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Atıf 
lstanbul mebuslu-

ğuna namzet 
gösterildi 

M ünhal Jstanbul mebusluğu için in
tihap pazar günü Üniversite konferans 
salonunda yapılacaktır. ikinci müntchip 
ler pazar sabahı saat dokuzdan saat on 
üçe kadar konferans salonuna gidip rey 
lerini vereceklerdir. 

İstanbul mebusluğuna Ziraat müstc· 
şarı Atıf Bayındır namzet gösterilmiştir 

Diğer mebus namzetleri 
C. H. Partisi Genci Başkanhğındnn: 
İstanbul saylavı Şükrü Naili Gök. 

lıerk, Kocaeli saylavı Dr. Nuri Birgi ve 
Siirt saylavı Mahmut Soydanın ölümle
ri üzerine boşalan İstanbul sayJavlığına 

Yo•; lstcoıbııl Mel> (sTuğmw mw.- "liğı 

kornı lan Ziraat lllüstc-§arı Atıf 

Ziraat vekaleti müsteşan Atıf Bayındı r, 

Kocaelı saylavlrğına Avrupa=ia tahsilini 
bitirmi~ ziraatçi İbrahim Dıblan ve Si
irt saylavhğına mütekait binba~ı Meh. 
met Ali Kurtoğlu, Genbaşkurca Parti 
namzedi olarak onaytanmıslardