarda yeni Zelandanm mağaralarından birinin içinde heyet nıtırsamz günün birinde istediğinizin 
1881~ bir kösesinde Moa ku§unun mü· dev yapılı kuşların be§ tane iskeleti· tahakkuk ettiğini göreceksiniz. 
kemmel kalmış bir çok iskeletleri bu- ni buldu. Şimdi mütehassıslar, iske- ~iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiill 
]unmuş olduğu için bilginlerin dü- Jetleri, kuşların kaç sene evvel ölmü~ 1 Göz Hekimi 
ıünceleri yeniden bu kuşlara dön· olduklannı tesbit için muayene et- Dr. Şül<rÜ Ertan 
müştiir. En son Moa kuşunun da mektedir. il 
bundan 100 sene evvel yer yüzünden Nort adasınd.a _M.oa ~uşlu.rının ~n l 
yok olarnk neslin bittiği söylenmek- çoğunun yanardagı ındıfalarıyle ol· 

Cağaloğ1u Nurucsrnaniye cad. No. 3C 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 tedir. ls:{cletlerin bulunduğu yerde' müş oldukları sanılmaktadır. Bu kuş-!\ 
Moalara ait tüy, gar,a, tırnak ve yu- kudan acaba hala yaşıyanlar buluna· 
murtaları da bulunduğundan. müte- bilir mi diye araştırmalar yapılıyor. 

•• ·~' 41 .. ; • ..ı .. • • • 

Kullanınız. Akridol, bulapa hutahk· 
larm almmasma mani olduğu tfbi 
boğaz ve bademcik iltihaplamu da pek 

çabuk geçirir. 
Her eaanecle bulunur. 

, 15 tanelik kutusu 35, 40 taneli1' 
kutusu 70 kuruttur. 

.-..m•E ................................ r 

Mi ki Afrikada haydutlar Desinde -
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Bir e inin 
tedavisi 

~ayet USlu akıllı, namuslu veçalış-f 
ti~lr &damdı. Knğnıslyle ormanlara 
krt.ı • he.rn de yaşlarından olmamak 

U Yle ağaçları keser arabasına yük' -
Yet-ek ' 
~Çarşambaları kurulan kasaba 
n da satmağa getirirdi. .. 

elbe~a da başka i.~ler yaptığı olurdu 

' 

dıın te. .. Fakat kasabalılar onu hep o
ll cu İbrahim diye tanırlar ... 

d~nıUr böylece uzun müddeet sür
Old sonra, birdenbire bir değişiklik 
d~.ba.ğıara taşlara, oduncu İbrahim 

ı ... 

- Vurulursun! 
- Alın... (çat .. ) vay .. Çüteyi tekrar 

doldurmayı :mut.muşum.. 

Hurya oduncu tbrahimin üstüne ... 
Onu al aşağı ·etmişler ... Merakla bir de 
mısır saplarını açmışlar ki ne görsün
ler?.. İki kulaklı, mahzun gözlerile 
kendilerini sUzüyor .. Ayakları da sıın
sıkı bağlı ... 

- Nedir bu hal, İbram? 
Evet, bu hal ne? ... O, bunu niçin yap

mıştı ? .. Biz de izah etmek isterdik. Fa
kat delinin bu fiili niçin işlediği ma
liım mudur? Maltlm olsa, adına deli de-o~nda flrcngi mikrobu mu vardı?. 

llı.tışt CU derece derken beynine mi vur- mezlerdi 1..atcn ... 
lia u ? ... Frengi merkezi karakuştur. İbrahim, a.buksabuk bir şeyler söy- I 
~~o, Karakuş'tan da değil. Esasen lenmiş ... Kah düşman demiş, kah Fi-

1 
gı d~inln arkasını okuyunca "fren- ravun bu kılığa girmişti: Musa aleyhis 
ı~ elıUgı bu tarzı tedavi (? ! ) ile iyi- selamı kurtarmak için yaptım! demiş. 1 
~ ezı,, diyeceksiniz .. Ve doğru söyle- Kah yolumu kesti, o beni vurncaktı. 1 
IXlhı 0~~ınız.. Zira., oduncu lbrahi- ~n o~u geberttim! demi~ .. Hul8sa, de l 
eıe IJu ?ıiçın delirdiği anlaşılamadı. Sade- mıı, oglu demiş ... 
\ad llıeydana çıktı: Delirdi işte .. O Köylü de kararı vermiş: 

lr! - İbrahim çıldrrdt, aman, §unun ak-
de, ~etlcllın. bu adamcağız, günün birin- lmı başına getirmeli ... 
de~ saplarını araba!lına yükleyip İşte, bence meselenln asıl bundan 
~ 1~an köye dönerken, çayırda ot- sonraki kısmı enteresandır. Zira., §im
h Çit bır eşek görmüş .. Evden ne deme diye kadar olan cihet, bir delinin hare
degu_ lesini o sabah aldığı da malfim ketlerini tasvir ediyor. Aşağıda anla
llı.iş. ~~er neyse, çifteyi eşeğe çevir- tacakla.rnn ise, akıllıların hareketidir .. 

}.'I. ~ namludan birden ateş.. Hem de bir deliyi akıllandmnak Ur.ere 
~at ? kalın deri kuş saçmasiyle yaptıkları hareket... tedavisi ı 
~ llti ? .. Delinse bile hayvan bu ya- Eşeği çözUp azad etiken sonl"8., ma
~ ölür mil? .. Biçare uzun kulaklı, bud kuşakla oduncu tbrahimi, ellerin
lh....-:" atıp kaçmaya başlamış .. Oduncu den ayaklarından sımsıkı berkleyip ki
~ll.lti?rı de arkasından koşmuş.. Deh, raz ağacına bağlamışlar ... Hemen evi
ta 0~u Yakalayıp devirmiş yere. Son- ne koşup karı.sına haber vermişler: 
?'tn.ı beıtııden çıkardığı kuşakla ayakla- - Bir tencere ve:r ... 
li~ ~ıkı bağla:nJ6.. .. Hayvanı sürük- - Ne olacak? 
sır 8ür\lk.Iiye kagnısma getirerek mı- - Kocan çıldırdı. Aklını başına ge-

ÖBal>la.rmm a.rasrna saklamış... tireceğiz. .. 
tuttn ltU.tıcri gtlde gi.lde k<5yün yolunu Şehirli bir kadmm yaralı kOCMma 
kaç 'llş ••• Nerede bir adam, yahut bir- okzijenli su ve sargı yetiştirmesi isti-

~~ görse, çift.esini onlara çevi- :,aı_i~:e, ,!~Yl~ ~~~~:Z::~ y=!~-: 
takın :tt> ~ayın ulan ya.karım .. Bı- kiraz agacmm altına gelmişler. Tence-
Onı 1Uı:na geçeyim.. reyi delinin ba..,ına geçirerek: 

hiss&,ı 3J', Bapların altında bir teprenme - Giden akıl geri gelsin! .. Giden a-
erıernıiş. kıl geri gelsin .. Giden akıl geri gelsin!. 

-aa:~:.ıncu İbrahim sakin, akıllı bir diye dangır dnugur tencereye vurmaya 
<'11?.. t ·»asrı oldu da bir cinayet i§le- ba.~lamışlar ... 
l't\~r~e, birini vurmu~. yaralıyı götü- Bu, belki yavan bir hikayedir, lakin. 

lı.'lb. - derlermiş. şimali Anadolunun bazı kısrmlarında 
Ötıdeıı et, kulaktan kulağa haber.. deliliğin nasıl tedavi edildiğini göste -
l?alliır a.tkadan koşanlar.. Tehditkar rf'!n vesika kıymetinde bir hiki\yedir. 
l(ıll\ ın geJi!ji, köye daha evvelden ma- Çünkü - oduncunun ismi müstesna - di 
'- Oldu'" . • ' v 

"~ gu ıçın, çc.:;;me ba.smda pusu ger cihetler aynilc vakidir. 
....., tışlar: Ve oduncu artık bilmem bu tedavi-
...., ~aVranına... nin (? ! ) .. neticesi olarak mr, iyileşmiş 

~anmayın.. bulunmaktadır. 

14\lhl Dc!ık.~o~D o lk 
~<et<e~ö 

~acarlslanda küçük kızları lbllsane bir 
n hile ile tuzağa düşürüyormuş 

\... ~ tadapeşteden yazılıyor: mağa razı olmuşlardır. Şekerleme-
de bi ~tistanm Nagikikinda şehrin- cinin ortağı olan fotoğrafçı çektiği --------- - ----
ci ~ fotoğrafçı ile bir şekerleme çıplak kız fotoğraflarını satmakta 
~>' ~da çıkan kavga neticesinde' ve bir hayli para kazanmaktaydı. Bu 
~:renç bir ahlaksızlık meselesi tahkikat neticesinde yirmi kadar kız 
,. · Yaka Budapeşteye de ak- 1. d k .. l F .. f . ı eh lf oldu.. d hk.ka ıse en ogu muştur. otogra çı ıle em . gun an ta ı ta ayrıca k 

1 
. .. hk 

ltııyet ven'lm' tı" şe er emecı de agrr cezama eme-li ış r. 
llin ~e talebesi olan kızlardan biri • sine verilmiştir. Muhakemeleri mev . 
;..~~bası polise müracaat ederek, kufen yapılacaktır. 
~~ o);~İnin gözünden para çalın • llA" ~ 8 ~ A. ~ ~O lfl} ~ 
f1Yeleri Ugunu bildirmiştir. Polis ha- ~~ U GU \!:.q;;u ıiiiiP ~ 
Y~rn~aralan bu adamın on beş fi:(® m H ~ aı ş o U a ırıı dl o 
nte''d 1 kızı tarafından çalındığım 

J an "Cerrahlık mucizesi,, denilmekte ~erine k n çıkarnn~lardır. Bunun ü -
% İtira.r· hırsızlığa icbar olunduğu- olan bir omeliyat neticesinde hayatı 

l'ah .etrniştir. kurtarılmış olan bir adama, Avustu· 
Cebir! ~ıkat az daha derinlestirilin- ralya işçiler scndikasrnm tazminat kal 
l\a k c erlcrnecinin mektep kızlan- sası 500 İngiliz lirası para vermiştir. red· 
tll'. )(1'=1

1 a.çrnış olduğu anlaşılmış - Bir kaza neticesinde bu adam ba-
1 

HABER 
AKSAM POST~SI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı l.stanbul 214 

Telgraf adres• : ıstanbuı HABER 
yazı ışıerı teıoıonu . 2:ı~12 
idare ve tı~n •. ı 24370, 

ABONE ŞARTLARI 

Seneıoc 

e ayhk 
3 •yltk 
1 •v•ık 

Türltıv• 
'400 Kr 
730 .. 
400 .. 
H>O .. 

Et:nrbr 
2700 Kr. 
14~0 

eoo " 
300 " 

Sal11bı ~ Nc-şrıyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qe' (YAKIT) matboa11 leti )'ek"' arın kredileri ödiyemiyecek- şmdan ve beyninden yaralanmış ve 

bunları ~nlar:ı bulunca, şekerlemeci! bir gözünü kaybetmişti. Ameliyatta 
lıu~lltu a bordu sıfatiyle mahkeme knfotasından bir kemik parçası çıka- -;~~-----------. 
fotoğra nf a, )'ahut çırçıplak olarak rılmış ve bunun yerine oyluktan alr H A B E R • i n 
bu Çının k .... 

r cttn k . arşısına çıkmaga mec- nan bir kemik aşılanmı§tır. Kafatası- OUzelllk Oo toru v c tc ıd· 
"'~ 1

• na aşılanmış olan kemik kaynıyarak K u oon u : 
dan bazısı fotoğraf çıkart- adamın hayatını kurtarmıştır. 

Yazan: Niyazi Ahmet 

55 sene evvel bugün 
Kurulan b·r c m·yet 

73 güvercin Parlse t,150,000, bir güv?rcln 
de 40.000 e yakın mektup getirdi 

Bir güvercin 

J 881 yılı 1 O ikinci kanun gün_ü 
5 5 ıene evvel bugün, Almanyada hır 
cemiyet kuruldu. Cemiyetin .?dmı ~
kuduğunuz vakit dudak bukmeyı
niz, Eğer böyle bir hisse kapılırsanız, 
lutfen yazıyı şona kadar okuyunuz, 
o vakit bugün kuruluşunun 5 5 inci 
yıldönümü bulunan "Güvercin cemi
yetinin,, ehemmiyetini anlıyacakaı
nız. 

Güvercinlerin posta işlerinde kul 
lamldıklannı herkes bilir, fakat onla -
nn tarihe geçen maceralannı bilmem 
okudunuz mu~ İşte ben, onlarm an
cak bir ikisini yazacağım. 

• • • 
1870 - l 87 l yılında Fransızlarla 

Almanlnnn harbinde Paris muhasara 
edilmişti. Muhabere etmek imkanı 
yoktu. Fransızlar, güvercinden is
tifadeyi düşündüler. Fakat bunun 
için §ehirdeki güvercinleri dışan çı -
karmak, muhtelif yerlere taksim 
ettikten sonra harekete geçmek la
zımdı. Bu temin edildi ve bir kış gü
nü 302 güvercine hariçten Parise gir 
meleri için emir verildi. Mesafe 200 
kilometreden fazla idi. 

Bu güvercinlerden ancak 98 tn
nesi Parise gelebildi. Diğerleri ya 
soğuktan donmuş veya yorularak ye
re inmişti. 98 güvercinden de ancak 
yetmiş üçü mektubu getirebildi . 

Şimdi getirilen mektuplann sayı
sını söyliyelim: 150.000 ni resmi 
1 ,000,000 nu hususi. 

Mektuplar (foto. mikrografik) 
usuliyle yazılmış ve güvercinlerin 
tüyleri araaına sıkıştırılmıştı. Sonra
dan bu mektupların bir hesabı yapıl
mış ve bunlar basılacak olursa 500 
büyük cilt tutacak kitap olabileceği 
neticesine varılmıştı. 

l 871 yılında Porise gelen bir gü
vercinden kırk bine yakın mekup a
lındı. 

• • • 
Almanlar Fransızlardan sonra gü-

vercinciliğe başlamışlardır. Fran-

Bunlar belki de SEs'lerin ikinci çifti 
idi. Fakat herhangi bir tayyare meyıda
nmdan havalanmış Alman tayyareleri 
de olabilirlerdi. Çok geçmeden derin bir 
nefes ald~. Gelenler bizim tayyareler-ı 
di. 

Bunların gelmesi bir ~enlik yaptıra
cak kadar sevinç vcrmi§ti. tık iki pilot 
yuvalarına dönmeden evvel r- liği yap
tılar. Şimdiye kadar cephane ve bomb:?
lannı israf etmekten çekinmişlerdi. Fa
kat şimdi bütün b-.ı yükü Saranaya ka
dar taşımakta hiçbir mana yoktu. 

Taşımadaılar Türk tayyare meydanı
nın üstüne yağdırarak, ağırlıklarını bo
ıalttılar. İki tayyare burunlarını han
garlara diktiler. Hedefe muhakkak isa-

postaha.neai. 

~nzlar, 1877 de bir nizamname ile 
postahanelerde güvercin bulundul"" 
ma için ltızrm gelen masrafın yapıl
masını temin ettiler. 

Bismark 18 7 2 de Belçikada satm 

Posta güvercinleri 

aldığı birçok güvercinleri Berün hay.. 
vanat bahçesine getirerek talim ve 
terbiyeleri için Rodinos adında bir. 
doktor tayin etti. Fransa ve Rusya 
hududunda güvercin postalan bulun 
duruluyordu. Posta güvercinleri 
için muzir olan yırtıcı kuşların öldü
rülmesi bütün orman bekçilerine 
bildirilmiş ve bu işte hizmeti görülen 
lere mükafatlar vaadedilmişti . 

Güvercinlere 1875 yılında 13, 
l 888 de 60 bin frank sarf edilmişti. 
Bu yıl Almanyada 158 güvercin ce
miyeti kurulmuştu. İstenildiği za
man 52240 güvercin uçurulabilirdi. 

ltalyada güvercincilik 1876 yılın
da başladı ve gittikçe çoğaltıldı. 1879 
da da ispanyada general Rena tara
fmdan güvercinciliğin inkişafı için 
bir emir name çıkanldr. 

İspanya güvercinlerinin kanatla
rına sıra numnrnsı ile güvercinin a
nasının, babasının, cinsinin adı yazr 
lırdı. 13u suretle işe yarıyan güver· 
cinlerin cinsi çoğaltıldı. 

bet edecek derecede alçalınca bombala
rını attılar. 

Koca bir binanın ortasında korkunç 
bir delik açıldı. Bombalardım birisi 
Türk zabitan mi!:ıfirhancsinin tepesine 

isabet etmişti. 

Türkler dışarıya fırlo.dıklan gibi koı
mağa başladılar. Ustlerinde de ancak 
üç metre yüksekliğinde iki tnyyarc da
kikada beş yilz fi§ek n~rak takip etti. 

Gelen ikinci çiftler nöbeti teslim al
dılar. Nöbet değişmesi, bir &aat intiza
mile cereyan etti. Liman Fon Sandre
sin kcndilerlne en ziyade muhtnç olduk
ları gtindc, Türk tayyarelerinden bir 
tanesi bile J enin tayyare meydanından 

havalanamadı. . (Devamı wr). 
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.VoD©lliil©l 
~~1rlb<®tDöD~1r 
Bu teshir kab.liye ini 

n ı ide t iş.e dir 

HABER - Akşam posta.ın 

Fransız 
gazetelerinin 

Sancağa dair 
yazıları 

(Bel§ tarafı 1 incide) 
bilir. Herhalde suitefehhüm.leri dağıt

mak güç olmıyacaktır.,, 
Populaire diyor ki: 
"Her hal ve karda daima mükemmel 

Türk - Fransız münasebatı haleldar 
olmamalıdır. İttifakımıza talip iken t. 
talyayı gücendirmek korkusile avans
larını red•dettik. Maamafih hariciyede 
anlaşmazlığın tanzim olunmaması mü
zakeratın asla inkıtaı suretinde telakki 
edilmiyeceği beyan olunmaktadır.,, 

ı :t,fak Lkllf e~t.ğlmiztn asit 
yoktur 

Anadolu ajansının notu: 
Son seneler zarfında Türkiye tarafın 

dan bir ittifak teklif edildiğine dair bu. 
rada hiçbir malumat mevcut değildir. E-

Yıian 01Jııatun l\!tS1rlı marifetlerini gösteriyor.. ğer bu icldia Fransa:da yeni çıkan bir ce 

Yılanı teshir etmek marifeti, her bir takrm adamlar vardır. Doktor Dit reyamn ifadesi değilse, nihayet bir tu
kesi ve bilhassa fen adamlarını eski- mars da kitabında bu "şerbetli,. Sö- haflık addolunabilir. 
den beri şaşırtan bir meseledir. Gerçi ziine inanmaktadır. Bunlar bilhassa Parlst? mUta 'ea 'ar 
kedi, köpek, aslan gibi hayvanlar ter- Mısır ve Hindistanda cokturlar. Dok- Anadolu ajansının Paris hususi mu. 
biye- edildikten sonra bazı marifetler tor Ditmars bir defa d~ Mısırda böyle habiri bildiriyor: 
yapıyorlarsa da yılanın terbiye edil- şerbetli bir adamla yılan avına çık- Gazetelerin makaleleri, tefsirleri, dün 
mesi ihtima1i yoktur. Öteki hayvan- mıştır. Bu adam yalnız yılanları is- kü heyecan ve telaşın yatıştığını gös
lara numaralarını yaptıktan sonra tediği gibi kullanmakla kalmıyarak termektedir. Tahşidatm asılsızlığına 
mükafat olarak bir parça et atılır, ayni zamanda onların nerede buluna- dair Röyterin telgrafile "Müzakerat as
inat ettikleri takdirde de, ceza olarak, bileceklerini de koku almak suretiy-j la inkıtaa uğramamıştır, devam ediyor,, 
mükemmel bir dayak yerler. Fakat le bulmaktadır. Doktor ile Hasan Et- tarzında haberlerle Sancakta heyecanı. 
yılanlar açlık duymaksızın uzun za- tabara adlı bu adam develere bindik- teskine ve 'dünkülerin hilaf·~J. olarak 
man yemeksiz kalabildikleri gibi, yr leri gibi büsbütün yabancı bir muhite Sancakta pek az merak uyandırdığını 
lana ceza verebilecek babayiğit de gitmişler. Hasan kumların üstünde temine çahşıyorlar. Vienot'nun Suriye 
yoktur. bir müddet bağdaş kurarak oturmuş Başkumandanı General Kosingeri kabul 

ilim dünyası bu meseleyi uzun ve havayı koklar gibi davranmış, beş etmesi bazısına göce alınacak tedbirlerle 
uzadıya araştırdıktan sonra şöyle bir dakika sonra da doktoru elinden tu- alakadardır; bazısına göre ise Sancağın 
neticeye varmıştır: Zehirli yılanlarla tarak bir çift kobranın bulunduğu ye- istikbaldeki askert ehemmiyeti hakkında 
oynıyan insanlar, zehire karşı şer- re götürmüştür. Bu yrlanlarm Ha- tenevvür içindir. 
betlidir. Bundan başka bazı insan· sanın eski tanıdık ve arkadaşı olma- General çağmlmamış tesadüfen Pa-
lar da tabii bir tesir vardır. Nasıl a- dıklarmı doktor söylemektedir. riste bulunmuştur. Ve derhal dönecek-
dam vardır ki çocuklarla çok iyi geçi- Bütün bu tecrübeler üzerine dok- tir. Zaaf göstermemek gürültüye pabuç 
nir, çocuklar onları hiç yadırgamaz· tor Ditmars bazı insanların tıpkı ço- bırakmamak gibi gazete tefsirlerine ba. 
lar ve derhal severler. Bazı adamlar cuk yahut kedi köpek üstünde oldu- kınca Cenevre içtimaırun tehiri suretile 
da kedi, köpek gibi hayvanlar üstün- ğu gibi yılanlar üzerinde de acaip bir hazırlık için vakit kazanmak mı istiyor
de ayni tesiri bırakırlar. işte bunun nüfuzları bulunduğuna inanmakta-- lor suali hatıra geliyor. 
gibi bazı insanların yılanlar üstünde dır. Mesela maymunlar bir adamdan Sanca'< SUrlyeye bırakılmıyacak 
.anlaıulmaz biı: tesir kudretine malik derhal Hoşlanırlar, başka bir adama 
oldu'kları neticesine varılmaktadır. da katiyen alışamazlar. Bunun niçin 

Nevyork hayvanat cemiyeti aza- böyle olduğunu hiç kimse bilmemek 
smdan ve yılanlar hakkında dünya- tedir. Bu bir şahsiyet meselesidir. 
nın en salahiyet sahibi bilgini olan Yoksa bu şahsın vücudunda karşı
doktor Raymond L. Ditmars "Yı- sındaki hayvanı elektrikleştiren bir 
!anları terbiye etmek için hiç bir şey hassa mı vardır? 
yapılamaz.,, Demektedir. Gerçi ze- Yılanları büyüliyenlerin en çoğu 
hirli dişleri çıkarılmak suret~yle bun- şark memleketlerindedir diye böyle 
lar zararsız bir hale konabilirse de, bir hassaya malik insanların yalnız 
terbiye edilmeleri ihtimali yoktur. orada bulunabileceğini sanmayınız. 

Mısırlı Abdullah isimli bir adam Bunlardan amatör olmakla beraber 
mütehassısların ve alimlerin önünde Ameriknda bile birkaç kişi vardır. 
en müthiş kobra yılanlarını istediği Doktor Ditmars bunlardan birçoğu 
gibi oynatmıştır ve alimler de bu işe ile tanışıp görüşmüştür. 

I...ıt ] our sıı.,.tteai ~iyor lzi, 

"Türklerin Sancağı Suriyeye kat'iy
yen bırakmamak azim ve kararı muhak 
kaktır. Müzakerenin Paris ve Cenevre 
arasında savsaklanması, Suriyedeki kuv 
vetlerimizin ziyaı hesabına:dır. Renin iş. 
galine mutavaatımrz Türkleri cesaret
lendirmiştir. Binaenaleyh, önce tehdide 
baş eğmiyeceğimizi göstermeli sonra 
usul çıkmazından kurtularak tanzimi 
Suriyeye ve her şeyi kayda müheyy::ı. 
Cenevreye değil, bize düşen meseleye 
nazari olmıyan bir hal tarzı aramalıdır ,, 

• Echo'de Faris de Pertinax Montrö
den evvel bir emri vaki önüne güçlükle 
geçildiğini hatırlatarak, İngiltere, Fran. 
sanın Suriye üzerinde İtalya ile pazarlık 
yapacağını düşünerek ihtiyatlı davran-
1dığımızı yazıyor. 

§aşa kalmışlardır. Çünkü dediğimiz Nevyork Brany hayvanat bahçesin· 
gibi yılan terbiye edilmez. Demek ki deki yazıhanesinde otururken bir gün 
bazı adamların hayvanlar üstünde içeriye bir Kovboy girmiş ve masa
ipnotizmamsı bir nüfuzları vardır. nın üstüne bavulunu kuyarak sanki 
Nitekim doktor Ditmars da kitapla- adi bir iş yapıyormuş gibi kapağını 
nndan birinde Hintli bir fakirin ken- açıvermiş. Bavul en zehirli yılanlar- Ankarada ha:·r :.t uyandıran 
di gözleri önünde yılanlara yaptırdı- la dolu bulunuyormuş, hemen dışa- b l r yau 
ğı oyunları anlatmaktadır. rıya kayarak bütün odayı istila etmiş- Temps gazetesinin başınakalesinden 

Hintli fakir işe, elini bir torbaya ler. Doktorun bu esnada artık masa- davayı kat'iyyen anlamadığı veya biha. 
sokarak dışarıya üç kobra yılanı çı· sı başında kalmtyarak kapıya doğru ber göründüğü anlaşılmaktadır. Anado
karmakla başlamıştır. Yılanların her kaçtığını ve Kovboya yılanlarını top- lu ajansı bu makale için şu notu ver
üçü de tam boyda hayvanlardı ve dr laması icin boyuna yalardığını tasav- mektedir: 
şarıya çıkar çıkmaz büyük bir hid- vur edebilirsiniz. Kovb-::ıy ise: Temps gazetesine bu başmakaleyi iL 
detle kafalarını kaldırarak dikilmişler - Haydi be doktor; bunlar kor- ham edenlerin bala davayı anlamadığım 
dir. Bunun üzerine Hintli fakir, kulacak şeyler mi! diye alay etmis. gösteren bu mütalealar Ankara maha
doktor Ditmarsı, ilerleyip yılanları Yılanlardan hiç birisi bu Kovf>0- filinde hayret ve bedbini ile telakki edil 
muayeneye davet etmiştir. Doktor yu sokmamıştır. Hepsi de bavula ko miştir. 
ilerlemeğe kalkışınca yılanlar çarp- nup iyice kapatıldıktan sonra doktor .i:arlclye V kttlmiz bu vaziyette 
mak için davranmışlar, böylece zehir masasının ba~ma geçmiş ve Kovboyu Parts~ g ' dcmaz 
li dişlerinin çıkarılmamış olduğunu sorguya çekmiştir. Ada.mm bi.itün 
görmüştür. Bunlar zehirli dişleriyle sorgulara verdi~ cevap şudur: 
ölümün ta kendisini temsil etmekte - Beni hayatımda hiç bir yılan 
idiler. Doktor muayeneden vazge- sokmadı. Il)~anlar enrverekleri bil
çip işi Hintliye bırakmnnın daha a- miyorlar işte! Bilselerdi hayvanlar
kıllı bir iş olacağına çabuk karar ver dan hiç bir zarar görmezlerdi. , 
miştir. Doktor pazarlığa girişerek bütün 

Hintli bunun iizerine gülmüş ve bu en~erekleri hayvanat bahçesi için I 
diğer iki yılandan az uzakta duran satın alm!ş ve teker teker muayene-, 
üçüncüsüne doğru yiiriimüştiir. A- den sonra hepsinin de ;ı:ehirli, hem de 
vucu yere müteveccih olmak üzere sıhhatli birer engerek ol:!uklarını gör. 
kolunu ileriye uzatm•s ve yavaş ya- müştür. 1 

vaş alcaltmıştır. El kobranın basma! Şarkta yılan oynatanlar hayvanın 
yaklastıkça, hayvan dimdil{ vaziyeti- başında muzika çdarak sözde onları 
ni bırakarak yavas yavaş başını yere musiki ile teshir ettiklerini göster
eğmiştir. Hintli de onu eliyle alarak'! rnek isterler; halbuki bunun c:slı csa 
tekrar torbaya koymustur. Sonra da sı yoktur. 
diğer iki yılanı ayni suretle almış ve Kobra yılanı viicudumı musiki
torbal rma iade etmiştir. Doktor ona nin nağmeleri ile deği l karş·s•ndaki 
iyi bir bahris vermiş ve adamcağız dal adamın vücudunu sağa sola sallama-1 
içleri en zehirli yılanlarla kaynaşan siyle hareket eairir, ciimdil~ duran biri 
torbalarını strtladtM gibi memnün ve 

1 
kobra, karş:smda salla'1:m bir sey gö~I 

mesut uzaklaşmıştır. rürse, vuracak vaziyeti almak için 
Şarkta "yılana şerbetli,, denilen kendi de sallanır. 

Sancak meselesine tahsis ettiği maka
lede Petit Parisien gazetesi şu mütalea 
yı yürütüyor: 

"Cemiyeti Akvam mesaisini kolaylaş. 
tıracak bir formül taharrisini tacil için, 
Rüştü Arasın bugünlerde, Cenevre iç· 

timaın:lan birkaç gün evvel, Pariste doğ 
ru müzakerelere başlamak üzere gelme· 
si pek muhtemeldir. Vakıa bu husu~ta 
henüz bir şey tesbit edilmiş değildir. 

Bu kabilden bir karar ancak diplomasi 
yolile yapılacak noktai nazar teatileı i 
bir tarzı tesviye iç!n mahsüs bir terakki 
ümit ettirirse mümkün olacaktır.,. 

Anadolu ajansının notu: 
• Türkiye Hariciye Vekilinin Parise 

gitmes;nden sarfı nazar, San~ak işinin 
müsbet bir hal yoluna girdiği görülme. 
dik~e Fransa - Türkiye münasc:batmın 
iyi bir ~cl~ilde devam edebileceğinde bi
le Ankara ve muh:tinde şüphe vardrr. 

lraktak• Asurllerln akıb:!tt 

Bu sabahki posta ile gelen İngiliz 

10 İkincik5.nun - 1937 __.,,, 

Pariste müzakere 
hararetli safha a 
• v ( Ba§ tarafı 1 incide) { 

Dıger taraftan Cemiyeti Akvam iç- • 
timaında hazır bulunacak olan Türk 
heyeti pazartesi günü Ankaradan ha
reket ederek doğru Parise gidecektir. 
Heyet birkaç gün burada kalarak mü
davelei efkarda bulunduktan sonra, 
Cenevreye gidecektir. . 

Mezuniyette bulunan Dışişleri ba -
kanı Delbos mesele ile yakından alaka
dar olmak için bu akşam Parise gele
cektir. 

Ankara, 9 - Suriyedeki Fransız 1 

kumandanlarından Bono Ankaraya ge-I 
~ere~. ~.ran~ız BüyUk El"isi M. Ponsot-j 
ıle goruşmuş ve tekrar Suriyeye avdet 
etmiştir . 

Parl! grl•bU"U'l ro':l'c:"rtı-ı 

Ankara, 9 (A.A.) - C. H. P. 
grupu, Başvekilin daveti üzerine bu 
gün saat 11,30 da Dr. Cemal Tunca
nm başkanlığında toplanmı~tır. 

Müzakere, Hariciye Vekili Dr. 
Arasın sözü ile açılmıştır. Hariciye 
Vekili, siyasi vaziyeti partiye ve ef
karı umumiyeye arzetmek icin top
lantı talep ettiğini bildirmiştir. 

Bundan sonra M. Vienot ile bü
yük elçi Suat Davaz arasındaki mü· 
lakatı tafsil etmiş ve bununla, Fransa 
başvekilinin meseleye bir çıkar yol 
bulmak için müdahale kararı, F ran
sa hariciyesinden teyit olunduğunu 
ve biiyük elçi M. Ponsotun bir teklif 
getirmemesi, vaktin darlığından müd 
detin mümkün olmadığı suretinde 
izah ol!Jnduğunu ve iki hükumetin, 
Cemiyeti Akvam meclisinin toplan
masını Üç gün tehirde mutabık olduk
larını ve hükumetimiz namına Paris 
konferansında serdolunan tekliflerin, 
vaki talep üzerine daha etraflı bir 
proje halinde bugünlerde Paris hü
kumetine gönderileceğini bildirmiş
tir. 

gazetelerinde Türkiyenin Sancak da
vasına dair dikkate şayan bazı vazr 
lar görülmel<teclir. 

Bunlardan "News Chronide,, şu
nu yazıyor: 

··Fransa ile Türkiye arasında 
Sancak meselesi etrafında hakiki bir 
münazaa çıkmak üzere olmasından 
Londrada endişe edilmektedir. 

Sancak, Ak.denizin şimali şarki
sin nihayetinde ve, Tür!;.iye ile Suri· 
yenin birleştiği yerden bir köı>ededir. 

Harbi umumiden sonra . Su:-iye 
Fransız mandası altına girdi. Türk
ler, Sancağın, ileride muhtariyeti 
kaydiyle bu mandaya dahil olmasına 
muvafakat etmi~lerdi. Şimdi F ran
sızlar Suriyeye istild&lini verme~f' 
hazırlanıyor. Türkler, lrakın lngiliz 
mandasından kurtulup miistakil ol 
duğu zaman ne vukua geldiğini ga
yet iyi hatırlıyorlar. lrakm İstikl5li 
akabinde oradaki Asuriler hemen 
katliam edilmic:ti. Türkler, lskcnde
rundaki ırkd::ı~larının da, - Araolar 
üzerinden F ranstz taky~datı kaldırıl 
dığı zaman - ayni akibete uğrama
sından endişe ediyorlar.,, 

Morning Pos gazetesi Ankara
da Parti grupunda cereyan eden mü
zakerelerden, Atatürkün seyahatin· 
den, Başvekil ve Erkanı Harbiye 
Reisi ile yaptığı görüşmel0rden bah
settikten sonra F ransanm Sancağı Su 
riye hakimiyeine bırakmak hususun
daki eklifinin Türkiye arafrndan red
dedilmesini yazıyor. Ve şöyle bir ila
vede bulunuyor: 

··Parisin görüşüne göre, Türkler 
Sancak meselesi karşısındaki ısrarla
rında, falya ve Almanyanm itilaf ka
bul etmez hareketlerinden cesaret al
mışlardır.,, 

HABER: Haklı ve adalete uygun 
bulduğumuz bir şeyi zorla kabul et
meğe alışmadık. İtilaf kabul ebnemek 
hususunda diğer milletlerin hareket
leri haklı idiyse denilecek bir şey yok
tur. Haklı oL-nıyan vaziye•-Ier karşı
sında umumi infial derhal kendini 
gösteriyor, fakat biz, Sancağı kendi 
mize ilhak ebnek istemiyoruz ki ... 
Şu takdirde muahede ile tayin edil
miş bir hak karşısında neden ısrar et
miyelim, ve bunu bozmak istiyen re
vizyonist bir teklif kar~ısmda niçin 
b'lyun eğefün? 1 
(/kinci sayfanın birin_9i siifıtnundald 1· 

yazıyı okunyu:nuz.) 

Dostıanmıztn ara.iası 

Dr. Aras, yeni vaziyette dost!~ 
mızdan Balkanların, Sovyet Rusr 
nın ve lngilterenin gösterdikleri 3 

kadan ve diğer memleketlerdeki ııl: 
le~·den bahsetmi~tir. Her ta(<! 
Fransa ile Türkiye arasındaki mest 
nin iyi bir anla~ma i!e hitam bulr' 
sı temennisi, dostane olarak İ• 
edilmektedir. 

Dr. Arns mül~11azalarmı hulf s:ı 
derken, Fran~.a i!e miisa.it rracldi 
delil henüz olr.12r- 1•1 ı b~ra~e .. , ( 
seleyi ciddi olan:-k te•\i1c etr-ek 
süratle neticeye va rmak icin, f rzr 
da !:!'.Örü!en terr~vüle i<:ar~t etme!{ 
tediğ1ni ve bu itibarla 'tere<"sları ' 
kunetle beklemek muvafık o!nc' 
mi.;.!,,.laasmda bulunduaunu ifade 

b 

me~i vazifesinden saymıştır. 
Dz:vamnm ehemmiyeti 

Bundan sonra hatiolerden Re 
İnce, meselenin hukuki ve siyasi!' 
halarını tahlil etmiştir. Davanın 1 
kiye için milli mahiyetini tebariit 
tiren hatip, esas siyasetimiz itibarı 
meselenin sulh yollanncfo.n halli 1 

arzumuz olduğunu, ancal: diplon1!i' 
müeyyidesiz arzu1arı el·emrnif' 
görmemek şıarmı henüz kaybetrf 
diğinden, te"'afül etmemeğl za~ 
saydığını ve Türk milletinin dava ı 
hiç bir şev e~irgemiyereğini i~.'.l"e 
miştir. Hatip, müzakere usulle~ 
ve davanın aE -;;ı ı>e!de karsı bü) 
Önderin milbt ,id~lini tcq~ss .. n1 

tiren faalive'inc.bn r."İnn~t ve siik(. 
hisleriyle bahs:-t:-ni.-'ir. Bilhas~a 
tatiirke p-Öo;;tcrilen dilmm ve taS' 
hislerine biitün Parti, en('rin te~h 
ratla istir.:>k etmi~tir. ~ 

H~tiplerden • likmet Buvur 5" 
yet Rus:van•rı emperyalizm 

0

ve rııe.: 
eh ~ı.,.ı ir.:l('.1·i ,..,,.e_.,c:r!erinin bu,,(. 
le ile de teza' füleri"le ı><' 1 it olmak 
hali hazırda iki tar~fm dostu olrrıt:~ 
bernber bu milli davamız'1a bizir1 ~ 
..ıı. .. .ı ~· 1 w ---··- ;r;-~ty lı'!( 
me'~ isterli;fini, ifade etmiştir :11 

El'aşv kP'n m : llrt'? h tabı 
Başve!,i} İnönü, milli mese'e~ 

ciddi ve itimat olunur bir müzok J 
usulüne girmekte olduğu hakkı~ 
arkadaşı, Dr. Arasın tahminine 1~ 
rak ettiğini ve Cemiyeti Akva!11~ 
bizim muvafakatimiz olmnlan bır 
rara varılmryaca~ı cihetle, nı~ 
hakkmda Türkiye ve Fransa arasl~ 
bir anlaşma hasıl olMasmm ye~ 
müsbet hal yolu sayd~bileceğini, . 
gerek Partiden gerek eOdirıumun11' 
den sabır ve sükunetle önü".Tl~~ı~· 
on, on beş günü takip etmesinı 
miştir. 

Başvekil, vaziyette müsb~tJ 
menfi her tebeddülü süratle bı\ 
mek için Parti grupunu icap etl1 

toplantıya çağırmaktan çekinmiYI 
ğini ilave etmiştir. 

Bundan sonra Başvekil, fZe1 
cumhurun milli heyecan ve irad 
daima en iyi tecessüm ettiren göfl 
hassasiyet ve faaliyetinden ş:ikrıt~ 
bahsederek vaziyetin icabatı üzefl( 
fasıla vermek mecburiyetini gördı: 
lstanbuldaki ikametine avdet etıfı 
için hükfımetin, yeni vaziyetin ~ 
sait olduğu mütalaasında bulıı!1c 
ğunu söylemiştir. .1 

Fasta A~man 
bahri üsleri 

(Bel§ tarafı ı incide) 
lardan gelen raporlara nazaran kU~ 
Alman müfrezeleri geçen pazar f 
karaya çıkanlmıştır. Şimdilik Frans~ 
İspanyol Fasında vaziyeti düzelt 
için şiddetli bir harekette bulul1ıP 
mevzuubahs değildir. Fakat bu ff11 

kanın tamamiyetinin Fransa menfaııt 
için hayati bir ehemmiyeti haiz old" 
nu söylemek icap eder. Meselenin ~ 
diki Fransız hükumeti tarafından e~. 
miyetle mütenasip bir şekilde tet1'1 

dileceğine şüphe yoktur.,. 
M G ...ı.l' •• sı ançester aı~..ııyan gazetesınıf1 

si muhabiri c\e şu satırları yazıyor: 
"·· 1 d. k' t ev Oy e zanne ıyoruz ı spanya 

huriyeti şimdiki harpten muzaffereıı 
sa bile tekrar Fası zaptetmeğe rıı" 

k . ·st' fa ol"'1nıyacak ve belkı de bunu ı 
ycc:ektir, 



.. "'ı ... ~.. ). '.. •, ,. 

Galatas a ray - Beşiktaş karışık takınıı 

Rumen C. F. R on birine 1-4 yenildi 
Güzel oynıyan Romen ekibi, fena teşkil edilmiş olan muhtelitin ....___ 

!!.,_zması benden: 

Sahlı. -- ' 

oyuncular 
ve hakem 

tcıkı l:>ün Ta.kaim stadında yabancı bir 
telit~ G<ilatasaray • Beşikta§ muh
a&y1'__1'rlaç yaptılar. Fakat doğrumı,nu 
~nele lazımsa bıt Joo.rşıkışma, Ro -
c. I' nı~ en tanınmış kulüplerinden 
~ · .R. ıl.e lst<ınbul Zilcinin en k"'llvt>etli 

"" ~rına ya~n bir futbol oyu. 
o ?n.ıaktan çok u:xı.ktı. 

llQ llauanın berbatlığına rağnıen 8llha 
'la 9el,en meraklılam, futbol tekniği 
8 ?tı.ı71a bir şey görmek nasip olamadı. 
0: de bu bi9are seyirciU:r arasında 

tlğutn için bu kör döğii.Jü oyunun 

~ değmiyeceği tenkidini bir 
~ ~-'bırakıp, futbol seyredeyim di • 
~hu.de yere mr buçuk saat 80 • 

g~ ~uğum 31-nilarda aklımdan 
~ ~rkıaç noktmft bıtraya '!J<lZI • 

'!Jt mıuvafık buldum. 

• *. 
ki . 8oJıa yağmurla bermtıtat haki.. 

11* balçık gölü halini almı.,tı. 
"e "· daha <>yıtn ba§latnadan oyunun 
lt'ııl:ıkiı alaca.ğı1t1 biz,e gösteriyordu. 
~ . ~ iki taraf oyuncuları 
1c<i,. Ye.~~,tı~sat mlip, maçı bir halciki 
.. döğüşü haline aokmak · · 
"?ııidi... .. t.. ıçın 

• ll': •• m ıme çıktılar. 
...._ ~:..... ba.,.<ntıda 't>iriblritne te1cme atan, 
~bbı • 'YUmruk, tokaf1 aıTleye giri
~ haddi hesabı yoktu. /Tc; 
11 ~~leket btı Uınınm~ takımla
de ~ , hem bu berbat hem 
~ !TÜcünü btrokıp bu havada 
~Zer, ~etmek aktllığındıı bulunan 
~ e. 'ldıtik bir oyım çıklıT1110.kta, 
1-:d, 7'tnden aşağı kalmak istemiyor -. r l7 e bıtnfia da m.Ut'!(J/fak o7dtilar. ' :le ki. . bu pafır~ı arosında 1ı~ °"" 9eri kalmak ıstemedi. 
~ 

0 
n ve. 8ahaya ]dyik olabilmek i-

11. dQ eltnden geleni yaptı. 
.... ttıe Y<ık-ı . . -ı.: 
""'~ n -'te'JJtrC1., vır bııçıtk san 
~ Ve !f<:'?"!:1" aUında tir ti~ 
P'9t ek bMıın bunları qörrrıek ı-

~m.an öldürdlıTer. 
~ İ.M.APAK 

~Skeri liseler 
Vo•~ybol 

tŞarnp· yonluğu 
'ı!eli ve Deniz lisesi voleybol ta -
la • 

15 
llrasmda dün yapılan maçta 

ltı.lottr ' 8 - 15 Kuleli takımı galib gel
~~u suretle iki takımın da pu
~. a a bir müsavat hasıl olmuş 
~k u takımlar gelecek hafta karşı , 
~ır. 

--------------------------~ 
Halk evi 

~~~~.ol maçları 
1 ~ ınonu Halkevinden: 

nC\.'kırk·! .937 pazar günü Bozkurt ve 
11.lbeı· oy sahalarında Evimiz spor 
lik ll'ı ınj lllensup kulüplerin futbol 
tur ~ç a.rı?a aşağıya çıkanları fiküs-

Al~kıbınce devam edilecektir. 
eo:.~~ar kulüplere tebli ğolunur. 
Sah "-u.rt sahası: 

I( p.: komiseri: Mehmet. 

tı. Hak ar - Bozkurt (A) takımla
Ak em Süreyya. 

lakırn1:ar~ - Halıcıoğlu 13.15 (A) 
Yı]~ı. akem Abbas T oksöz. 

kırı-ıJarı H-Y ~;!direk 14,45 (A) ta 
Sa.•'-- 1 akem K:-mil. 

ıur -·· S h .oy sahası: 

Ş~ a komiseri: Cevdet. 
1111"'nd'f takım hırı 1 

('7" - t J;m..:?.-,r ( n) 

( Şirnend'f 
-4\) tek 1 er - Akınspor 14, I j 

trnlaıı. Hakem Can . 

Favoritner 
Dün Taksim stadyomunda Gala· ı 

tasaray - Beşiktaş karışık takımı, 
Romanyanın C. F. R. kulübii"Je kar

bozuk oyununa karşı bu galibiyeti hak etti 1 

Danyalm çıkarılarak muavin hattı, Müsabaka 4- 1 c. F. R. takı- ı s eran ikte A ris 

şılaştı. 
Saat üçe çeyrek kala evvela Ro

menler biraz sonra da bizimkiler sa· 
haya çıktılar. Romenler çok çizgili 
vişne çürüğü ve beyaz gömlek ve be-
yaz apntalon taşıyorlardı. Kısa süren! 

Faruk, Selim, Feyzi muhacimlerde mımn galebesiyle bitti. . 
Necdet, E.şvek, Gündüz, Rıdvan ve Romen takımı son zamanlarda tak 1m 1 nada yen 11 d1 
Büle~tten teşkil edilmişti.. . ~eml~k.etimize gelmiş ?1.an evnc:_bi e- j Yunanistanda bulunan· ve Atinada 

bu devreye Romenlerın çok şıd- kıplerının en kuvvetlısı oldugunu yaptığı iki maçta da yenilmiş olan A. 
.. ,.. •·- _ -·· ~v· vusturya klüplerinden Favoritner SeLi-

nikte Aris klübile karşılaşmrştır. Çok ta 
•f..Wm••·'"~'-'"- ·"""*"""""". ı lisiz bir gününde olan Favoritner Yuna 

n 'standaki bu son müsabakasında da 
malum merasimden sonra Şazi Tez· j 
canın hakemliğ ile bir hayli şiddetli 1 a • ~ 
yağan yağmur altında oyuna başlan·ı ... _...., 

3-0 mağlup olmu~tur. 

Romanya 
klüpleri 

f . . 1 "'"l.:.... dı. Beşiktaş ormasmı gıymış o ~~ ".:'!' ~ 
Beşiktaş - Galatasaray muhtelıtı, 
Avni - Reşat, Lutfi - Faruk, Se
lim, Feyzi - Necdet, Rıdvan, Gün
düz, Hakkı ve Danyaldan mürekkep
ti. Galatasaray - Beşiktaş muhteli
tinin ortalarda kesilen akınından son
ra ıne.cıafirlerimiz derhal sağdan kale
ye indiler. 

Yunan ı standan 
futbolcu istiyor

la r m ış ! 

ilk hücumu ancak altıncı dakika
da Necdet vasıtasiyle yapabildik. Nec 
detin muntazam bir havalesi Gündü. 
zün tereddüdü yüzünden heba oldu. 
Dokuzuncu dakikada bizim muha
cimler bir fırsat daha kaçırdılar. Üyun 
misafir takımın hakimiyeti altına ge
çerken Selimin geri vermek istediği 
pasa yetişen Romen merkez muhaci
mi topu solaçığa gönderdi, o da gü
zel bir süriişten sonra tekrar ortaya 
iade etti. Önü bomboş olan merkez 
muhacimleri bu sayede ilk golü yap
tı. Bu gol tam on birinci dakikada 

Galatasaray - Beşiktaş m1thte"Uti misafir Romen ta1•.zmiyle m.aç.a 
ba§Uımadan evvel.-

Son gelen Yunan gazetelerinin y..
tlıklarına göre Romanya futbol fede
rasyonu Yunan federasyonuna müracaat 
ederek Bcfas, Vikalidis ve Kleanto iaim 
li futbolcuların Rumen klüplcrine :if. 
melerine müsaade edilmesini iatemiftir.ı 
Yunan federasyonu kendi milli ta1mmm 
zayıf düşürecek olan bu teklifi rddedt
mi§ ve oyuncuların hicret etmelerlne 
mani olmağa karar vermiştir. 

olmu_ştu. 
Bizimkiler sağdah, soldan birer 

hücum yapmak istediler, bugün mu
vaffakıyetli bir oyun oynıyamıyan 
Danyal karşısındaki müdafii atlatarak 
Romen kalesine yaklaştı ortaladığı 
topu Necdet kaptı ve sıkı bir şüt.. Fa
kat avut ... 

Bundan sonra bizimkiler durgun
laşmağa başladılar, çok siiratli olan 
her iki açıklariyle mükemmel akmhtr 
yn .:m misafirler her an ~Jcmjti, tdı· 

--~ 

detli hücumlariyle başlandı Reşat bir 
çok gol olacak tehlikeleri defetti. 

t 8 inci dakikada bizimkiler hücu· 
ma geeçbildiler. Gündüzün uzaktan 
sıkı bir şütü Romanyalı müdafiin a
yağına çarparak kaleye giriverdi; bu 
sur "•le muhtelitimiz şeref sayısını 
kaydetmiş oldu. 

Vaziyet 2 - 1 olunca oyun çok 
sert ve favullü oynanmağa betlandı 
Yirminci dakikada Romen sağiçi plon 
jonla topu yakalıyan Avniye bir tek
me savurdu. Avni baygın bir halde o
yundan çıkarıldı. 

Mehmet Ali soyunmamış oldu
ğundan Avninin yerine yan hakemi 
duran Rıfkının oynatılmasına liizum 
hasıl oldu. Fakat birkaç dakika son· 
ra Mehmet Ali soyunarak yerini aldı. 
, ... ~ı Şf:J~ ys favullü oyun~n ceza-

Kaleci Auninin fedakar kurtarı§l<ırından biri ... 

dit etmeğe başladılar. 22 inci daki- sını Galatasaray - Beşiktaş muhteli
kada iki hasım oyuncu arasına sıkı- lİ çekti; Yirmi, yirmi beş metreden 
şan Reşat yeredüştü; top göğsünde aleyhimize verilen bir frikik cezasın· 
olduğu halde hakem penaltı verdi. dan l\1':hmet Alinin yer tutmaması ü-

Kendi aleyhlerinde favul cewsı çüncü golü de yememize sebep oldu. 
verildiğini zanneden Romenler hake- Otuzuncu dakikada Romenler 
min bu lutfu ile ikinci gollerini atm:ş Eşfokı ceZfl sahası içinde gayri niza
oldular. mi bir şekilde durdur<luklnrmdan ha· 

Selim soliçe, hakkı da merkez mu· kem penaltı verdi. 
avine geçirilerek ufak bir değişiklik Herkes 3 - 2 vaziyete y;il·~.!1 e-
yapıldı. ceğimize sevinirken takım kap~ ... nı 

Otuzuncu dnkikadan sonra Ga· Hakkı topu kalecinin kucağmn "'ün
latasaray - Beşiktaş muhacimleri dererek yüzde yi.iz bir fırsatı daha 
Romen kalesini sık sık ziyaret etme- heder etmiş oldu. 
ğe başladılar. Fakat Romen müdafa Otuz altıncı dakikada Ror 'er 
as·nm çok miikemmel yer tutuşu sa- soldan kalemize aktılar, ort 1 ·1ınl 
yesinde r,ol atamadılar. Hatta bir de- topu sağ açıklan durmadan çc! _.~~eI 1 
fasında Selimin sıkı bir şütii Romen bir plase ile dördiincii defa mı • telitı 
müdnfaasmu çarnarak geri geldi. Bu- kalesine solttu. Bu sayı güni'n en 
na ye i~en Gi.'ndüzün atışı da gene mi.ikemmel golü idi. Oyun tekrar 
müdafilerd n birine vurarak bir türlü ba~lndığı zaman hakem sert hareket 
h:·ri rirmedi. Hey,.canlı geçen bu leri yüzünden Lfıtfiyi oyundan çıkar 
dev'"e böylt-~e 2 - O nihayetlendi. dı, son dal:.ikalard:'l hi7imkil"'r Romf'n 

ikinci devre Galatasaray forma· kalesini abloka ettiler, fakat bir türlü 
sı giymiş olan takımdan Hakkı ile gol atamadılar. 

dünkü oyuniyle ispat etmiş oldu. Bü
tün takım oyuncuları topa fevkalade 
hakim. Kalecilerine hemen hemen 
hiç mühim bir iş düşmedi. Müdafiler 
çok güzel kesişleriyle muavinler de 
sert hamleleri, mükemmel yer tutma
la ve muntazam pas vermeleriyle na
zan dikkati celbettiler. 

Muhacim hattında en tehlikeli o· 
yuncu sol içleri idi; her iki açık mü
kemmel bir ko§ucu, ayni zamanda da 
topa çok hakim oyuncular, merkez 
muhacimleri daima geri oynadı ve a
çıklarla hattı kusursuz idare etti. 

HABER - Harpten sonra Macar o
yuncuların da iştirakile Balkanlarda en 
kuvvetli futbol takımlarına malik olaıl 
Rumenlerin, Yunanistandan futbolcu 
istemelerine akıl erdimedik. 

Nazi düşmanları 
cemiyeti 

Braddok 
Çok fena tC§kil edilmiş olan Gala- s h ı • 

tasaray - Be§iktq muhtelitine ge- e m e 1 n g 
lin~e, ~vni vazifesini ta~~?1en ~f~ M ç boykot edi yor 
etti. Mudafaada Re§<lt gunun en ıyı 8 101 
oyuncusu oldu. Muavin hattı yok gi- Nevyork, 9 (A.A.) - Gazeteler 
bi idi. Selim ve Faruk muvaffak o· ilk sayıfalarında halkı Schmeling ile 
lamadılar; Feyzi muhacim hattında- Braddock arasında dünya boks §alD

ki Hakkı ile sahanın en fena oyuncu· piyonluğu için yapılacak maçı bo,
lan idiler. kot etmeğe davet eden Nazi dü§man• 

Sağ açık Necdet ve ikinci devrede ları cemiyetinin bir beyannamesini 
Eşvak epeyce çalıştılar. Gündüz ha- neşretmektedirler. 
zı bazı parlamasına rağmen çok ya- ---------------
vaştı. Hakkı ve Rıdvan bütün fır- Pe r r y - Vlnes 
satları kacırdıklan gibi arkadaşlarr 
nın oyununu da berbat ettiler. Tenis maçı 

Hakkının penaltıyı başka arka
daşına çektirmemesi mağlubiyetin 
4 - 1 olmasına sebep oldu. 

Eski amatör tenis şampiyonlanndiil 
Perry. Vines maçı için N evyorkta daha 

şimdiden 50.000 dolarlık bilet satılmıt" 
tır. Bu maç bütün Ncvyork spor ~ı... 
filini alakadar etmektedir. 

Hakem, oyunu çok fena idare et
ti. Yedek kalecisiz oyuna başlıyan 
ve Avninin sakatlanmasiyle kalecisi~ ı 
ka!an muhtelit takımın yan hakemı ---------------
k nJeye geçirilmesini pek garip bul- B O k S 
duk. 

Rıfkı gibi muhacim oynıyan bir 
genci kaleye koyacaklarına, eski ka
leci olan orta hakemi kaleye konul
saydı daha şık olmaz mıydı? 

O.M.KUTNAK 

Al Ehore nakavutla 
galip 

Boksör Al Ehore rakibi John Herry 
Levis'i nakavt ile mağlUp etmiştir. 

HAKEME TAARRUZ 

!:fil ; 
Gözü kararan bok.sör rakibini şaşırıyor ... 
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Milli mücadele senelerinde 

Enosis vapuru nasıl 
zaptedilrnişti ? 

Bu nasıl olurdu? 1800 tonluk koskoca 

Yaşmakh Feraceli meçhul kadın, Beşirin 
b·r altın sıkıştırdıktan sonra ondan 

izahat istedi 

eline U 
ti 

o~ .... 
~~ .... 
J~ 
t:r 
~ ...: 

vapuru ŞU mini mi ol tekne mi avlamıştı? Geçen tefrikaların hülasaaı: - Kahyanın bulunduğu yerden 
Diğer taraftan Mehmetçiklerimi- bir Yunanlıya küçük bir hakarette A.kağalarmd&n biri iınUhan oluyor. 80 geçmlyclim. Haydi gel, öte taraftan 

rulan bir teşrifat ırua.Un1 bilmeyince da ıkal 
zin süngüleri altında vazife gören bile bulunmadı. Meğer biz Ameri • yak yeme.si emredlllyor. ç ım. 
makinist ve ateşçiler arasında in- kalılar Türkleri çok yanlıt tam • Bu aahııeyt iki haremağ&SI, kapıdan Merdivenleri indiler. Şimdi artık se-
tizam mesai temin edilmiş olduğun • yormuşuz.. seyrediyorlar. lı1aksat?an esır taclriDiıl l&.m..lık dairesinde bulunuyorlardı. Bu· 
dan "Enosis,. in pervanesi tekrar - Hakkınız var; ama ben size konağına bir saraylı ka4ını dUgtımıck, rada da kölelere şerbet getirmekten 
dönmeğe bn~lamış ve vapur saatte 1 Türklerden değil fU küçük motor • onun vasıtasile entrikalar çevirmektir. yemek pişirmeğe kadar her türlil biz. 
dokuz mil kadar bir süratle seyre başı bottan bahsediyorum. Böyle mini metler öğretiliyordu. Bahçeye çıktılar. 
lamıştı. mini bir teknenin içinde bulundu • Hoca: Ora.da da bahçıvanlık öğretiliyor .. Hu-

"Enosis,, zaptedildiği sırada, bir ğumuz kocaman gemiyi zaptedebi· - Müşteri beğenip de ne olacak?.. lasa bu konak konak değil de, bir insan 
makine arızası yüzünden geride leceğini birisi 'söylese inanır mıy- Bir a.kağa Yalnız yüzünün güzelliği, vU fabrikasıydı. Zamanın ihtiyaçlarına te-
knlmış olan "2,, numaralı motorbo • dınız L cudunun tendürüstlüğU için alınmaz. kabül eden ne gibi hlzmetler va.raa, 
tumuz da tamiratını bitirip arkada • Amerikalı güldü: Su kabağı gibi Nemse oğlanı köylerde hepsi, (şimdi olduğu gibi makinelerle 
şma iltihak etmi§ bulunuyordu. - Benim inanıp inanmamaktı • çok. .. Mesele tahsilde, terbiyede .. Satıl- görülmediği için) insanlar tarafından 

Düşman vapurunu zapt için yüz ğunm bir ehemmiyeti yok. Görüyor maam bu klrata daha iyi. Atın kaba yapılıyordu. Ve bu insanların türlüsü 
hafı İzzet kaptan kumandasında beş ~unuz yal Bu inanılmıyacak §ey bir etlerine beo değnek diyorum sana.. burada mevcuttu. 
neferlik bir manga Yunan vapuru· hakikat oldu. GötUrtlrlerken, arkadan seslendi: Kapıdan çıkarlarken, Beşir, kardeşi-
na gönderildikten sonra iki motor· Ttalyan da güldü ve: - Maamafih, pestil yapıştırıp öyle ne, na.cm ne suretle kullanılacağı hak-
botumuz Yunan gemisinden iki - Evet, dedi, bir hakikat. Ar- vurun ki, izi kalmasın! kında bir kere daha izahat verdi. 
yüz metre kadar açılmışlnr ve kü. tık bana bundan ıonra biriai ••hamai (Anlaşılan mes'uliyetten korlanuş • Nesim: 
!fÜk toplarını "Enosis,. e tevcih balığı bir balinayı yutar mı},, diye tu!) - Ben sana körllkörüne itimat edi-
ederek mevki almı§lardı. soracak olursa tereddüt etmeden: Bu gibi bir hayli sahne dah& aeyret- yo!'Um, kardeşim! - dedi. - Faila i7.a-

··Enoais,, in muvaffakıyetle zapt - Eveti cevabmı vereceğim.. tikten sonra, ahvalini, gemilerden de hat almryonnn. Çünkü benden nckadar 
edildiğini bildiren parolayı izzet kap Maliye mütehaasıamm yükıek pek llA bildiğinıi.z küçük zenci hadıma- akıllı olduğunu bilirim. Senin delil.letin 
tandan alınca motor botlanmız harp sesle söylemi§ olduğu bu cümle, Yu- ğalarmm koğuşlarına girdiler. Burası ~ye.•linde padişahın Mraymda bilyük 
nizamını terkettiler. Küçük tekne- nanlılar da dahil olduğu hal, diğer yol hastane tertibiydi. F.sasen, Hacı Mus - bir mevki edineceğimir.e eminim. 
lerde mayi mahruk fazla değildi. Bu culan da güldürmüştü.. ta.fanın gemileri de konağmm üshibun- Ba.5ka bir kapıdan drşan çıktılar. 
idberla ihtiyat ve tasarrufla hareket • 1f. • da yapıldığı için, Havvanm ve Sünbü- Beşir Nesimi, sahile kadar sclametle-
İcap ediyordu. O gün. öğleden evvel sekizde lün seyahat ettiği gemiden pek farkı di. Sonra. ağır ağır konağa dönmenin 

Buna da bir çare bulundu: Her yüzbaşı izzet kaptan vapurun mev- yoktu. Ancak daha bUyUktü. yolunu tuttu. 
iki motorbotun ayni zamanda aey - kiini tayin etti. Sonra yedekte bulu- Beşirin esas vazifesi de burada ol - Zihninde bin türlü plln kurulup ku-
rcderek mayi mahruk sarfctmemeleri nan "2,, numaralı motorbot ••Eno- duğundan odası da bu kısımdaydı. rulup bozuluyordu. Evet, yükselmek 1-
için motorbotlardan birisini zaptedil- sis,. in bordasında nöbet mevkiini Kardeşini oraya götürdü: çin birtaknn ip uçları elde etmişti. Fa-
miJ Yunan vapurunu, topunun alarak ··ı,, numaralı motorbot ye- - Biraz bekle ... Ben şimdi ilAcı ge- kat bunları nasıl kullanacak? Nasıl il-
'iıehdidi altında bulundurması için değe alındı. t1ririm ! - dedi. mikler, örgiller yapacak ve güzel bir 
••Enosis,, in bordasında acyredecck (~ wr) tlAcı verdl merdiven husule getirerek ylik!elecek? 
Cli~eri makinelerini durdurarak ··E- --------------------------------------~--___: ___ _ 
nocia., e bağlanacak ve yedeğe alma
caklı. 

"Enosis,. in zaptından sonra bü
tün bu tertibat almmı~ ve yalnız •• ı,, 
nwnaralı motorbot sabık Yunan 
~urunun üç yüz metre kadar baş 
~uzluğunda mevki almq ve böyle~ 
ce sabah edilmişti. 

ŞAFAK SÖKERKEN ..• 
Bağırmadınız mı .. Bu manzarayı 

etraftan gören olmadı mı? 

Ertesi sabah henüz şafak' sökü- Semra kurt:ul u nca •• / 
yorc3u.. Semra polis mlidüriyetinde başından 

Artık yeni bir hüviyete bürün • geçenleri anlatıyordu: 
aıii§ olan sabık ••Enosis,. in yolcula· - Bir gece yüzbaşı Ştanke ile birlik 
n bir gece evvel ~hit oldukları mü- te Kempinski lokantasına 2itmiştik .. 

, heyyiç vakanm kahramanlannı, gün- Biraz sonra Ştanke lokantadaki gizli 
~ÜZ göziyle görmek için, alelacele odaları gözden geçirmek Uzere, beni sa.. 
giyinmişler, güverteye ko§muşlar • lorVda bıraktı, yavaşça dı§anya çıktl. İ§· 
dr. te bu sırada birdenbire g~zlerime bir 

Karadımizin haşin yüzünü, sabah bez sarıldı ve iki kuvvetli el ağznru tt
mdteminin nüvazişleri altında sanki kadı .. Beni hemen o gece su mahzenine 
hafif, hafif ürperiyormuş gibi küçük atnu~lardı. 
Clalgacıklarla kın§ıyordu. Götenberg, Semrayı dikkatle dinliyor 

Sabık Yunan vapurunda herkes du. 

runda imiş gibi, bize glilünç fıkralar an
latır dururdu. 

- Nasıl uyurdunuz? 
- Uyumak mı? Su içinde uyunur mu 

hiç ... ? 

- PekllA. Banyo hikiycaini bir tara. 
fa bırakalım timdi. Siz yUzbagı Ştanke
ile birlikte İngiliz casus kadını aramağa 
çıkmıttmız 1 Berlinde b8yle bir casusun 
mevcudiyetini hlll iddia ddiyor mµsu
nuz? 

- ŞOpheaiz .. Eğer yedi gUn içinde 
Berlinden kaçmamıısa· 

- Hudutlarımızdan bu milddct için. 
de hiç bir filpbeli kadın gcçmemiıti:ııı 

•••u•••••••••••••••••••---..•·•-•.__... .......... .. 
: : : Yazaın: : 
5 1 : lakender F. Ser:em : 
: ss 1 
: - - : 
: J ....................................................... : 

bulunuyor, öyle mi? 
- Şüphesiz. Çünkii çantadaki evrak 

ancak Türkiyeyi alakadar ederdi. 
- Garip gey 1 Halbuki İngiliz caausu 

bunu çalmakla bir ıey temin etınİ§ olmı 
yacak. 

- Maamafih evrakı tekrar yilzbaıının 
evine bırakmıılar. 

- 1gte bu ıaşılacak ıey 1 
- Hiç pımayınu, g<S.zilm 1 Bu bir 

İngiliz dolabı, tngiliz siyasetidir. Bitta. 
bi evrakın fotoğraflannı aldıları V c za
bıtayı tekrar ıUpbe ve terdddUd içinde 

Daha iyi bilemiyordu. Ancak, Mibril' (') E ::r 
mah, Sünbül, kardeşi Nesim. .. BunW'1 E; ":: 
biribirlerine eklendikleri takdirde, het : [ 

• _ _ıı t'- .... 
halde, Beşir, kolaylıkla saraya gtreru1" ' 
Ancak, ortada, Havva gibi bUyUk bit 

maru vardı. Beşir, Havva.nın SUnbUlU 

kendi evine alarak kendine hasretıne} 
istediğini biliyordu. 

"Onun elinden bu oğlanı gürülti.isiiJ' 
ce nasıl koparmalı? .. ,, 

t~e dimağını meşgul eden b~lı~ ~ 0 

mesele buydu. 1:3 g 
Böyle düşünerek ve d~ce ıil!Ut' .. ~ 

Binde adım adım ilerllyerek aheste r ~ 

heırte yUrUrken, omuzuna bir el dok\JSI 'g 
du. ~ 

Dönilp baktı. · 

Yaşmaklı 40 - 45 Uk bir ka.dm. 
- Ne var, bacı? 
- Oğlum, sen, konağın a.ğalarmda.0 

mısın? 

- Evet, hacı Mustnfanın ağalarııı• 

dan ... Nereden bildiniz? 

- O tarafa doğru gidiyordun da.-' 
Bir soracağım var. 

- Buyrun! 
- Yann sergi var, değil mi? 
- Evet ef endlın ... 
- Ben de gelebillrim.. değil mi! 
-Tabit. .. Herkes gelebilir. Ancak bt 

zı dairelere bahusus seçme halayıkJs· 
rmın kısınma girmek için kfilıyanıtl 

yahut bizzat hacının husus! mUsaadeSi 
ister. Oralara herkesi gelişigüzel bırak 
mıyorlar ... 

- Benim orada işim yok. 
- Pek a.ıa... Gelin, bakın.. 
- Ben ne istiyorum, biliyor musun 1 
Amma da geveu ka.dmdl ha. •• 
- Ne istiyorsunuz? 
- İyi uşaklrk edecek bir köle! 
- O kısma girmek kolaydır, ba.cı!,.t 

Nasıl çalrştıklarmı glSrürsün., beğenlt1 

altrsm .. , 
- Fakat, oğlum, işte mesele burada.. 

Ben çok titiz bir kadmnn... Böyle bil' 
ralara yn.1ruz başıma geldiğime de bal' 
ma .. Benim de koskoca bir konıtğıtl1• 

atlarım, cariyelerim, her şeyim var.-• 

Al bakayım şu altını oğlum. .. 

O ... Böyle durup dururken bahşiş!" 
Bakalım. arkasından ne çıkacak ı 

Maamafih, Beşirin, vaziyeti değtŞtl
Daha hilrmetkar ve atl.k blr tavu- ~· 
kmdı. 

-Aman efendim, ne zahmet? .. - dfr 

dikten sonra, dört kulak kesildi. 
( Devamt 1Ja1') , fılkele borclasmda toplanmış , Üçyiiz 

metre mesafede seyreden mini mi
ni motorbota korku ve hayretle ba • 

- Hiç bağrr~dınız nu .. Bu manza.. 
rayı etraftan gören olmadı mı? - Ya erkek? bırakmak için evrakı iade ettiler. ---------------

kıyorlardı. 
Bu nasıl olurdu? 

Diye sordu. Semra başını salladı: 
- Hayır. Ne bağırabildim .. Ne de et 

raftan gören oldu. O dakikt:lda elektrik-
~ 300 tonluk kos koca vapuru 

mini mini tekpe mi avlamı~tı? şu ler birdenbire ıönmü§til. Demir gibi 

Y okular arasında bulunduğunu, 
yultürıda bilmünasebe söylemiş oldu
iumuz, ltnlyan maliye miitehas
SISI Sinyör ••Eliberto,. yanında dur
makta olan Amerikan deri tüccan • 
na: 

- Buna ne dersiniz nzizim ~ diye 
sordu. · 

Amerikalı bir gece evvel ~ahit ol • 
duğu heyecanlı vakanm kahraman -
lanru bilhassa o zamana kadar bin 
bir gece masalı kabilinden olarak pa· 
lalı, iri ve sarkık bıyıklı Yeniçeri kı
yafetinde tahayyül ettiği Türklerin 
he.kiloat halde çok kibar ve medeni 
İnsanlar olduğunu görmüştü. Bu 
gayri memul tesadiifün kendisinde 
ayandınal§ olduğu hayretin el' an te
siri albnda bulunuyordu. 

Yol arkadn§ı ltnlyanm sualine 
cotkunlukla: 

- Ne diyeceğim? cevabını ver
c5: Mükemmel.. Doğrusu Türkler 
çok kibar ve centilmen adamlannıf .. , 
Dikkat ettiniz mi?. Türk zabiti hiç 

ıcrt iki kolun arasında biraz sonra su 
mahzenine atılmıştım. 

- Kaç gUndenberi su içinde mi yaşı
yordunuz? 

- ŞUphe yok. Arkamızdan akan S'.l 

yolunun demir parmaklığı arasından bir 
kağıt parçnsı atmı§tmı. Bilmem ki.. 

Götenmberg Semranın sözünü kesti: 
- Evet. (İmdat) İ§areti elimize geç. 

ti ama .. Neden o kağıdın UstUne lokan
tanın adını ilAve etmediniz? Sizi bu ka
dar uzun zaman banyolda kalma~an 
kurtarmı§ olurduk. 

- Kalemim yoktu. O iki kelimeyi gö 
zümdeki sürme ite yazmıştım .. Başka 
bir şey il5ve edebilmem için, kirpikleri. 
min dibini kazımahydım .. 

Götenberg gUldU: 
- Sizi mahzende bulacağımı hiç um

muyordum. Bizim komiser ve memur
lıırla da birkaç gece b2şba~a kaldınız, 
değil mi? 

- Evet. Komiseriniz çok metin adam 
doğrusu. Ayni zamanda da ~eridi. Şaka. 
yı çok seviyordu. Evinde, ailesinin ya-

- Bir erkekten de mi fÜpheniz var? Semra dalgm ve mUtehaY.)'ir .. 
DUşUnilyordu. 

Götenberg pUrosunu yaktı: 
- Evet. Doktor Şrnit bir İngiliz ca-

susudur. ' 
- Bu mesele hakkında sizden de he. 

sap soracaklarını tahmin ediyorum! 
- Benden mi? 

- Bu kadar kafi bir ifade ile söyle. 
meniziden anlaşılıyor ki, elinizde doktor 
Şmit aleyinde kuvvetli vesikalar var? 

b. 'k - Evet .. - Hayır. Elimde hiç ır vesı a yok. 
ı - Ne tnUnascbetle .. ? Ancak gözü bağlı kadının tocası imiş 

gibi görünen doktor Şmit, Rozental nam - Çünkü bütiln bu konuşmalara, bu 
.müstearını taşıyan casus kadının para tafsilata rağmen askeri divanı harp ht!.
ile tutulmuş bir adamıdır. yeti Berlinde İngiliz değil, fakat bir 

Türk cac;usunun faaliyette bulunduğu 
- Bunun kaçtığını mı sanıyorsunuz? kanaatindedir. 
- Evet. - Ne diyorsunuz .. Bir Türk casu'Ju 
- Bu, bir tahminden mi ibaret? yok-

mu? 
sa... 1 k b Götenberg gü ere a§tnı salladı: 

- Hadiselerin seyri bana bunu gös. 
(Devamı var) 

teriyor. Doktor Şmit kaçmamışsa bile, ---------------
muhakkak kaçmak üzeredir. Çünkü, Ber [Q) e ifil ft ~ <dj <e 
ı~ za~ıta.~ını _şa§ırtmak v~ b_ütün dikkJ- MQJı ır l\.iı ~ce lf'\l aı ~ a m R 
tı benım uzerıme çekmek ıstıyen, bu kur V )'l 

naz adamdır. Yüzbaşı Ştankenin çanta. F ransada Markis isminde birisi, 
sındaki evrakı k~sden '.ialan hırsızın da deniz üzerinde yaya yürümeğe bn~ -
burıklan başka biri olmadığım idda ede- lamıştır. Bu adam, lastikten imal 
bilirim. ettiği bir elbise ile, Fransız nehirleri· 

- O halde bu şiiphelerinizi askeri nin birçoklarında tecrübeler yapmı~ 
divanı harbinde de tekrarlamanızı ric:ı ve su üzerinde yaya olarak yürümüş
enerim. Bu suretle Von Ştankeyi de zan tür. Markis bugünlerde Fransa ile 
altında kalmış ol'Tlaktan kurtarırsınız 1 lngiltere arasında Manş denizini ya-

- Hay hav .. Demek yüzbaşı Stanke ya olarak geçmeğe hazırlanmakta -
çantasının çalındığı için, zan altında dır. 

pcons 

Yukarda resmini gördUğUnilz Kaf" 
rin Şeyron isimli kız 27 yaşındadır. "/f 
şington zabıtasına iltihak etmişti!' 
Kadın olma.sına. rağmen birçok eski pD' 
!islere atışta tefevvuk etmi~ir. Kendi' 
sinden çok muvaffakıyet bekleniyor, 
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kavi yolu takiben biraz ötedeki muvazi 
Yolda gözüken Pardayaru gösterdi. 

Bir taraftan Faustanm acı sözlerile 
diğer taraftan Pardayarun kendilerine 
chcınnıiyet vermiyen hareketlerile fena 

halde izzeti nefisleri kırılmış olan bu 
beş siluhşor, kin ve intikam savuran 
naralarla şövalyenin peşine saldıroılar. 

Fausta da iyice mantosuna bürüne. 
rek, doğruldu ve hoş bir temaşaya ha
zırlanıyormuş gibi pencereden l!ışanya 
bakmağa başladı. 
Pardayanın bulunduğu yerde, yol 

oldukça dardı. Bir tarafta kayalardan 
bir nevi duvar yükseliyordu. Yolun ö

bür tarafı lda uçurumdu, öyle ki iki sü. 
~arinin bu yoldan yan yana geçmeleri 

iideta imkansızdı. Nitekim beş silahşor 
buraya gelince, arka arkaya sıraya di
zilmek mecburiyetinde kaldılar. Kinin 

~erdiği hızla Büssi başa geçmişti, Sent 
l\1alin, Şalabr ve Monseri s;rayla onu 
takip ediyorlardı. Montalt en sonda bu
lunuyordu. 

Pardayan arkadan gelen nal seslerini 
duyunca döndü: 

- Hele hele 1 Şunlara bak! Vay canı 
fla, Önldeki şu bizim ahbap Büssi, diğer 
Ü~U de Bastilden kaçırdığım üç mini mi. 
:nı ·1·h sı a şor ..• En arkadaki delikanlıyı da 

~nınuyorum ! .. Fakat anlamıyorum ki 
austa ne diye yukardaylçen bana hü

cuın etmelerine mani oldu? .. Hiç olmaz 
~a 0 rada bol bol yer vardı! Şimdi zaval 

Çocuklar bu daracık yerde teker teker 
ne Yapacaklar? 

1t Pardayan atını çevirdi ve kılıcını çe
erek bekledi. 

Sonra B" · L"kl k · · y k • ussı o er ıyı:e yanına 

a laşınca gülerek sordu: 

1 - Hayrola mösyö Büssi Löklcrk böy 
c acele nere gidiyorsunuz?? Yoksa bır 

kaç ay evvel vaadetmiş olduğum eskrim 
dersini almağamı geldiniz? 

- Alçak serseri 1 Ben sana şimdi 
dersini veririm. 

Pardayan gülerek kılıcını uzattı: 
- Zaten benim istediğim de bu. 
Bu sırada üç (yaver) coşarak bağır. 

dılar: 

- Öldür! Öldür! Vur, korkma 1 
- Amma yaptınız ha!.. Beni öldür-

meğe niyetiniz vardı da ne ldiye en öne 
şu çocuğu koydunuz. 

-- Ben .. Ben Büssi çocuk ha ı .. 
- Hem de öyle fena çocuk, öyle be-

ceriksiz bir talebe ki.. kılıcını bile tuta.. 
mıyor .. 

İşte! .. Bir, iki, üç!. 

Büssinin kılıcı bir hamlede elinden 
sıçramış ve uçuruma düşmüştü Büssi 
saçlarını yolmağa başlayarak bağırdı: 

- Ah şeytan herif! 

Bu anda Sent Malinin sesi duyuldu 1 
- Kenara çekilin .. Ben geleyim .. Çe-

kilin .. 

Fakat Büssi oralı değildi ve olduğu 
yerde durarak diğerlerinin öne geç
mesine mani oluyordu. Bu aralık atın. 

dan inen ve yanına kadar sokulan Mon 

taltın, kendisine kılıcım uzattığını gö
rünce, çılgın bir sevinçle bunu kaptı ve 
yeni bir ümitle Pamayana saldırdı. 

- Gene mi, mösyö Büssi, vallahi çok 
inatçısınız! .. 

Pardayan cümleyi henüz bitirmemişti 
ki Büssinin ikinci kılıcı da elinden 
fırlıyarak diğerinin yanına, uçuruma 
gitti. 

- Eh 1 Şimdi gönlünüz oldu ya? E. 
ğer yanılmıyorsam, sizi beşinci defa 
<.lır ki krlıcınızdan mahrum ediyorum .. 
Bana karşı taliiniz yok vesselam. 

Büssi önce yumruklarını s·karak el
lerini havaya kaldırdı. Sonra utancından 
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hiç merak etmiyecektim, hatta diyecek 
tim ki: "Bu asilzade ( Montaltı işa.ret 

etti) ve bu muhafızlar sizin müdafaa· 
nız için kafi gelir! 

- Aman! Aman! Mösyö. yoksa üze. 
rimize birkaç ordu rr.u yürüyecek? .. Fa 
kat zavallı kral Hanrinin bu kadar fazla 
askeri olsaydı evvela FranSllyı i~gal e· 
derdi. 

- Hayır madam. size karşı yürüyen 
bir ordu değil ı .. ,Bir adam, bir tek adam 
dır.! .. Fakat bu bir tek adam şeytani 

zek5.sile bir or'dtıdan daha müthiştir 

Bu bir insan değildir madLım, Bu, sizin 
üzerinize inecek olan bir yıldırımdır . .. 
Bu pardayandır ! .. 

Fausta kendilerine ıdoğru ilerliyen 
süvariyi gösterdi: 

- İşte zaten geliyor! 

Büssi Löklerk saçtan diken diken ol-
muştu: 

- Kim ... diye bağırdı. 
- Gelecek dediğ:niz adam. 

Bütün başlar biranda o tarafa doğru 
döndü. Büssi gür bir sesle: 

- Pardayan ! .. 

Montalt kinle: 
- Nihayet!.. Pardayan ! .. diye bağ:r. 

ıdılar. 

Diğer Ü!:Ü de: 
- Sir dö Pardayan. diye tekrarladı

lar. 

Orada beş kişi idiler, beşi de mütead. 
d:t harplerde ve düellolarda kclıraman. 
lık ve cesaretle temayüz etmişlerr.li. Yan 
laruida on beş silahlı muhafız vardı. 

Ta Fransa ve italyadan, sırf Pardayan 
la karşılaşmak için. buraya gelmişler

di. 
Şimdi Pardayan karşılarında idi ... Ve 

onlar biribirlcrine bakarak b~ribirleri

nin gözlerinde dehşet ve korku okuyor. 
lardı.. Korktuklarını anlıyorlardı. 

. -=---------------------------Pardayan ise, atının üzerinde yap
yalnız ve dudaklarında müstehzi bir 
tebessümle kendilerine doğru ilerliyor
du. 

Faustanın yanına iyice sokulunca, bir 
tek hareketle beşi birden kılıçlarını u
zatarak beklediler. 

Pardayan atının üzerinde kımıldama
dı bile ... 

- Geriye! .. hepiniz çekilin! .. 
Fausta bu emri o kadar şiddetle ver-

miş. öyle hakim bir tavır almıştı ki, 
beşi birden oldukları yerde mıhlanıp 

kaldılar. Ve Faustanın ikinci ve daha 
amirane bir işareti üzerine geriye çe
kildiler. 

Pardayanla Fausta karşı karşıya kal. 
mışlardı. 

Pardayan kendisine has bir zarafetle 
eğildi, güzel ve kurnaz bir tebessümle : 

- Madam, dedi, büyük bir sevinç 

ve saadetle görüyorum ki, Rian sara• 
ymdaki o müthiş yangından sağ ve sa
lim olarak kurtuldunuz. 

Fausta derin gözlerini ona dikti : 

- Görüyorum ki siz... oradan da 
kurtulmanın yolunu buldunuz. 

- Sırası gelmişken sorayım madam, 
o müthiş yangını hangi beceriksiz elin 
yapt·ğıru biliyor musunuz? .. Hakikaten 

merak ediyorum, çünkü uzun müddet 
kıymetli mevcudiyetinizin o alevler için 
de kaldığını zannederek tizülmüştüm. 

Fa usta tabii bir sesle sordu: 

- Bunu siz de benim kadar biliyor. 
sunuz Şövalye 1 

- Ben mi madam? Nereden bileyim? 
- O halde mösyö, bilmediğiniz bir 

şeyi ben nasıl bileyim? .. 
- Çünkü madam, ben bir nevi balık 

ağını andıran bir tuzağın hatırasını ha
la unutmadım .. Benim için Sen nehri
nin dibinde yaptırmak llıtfunıda bulun. 
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duğunuz mini mini güzel tuzağı hatır
lıyor musunuz madam?.. Hani içinde 
tam bir gece kaldığını garip bir y~rl .. 

Faustanm kalbi şiddetle çarpmağa 

başlamıştı ve bu çarpmtx kirpiklerine 
de aksettiği için, Pardayanın gözünden 
kaçmadı ve devam etti: 

len bu samimi sözleri onun titriyen kal· 
binde Um.it uyandırmıştı. 

Pardayan Faustanın düşüncesini sez. 
mit gibi tavrım değiştirdi ve gülerek: 

- Halbuki unutmuştum ki, sizin gi.. 
bi zeki bir kadın böyle müşkül bir vazi
yetten kurtulmak için icap eden tedbir 
leri evvelden nasıl olsa alır .. Bunun için 
sizi tebrik ederim 1 

Fausta, bir tahkir gibi söylenen bu 
sözler üzerine kalbinin sıkıldığını his
setti. Gözlerinde kine benzer bir hal 
belirdi. 

- Evet 1 Görüyorum ki ıiz de unut
m.aıruşsınız 1 Beni öldürmek için istimal 
ettiğiniz demir, ateş ve su, size sırayla 

hiyanet ettiler. Öyle ki. benim aleyhime 
§imdi hangi ma:ddcleri kullanacaksı.. 

mz diye merak ebneğe başladım. 
Pardayan bir müddet gözlerini ufka - Bana bunları söylemek için mi ya. 

dikerek, elemli bir rüya görUyormuş ruma geldiniz? dedi. 

gibi daldı. Fausta gizli bir perestişle o
na bakıyordu. Nihayet Pardayan tekrar 
lakayt ve müstehzi tavnru takınarak: 

- GörUyorsunuz ki madam, her işin 
içinden çıkmak bende adet haline gel
miştir. Binaenaleyh bu hususta üzül. 
mekte mana yok .. Halbuki siz madam?. 

Sizin, o yangın içinıde tüyler ürpertici 
bir şekilde öldüğünüzü bana temin etti

ler desem inanır mısınız?. inanır nusı
nrz ki bu haber üzerine cehennemi bir 
ıstırap çekmiştim? ... 

Fausta ncf sine karşı olan bütün ha
kimiyetine rağmen heyecanını gizliye-

medi. Gözlerinde bir kıvılcım parladı. 
Pardayan samimi bir sesle devam 

etti 

- Evet Yangmdan kurtulmakta ace-
le ettiğim için kendime lanet ediyor. 
dum. Kendimi kurtarmak için istical 

gösterecek yerde. sizi kurtarmam icap 
ettiğini düşünerek vicdan azabı içimle 
kıvranıyordum. 

Fausta, siyah birer pırlanta gibi par· 
layan gözlerini ona dikmişti. Hiç değiş
miyen sakin yüzüne rağmen heyecanla 
soluyordu. Çünkü Pardayanın içten ge. · 

- Hayır madam bunun için değil. 
Ve bu cehennemi sıcak altında saçmala· 
rımt dhıletmek için sizi beklettiğimdcn 
dolayı affınızı rica ederim. 

- O halde sizin ispanya yolhırmda 
böyle dvare !dolaşmanıza sebep ne? 

- Sizi arıyordum. 
Fausta ikinci defa vücudunun ürper

diğini hissetti. Bakışı tatlı bir hal al. 
dr: 

-Ya? .. O halde mademki beni bul
dunuz, şimdi beni nisin aradığınızı söy
leyin! 

Pardayan ciddi bir tavırla l"austanın 
gözlerine baktı: 

- Madam, Sa Majeste kral H.:nri, 
İspanya kralı Filipe götürdüğünüz ev. 
rakı sizden alarak kendisine götüone
ır.i istedi. Ve ben de sizi, şunu söylemek 
için arıyordum! Madam, bu parşlime

ni bana teslim eder misiniz? 

Fausta ateşli gözlerini Pardayana 
dikti, yavaş fakat içten gelen bir sesle 
söylemeğe ba§ladı: 

- Hatırlıyor musunuz ~övalye, bun. 
dan evvel size, İtalyada kral olmak fır· 
satmı vermiştim. ihtiyar bir adamı öl· 
dürmek mcvzuub:ıhs olduğu için bu tele 
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lifi reddetmiştiniz. Öldürülmesi icap 
eden adam Sikst Kent gibi bayağı bir 
fClhsiyet olmakla beraber, sizin gibi dü
rüst bir adamın bu rcd cevabı beni hay
rete dü§ilrmedi. Benim hazırlamış oldu
ğum plfinlar sizin red cevabınız üzeri. 
ne suya düşmüştü. Bugün bu fırsat, 

tekrar elime geçmiştir .. Ve bu dl"fa ar
tik bir ihtiyara taarruz etmek meselesi 
de mevzuu baha değildir .. Şimdi mev-

zuubahsolan şey, dünyanın en haşmetli 
kralile ittifak akdetmek .. Ona yardun 
etmektir .• Anlatabiliyor muyum şöval. 

ye? 
Parf'.;-yan, hiçbir şey duymamış gibi 

aakin bir sesle tekrar etti: 
- Madam, bu parşümeni bana teslim 

eder misiniz? 
Fausta bir defa daha ümitsizlik ve 

şüphe duydu, fakat Pardayanrn son de-

rece sakin olduğunu görünce devam et
ti: 

- Beni dinleyin şövalye .. Bu parşii. 
mene mukabil siz, Filipin Fransaya 
göndl"receği ordunun başkumandanlığr

na tayin edileceksiniz .. Bu ordu çok 
kuvvetli olacaktır .. Sizin gibi bir ku
mandanın idaresi altında bu ordu mağ. 
lUp edilemez bir kuvvettir .. Siz, ordu
nuzun başında Fransaya yükleniyorsu

mız, Hanri kolaylıkla mağlup ediliyor 
ve sonra mahkemeye verilerek idama 
mahkm oluyor .. Filip Fransa kralı olu. 
yor ve siz .. Sizin için krallık niyabeti 
gibi hususi bir devlet kuruluyor!. Siz 
bir müddet bununla iktifa ediyorsunuz 
ve bir gün bir sebep bularak Filipin ü

zerine yürüyor ve onu mağlup ederek 
J.'ransa tahtına çıkıyorsunuz.. işte be
nim planım.. Bir tek kelime, ve Hanri 
i~in i:;tediğiniz b-.ı par~il.-neni ben siıe 
teslim edeceğim .. Size ~övalye dö Par. 
el ayan .• 

Pardayan ayni sakin sesile tekrar 
sordu: 

- Madam, Fransa kralı Sa Majeste 
Hanriye getireceğimi vaadettiğim bu 
paJlümeni bana teslim eder misiniz? 

Fausta ümitsiz ve yorgun olarak a· 
rabanın yastıklarına gömüldü: 

- Bu kıymetli evrakı siıin şahsınıza 
takdim ettim, bunu reddettiniz. Şimdi 

onu Filipe götUreceğim. 

Pardayan eğilerek selam ver1di: 
- Güle güle madam. 
- Eh, şimdi ne yapacaksınız baka· 

lım? 

- Bekliyc:eğim mcıdam. Ve made:n 
ki siz, Madrite gitmeğe karar verdiniz 
ben de giderim. Onun için tekrar gö. 
rüşmek ilzere sizden aynlıyorum. 

Pardayan geniş şapkasını sallayarak 
tatlı bir tebessUm1e Faustayla diğerle· 
rini selfimladı ve yavaş yavaş geldiği 

tarafa doğru yollandı. 

Dönemeci saparak gözden kayboldu· 
ğu zaman. Eüssi. Şalabr, MonsC:i Ser.t 
Malin ve Montalt arabanın etrafını sar 
dılnr ve Montalt dargın bir sesle Fa. 
ustaya sordu: 

- Bu edepsizin terbiyesini verme .. 
mize niçi" n mani oldunuz mndam? Ni
çin?. 

Büssi de atıldı: 

- Evet prenses ne için? .. 
Fausta muhakkir bir tebessümle bir 

müddet kendilerini süzdü ve sonra: 
- Niçin mi? .. ldedi, çünkü korkudan 

hepiniz titriyordunuz. 

- Biz mi madam? .. Hayır yanılıyor. 
sunuz ! .. Bunu da isbat etmeğe hazırız .• 
Bir tel: emir ve bu adam mahvolacak· 
tır. 

-Ya? .. O ha!de te~ebbüs edin de 
görUrsünüı !.. 

Ve Fausta bunları öyliyerek, yılan· 

'a 

~ 
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tsrANnuı.. 
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#1. lS,ao Anıhasaııısrden naklen varyete mllzl 
t 

19
.30 konterans, Selim Sım Tarcan tara 

~ a:~ l'Urk UlUs1kiat ve halk ~arkıları, 20, AHAV 
" tı:ı 1

1ll& ve &.rko.dll§lan tarafından Türk rUnK 
~ 0 Uslkiaı ve halk §D.rlolan 21, saat ayan, MEl.EK 
~ ~keatra, 22, ajaruı ve borsa haberleri, ve er IPEU 
~ 2a .;:ıUn prograını, 22,30 plAkla sololar, ~A.H.AJCTA 
g VILJllZ ~ \it\-"NA: smmm 
~ ,._~20 edebt yayuı, 18,45 eğlencelf karışık 4.LKAJ'.AH 

201 • 20,05 saat, program haberleri, spor, rAN 
~3 ınustkt, 21,15 komedi 23,15 haberler, 

C cı.zı; 23.as keman konseri, 24,15 gramofonla ŞIK 
tnuıncıaı, 24,85 haberler, ~ARR 

8Cıtttı.'\: 

BEYOCLU 

1 Saadetim sensin 
1 Yılmayan adam 
ı Zlgteld yıldızlar kralı 

ı Çocuk hmırzlan 
ı ztgfeld yıldızlar kralı 

Programmı blldirmeml§Ur 
ı Altın kelebek ve Hortlak 
ı YUrUyen ölü 

ı 1kJ yavnıcult ve Uçuruma 
doğru 

Mazurka 
Kteopatra ve En 
tehlike 

bUy1lk 

17,03 ASnl 
20 05 Pazar yaymı, 19,05 aarkılı piyes, uçurumu 
~ lnUSlkf ve konuıımıı, 20,45 cpor, 21,05 ·\STORVA 

1 
Kahraman lıaydutlar ve 

23.a~nsen, 23,05 hava, haberler, spor Kara odanın esrarı 

1 Altın zincir ve Öl Um 

ftn.. havalan, <JUl\IUIUYET 1 Programını lUdirmemtııttr ".UAt>,mşTıı.;: 
ıa.05 lt 

ıo ~ onscr, 19,15 konterana, 19,45 spor, 
21:0,, ıtacar §arkılan, ve çingene orkestraar, 
~.o,, koınccıı. 22,20 haberler, 22,40 orkestra FERAH 
ll.(h dans tnusm:ısı, '!UlUJ 

lıttş: illi.AL 
lD05 

ISTANBUL 
Çölde bir Türk genci. 

ı Ruz Marl 

ı Y e~ll domlno ve Malek 

' •aat., hava, havadis, 19,15 askeri 4.:1.A.A 
ltoıı.aer, 20,35 milletlerin zamanı, 20,55 korc At.ınmAB 

kaçakçı. 

1 Aşk gifnc,şi 

ler, 221'1, 2ı.ao piyes, 22,35 saat, hava, haber 
le:. ·i5 6Por, 28 "'cıfc ltonscrl, 24 son haber 

° KE~L \UlEl' ı 
to~blt\: 

1 Yeşll domnlno ve Bltml 
yen ıstırap 
Programını blldlrmeınUıtır 

2oos 
1 lt°ll.ae ' den!zct §t\rkıla.n, 20,35 senfonik llALl!l 
, ~~ ~ ~2 din! yayın, 22,10 haberler, hava, 
!l h,ıı \t ıl& Orkestra ve ra..-ı konseri, 24,16 

1'o e llllJ31 ki. 
l1'\: 
18~ 

MJLTlYADt 

~ leııtonık konser, 19,15 spor, kaiışık 
21,iS ' 2ı,ıo saat, haberler, 21,35 konteramı, 
~~rltestra konseri, 22,85 film konuııması MlLU 
lt°ll.ae e haberler, 22,45 piyes, 23, 15 koro 
b'ber~' 23,45 dans musikisi, lstlrahaUerde 

OSKUDAR 
ı ö:um perisi 

BAKIRKÖY 
: Aşk hUzUnlcrt 

BALAT 
ı Parla esrarı ve 

bir kovboy filmi 
IJAveten 

~35 dana musikisi, TiYATROLAR 

liı;~tYoğıu 4 Uncü sulh hukuk hakim. 
.. ınden • l' . 

lJglı~tekesinc mahkemece elkonulan ölü 
rlı.ı cu oğlu Evdikiıno terekesi alacak I 
llli 11ıı:tıasında ölün ün varisi olan ve· 

tası re 
0 d t · ı ş· l' H ı~ ' ltar • a e memış o an ve ışı a aı; 

.$ehir1İ°yiJf rosu 

111111111111111 

llLlll 
llllllH trııı.n Cazı caddesinde U ğuroğlu apartı-

ınazı ---lllcçhQı oturan irisin ikametgahının 
uığ1 ıtıii~d.uğundan tebligat yapılama. 
lllakıa •1 §ltin meşruhatından anla§ıl
tilllliş \anen tebligat icrasına karar ve-
<ılan 2~Uğundan irisin duruşma gilnil 
llcy0~1 1-937 cumartesi saat 9 da 
&inde \u 4 Üncü sulh hukuk mahkeme. 
Yabındaazr: ~ulunmaar aksi takdirde gr-

goruıeccği ilan olunur. 

~<'\ \>t 

E. Hafkevi 

f EPEBAŞI 

SURTUK 

LtnlS BAYAT 

~bafmda 
FERAH 

Tlyatroeunda 

EmlntınU Halkevi 
Temsilleri 

H UdnclkAnun per 
şeı:nbe gecesı 

HJmmetfn oğlu 

"•~!arı - Yedikule - Sirkeci tram· 
bir llıiknrn Babçckapı durağında içinde 
l.rrıı b •1tar Para ile senet ve bazı evra: 

3 perde komedi mQzi 
kal, bU)1lk orkestra 
\re koronun 1gtlrnk11 e. 

ntı.vetc.-ı: MÜREBBİYE l perde konıcdJ ... 
l lJ Un . 

t btıı an Çantamı zayi ettim. Para-
ltırı:ı "dana ait olmak üzere senet ve evra ~ ~ ~ ~~. . 1

ki la~ ~>nıe g6nderildiği veya getiril· ~ı5'?, ~ 
ili il~ dırde aynca memnun edileceği. . _,. . 

!{adıktıy SUrcyyada 
HALK OPERETt 
l'arm saat 21 de 

salı ak§atnr 
AZAKTA 
ENA'1'1LER 

)' Cdetjll'l 

fı Cdilctıfe · 'nroamba ak§amı Saray ~ 1~ - Tramvay caddesi Jmr.ı. da Eski Hamaın, EakJ 

~--ıas_i_Iiki_._·~~~~~~--~~~----~Tu~~~~-------
llfia vek8Ie inden: ~6ılkin 

lettıe eJta· cikfuıun/937 aalı günü saat 15 te Ankaradn Nafıa Vek&leti mal· 
' iltıne komisyonunda Safranbolunun Kuzdağı Abaza Devlet or

inde h dan Veya hususi mukaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat ilze

llen be~th~zi bir istasyonda teslim edilmek üzere 23200 lira muham

n il' elli 160(){) adet nonnal kayın traversin lcapalı zo.rf usuliyle eksilt-~. '~ılacaktır. 
'-ttttltın d v l.ı!L il~~ e §artnamesi ve teferrüatı pamEJız olarak Ankara a e~t 
f\1 e dairesinden almabilir. 

ı.1"'~t teminat 174{) liradır. . 
ekJiı · 9 ... 7 · biitealıJıi ~tın tc!dif melctuplanru Nofoı Vekaletinden ~lınm~ş 1. " seneaı 

fldar 4 Uik ve ikası ile birlikte 26 ikincilcunun 937 sah günü sat:ıt 14 e 
nknrada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lD.zundır. 
~ (2302) (S8) 

lstanbuı De ter arhğındao: 
Muhammen sene· 

lik kira bedeli 
hh Llra our1c 
Vu~satşr: K yserli oğlu sokağı 33-35 clüld:un.. . ~~ . 

bıı "e kir da Yn~ılr dükkan hizasında 3östcril~n sencl~k kıra ~edclı u~enn
'rt.h.J a badelı dört müsavi taksitte ve taksıtler pcşınen tedıye edilmek 

-1 e } 9 l 9 • • I..! __ 
'tilece . • 37 gnlz günü saat 14 te eçık arltırma ile bir cene ıçın r:.ımya 
-~lzr. T~liplcrin yüzde 7,5 pey akçclcrini vr.ktı muayycninden evvel 
'9n\llıa defterdnrlıic milli cmlalt mü :lürdüf!ümb n1ü~e~e~:!;il s:ılış komis-

ltıUracaatle.rı (F) (134) - ~ 

R A BEN - 'Akpm J>C'ISfall 

UMB~ 

~,,,. .. 
-

··-··· .. 

lt 

·ı • 

BİRE·, 
1000~ VEREN. 

-· ~ 
,,. __ 

..ı ·İ'~ .. ... 
( 
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Çağlayan ~ 
Her akşam 

Rakkase: BAHIYYE AMiR 
Beyo~lu 

Rakkase: MELİHA SELAME !! 
:: 

, MU ALLA I! 
i ~ 
5 SOLiST H 
::i. S. ATILA Revü heyeti bayanlardan müteşekkil Zeybek ve =:.=.=:: 

Anadolu dansları 
:.:İi Memleketin çok kıymetli musiki aan'atkarlan ve bayan okuyucular n 
:ı Tanburi Bestekar Salahattin :: 
!! T. L. 40335 ii 
:: :::::::::: :::::::::::::::: ::: : ::::: :::::::::::: ::: ::::: ::::::c::: :::::: ::::: :::: ::::: :: :::: ::::: :: :: : :: :: ::::: :::: :ı 

Türki e Ziraat Bankasından: 
Bankamız için altı tip üzerine cem' ~n yedi yüz elli adet kalamoza kabı 

satın alınacaktır. Nümuneyi görme'" ve şeraİ'İ anlama!< üzere lkinciki 
nunun on birinci pazartesi akşamına adar her 3ün öğ eden sonra lstanbul

da Yeni Postahane arkasında Türkiy ' ;-mnda alt katında Ziraat Bankası 
l..evazun dairesine müracaatlan. ( 43). 

BRESLAU 
PANA.YIRI 

Zirai Makina Sergisi 
BRESLAU Almanya 5 .. 9 Mayıs 1937 

HABER - Akfam postam 

Büyük Postahane karşısında lstanouı 
Deposu Maks Faraci Hamidiye caddesi 

SEZEN 
T.:.RZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
ter zısidir 

En caz'p m:ıaellcr, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbu.l Yeni Postahane karşısında 
Letafet hanında 4 No. 

Kim)'ager 

Hüsameddin 
fam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
ımı.mn tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Hanı. 

::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::11111 

10 tkinciklnun - 1937 

HER AKŞAM 
BeyoQlu LONDRt\ Birahanesind 
Bayan H ~MIVET .. Kazbek Murat 
ve Bayan MECBUR~~ Tarafından 

Yeni program ile zengın akrobatı 
varyete numaraları 

Teoeifcını : 40227 

A vrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik va Arama En 
litüsü Geneı Direktörlüğünd 

1 - Maden mühen&si yetittir :nek üzere müsabaka ile A 
20 talebe tahsile gönderilecektir. lıle~dlerin a§~.:ıJa:.i ıartl~ haiz 
lizmıdır. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklannda çahpbilecek k~~:I"yette ve sıY...ha'ı tam 

"ııhhi nıuayene Ankarada yapılacak.· 

C - Liae mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce clli! ... .-..:cn 
ni okuyup yazabilmek. 

D - Yq118 den atağı 25 den yukan olmamak. 
2 - MüMbaka imtihanı Ankarada M. T. A. fa~~·;··· .. ··.,.• .. ?~ 

cil{anun 937 günü yapdacaktır. Açılank rnüsab"ka imt;'ıarunda 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin İ!ll'az e~ti!;leri derece itibarile 
:ıraımda bulunmak tarltJr. 

3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir. mihanifc, fizik, kimyadan 
kanda yazılı dillerden birinden yapılacakhl'. 

4 - T ah.ile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri 

.. .. 
C b • Ş ki 1 p :: Cokt:or :: enu 1 ar 1 ar anayırı HomerAbdürrahmanH 

'1Jecburi hizmete tabi olduklanndan. bu hususta müke lefiyetlerini 
etmek üzere bir taahhütname verecekbr ve bunun içinde muteber kefil 
terecelderd"ır. .. .. 

5 - latiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal vara ·····•n•m.J••n•••••············* ii D E R M A N ii SS Muayenehanesı - Eminönünde fi mektep, tefıadetnamesini veya bunlann tasdikli birer suretlerini 4 

toğraf ve dilekçelerini 21/ 1/937 perşembe günü akfUDIJla kadar 

Lüleburgaz İcra memurluğundan: da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri 22/1 /937 inhisarlar 
ğünden: 

Umum Müdürlü-

Taıra teıkilitıımzda açık ve açılacak olan muhakemat ıubeleri imir 
'" memurluklan ~in imtihanla memur abnacağmdan atağıdaki teraiti haiz 
planların üç kıta fotoğrafı veaaikiyle birlikte 19-1-937 tarihine kadar ida 
remiz ıubeaine müracaat etmeleri iktiza eder. 

İmtihana girme p.rtlan: 

1 - Hukuk mezunu olmak veya hikimlik ve avukatlıkta bir müddet va
zife yaparak tatbikat görmüt olmak. 

2 - Hukuk mezunu bulunmadığı takdirde adliye meslek mekteplerin
den mezun olmak fUliyle icra memurluğu, müstantiklik ve zabıt 
katipliğinde tatbikat görmüt bulunmak. 

3 - Adliye meslek mezunu olmadığı halde adliyenin muhtelif iılerincle 
müddeiummnilik nlemlerinde zabıt katipliğinde, icra iılerinde tatbi
kat görmüı olmak. 
Y ukandaki şeraiti haiz olmadığı halde lise mezunu bulunmak. 

41 - Hukuku siyasisine sahip ve hüsnü ahli.k eshabmdan olmak, hay
siyeti muhil bir cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o derece cezayi 
müstelzim bir fiil ile mahkUm bulunmamak sari hastalıklara müpte
la olmamak işini muntazaman ifaya mani olabilecek sıhhi bir hali 

bulunmamak. 

5 - 25 yaımdan qaiı olmamak. 
imtihan 20/1 /937 çarşamba günü yapılacak ve kazananlar tahsil 
Ye meslek bilgileri derecesine göre 60-125 lira ücretli muhakemat 
&mir veya memurluklarına tayin edileceklerdir. (99) 

• . . .• .. .. \. •. . . ,. ~ . ' :",• .. ı .• 4· 

ıstanbul:~. ·Belediyesi ·~. Ilaıiları 
_.q· .. i' ... ~-.'·-··~-... ···.:;-""··:-·"--•'"' 

Beher metre murabbaına iki lira kıymet tahmin olunan Fatih yangın 

yerinde fskenderpaşa mahallesinin Dellil odalan sokağında 128 inci ada& 
375 santim yüzlü 91 metre 34 santim murabbaı snhasmdaki arsa sahlmak 

üzere açıl< artbnnaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 

sörülebilir. istekliler 13 lira 70 kuruş'uk ilk teminat makbuz veya mektu
biyle beraber 11-1-937 pazartesi günü s .. at 14 te daimi encümende bulun-
mahdırlnr. (B.) (3PO'"' 

Keıif bedeli 357 lira 68 kuruş otan Beyoğlunda Tar!abatı caddesinde 
49 No. h hane ile albndaki dükkanın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keıif evrala ve şartnameti lev.ıznn m .. dürlüğünde gö:ülebilir. istekliler 

2490 No. b kanunda ynzılı ves"ka ve bayındırlık direktörlüğünden a!~C4lk· 
lan fen ehliyet vesiknsiy1e 2v lira S3 kuruş!u?c ilk te;o:ninat mat.buz veya 

mektubiyle beraber 21-1 937 pcr{e:nbe :JÜnÜ saat 14 te d:ıimi encümende 
bulunmalıdı ·br. ( 1.) ( .:;ı ) 

Komutan:ığından: 
Çanakkale Müs. Mv. için bir telli ve bir telsiz ınal.iniate ihtiyaç var· 

d.r. Talip olanlarm ~ hk 2 İD ıubeden teraiü anlamak üzere IT'Üracaatlan 
(137) 

.. ı· ii VALDE HANI içinde No. 21 .! 
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Lüleburgazın Sarıca Ali köyünden günü sıhhi muayeneleri yaptmlmak üzere, öğleden evvel bay Hasan 
Şakir oğlu Mehmet vekili Hakkıya Lil· tnnanmc:laki Enstitü dairesinde bulun malan ilin olunur. (2119) ( 
lcburgaz mahkemesinin 23-6-936 ta. --------------------------
rlh ve 1121133 sayılı ilimile 100 Urı 
borçlu ve taıuim edilen icra emrine 
müba§ir tarafından verilen meşruhat, 

köy ilmühaberile ikametgahının meç
hCil olduğu anlatılan Sarıca Ali köyün· 
den İbrahim oğlu Azize mahkum bulun 
duğunuz 100 lirayı icra masraflarile bir 
likte işbu ilanın netri tarihinden itiba. 
ren beş gün zarfında ödemeniz ve bu 
müddet içinde tetkik merciinden veya 
temyiz veya iadei muhakeme yoluyla 
ait olduğu mahkemeden icranın geri br
rakılması hakkında getirmediğiniz tak· 
dirde cebri icraya devam edileceği ve 
gene bu müddet içinde mal beyanında 
bulunmanız beyanlda bulunmaz veya ha 
kikate muhalif beyanda bulunduğunuz 
surette hapis ile cezalandınlacağınız 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (131) 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkeme 
sinden: 

Terekesine mahkemece elkonulan ö. 
lü Hafız Alaeddin uhtesinde bulun~n 
Feriköyünde Baruthane caddesinde es
ki kuyulu bağ sokak yeni Savat sokak 
eski 41 yeni 55 numaralı evin tamamı 

açık arttırma ile 15-2-937 pazartesi 
günü saat 14 de satılacaktır. Evin ta
mamının kıymeti 1496 liradır. Arttırma 
ya girebilmek için yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. Yüzde 2.5 
resmi tellaliye ile ihale pulu müş. 
terisine aittir. Tafsilat: Ev bahçeli bod 
rumsuz iki kattan ibarettir. Zemin birin 
ci kat: mozayik basamaklı sokak kapı
sından girilir. Sokak kapısı camlı ve ah
şaptır. Bu kapıdan girilince zemini renk 
1i çini döşeli taşlık ve bir oda ve diğer 
büyük bir taşlık ve burada bir heli ve 
arka tarafında bir mutfak ve yanında' 
bir banyo mahalli vardır. Mutbakta1"1 
bahçeye çıkılır. Bahçede bir kuyu var. 
dır. Sofadan ahşap merdivenle ikinci 
kata çıkılır. 

İkinci kat: MeJ1diven ba§Inda bir ca
mekan vardır. Buradan sofaya girilir. 
önde cumbalı bir oda arkada yan yaM 
tarasalı iki oda sofada hala vardır. E
vin ah&;ap kısımları yağlı boyalıdır. su. 
elektrik, hava gazı tesisatı vardır. 

f.,tı-l·tilerin yukarda gösterilen e-ün 
ve sa'ltte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
m:ıh'-:ernecıine baş vurmaları ve satış he 
deli yüzde 75 şi bulduğu takd:rde en 
fazla arttıranın üzerine ihale edileceği 

ilin olunur. 

Kendi kentllne 1000 eflm 

lngilizce dersi 
The Brown 

Resim: 
famlly 
1 

fl'f • • - .. 

1 - The picture: (resim). 2 -The grandfather: (büyük bt.ıba). 3 .-
The grandmother: (b'iiyük anne). 4 - The father: (baba). 5 -
The mother: (annej. 6 - The son: (oğul). 7 - The daughter (kd 
"'ultid). 8 - The baby: (küçük çocuk). 9 - The easy-chair: ("°'1' 
tuk). 10 - The pipe: (pipo). 11 - The book: (kitap). 12 - ,,_ 
letter: (nıektup). 13 - The table: (moaa). U - The pi&Do: (~ 
NU). 15 - The Bali: (top). 16 - The doll: (bebM),. 


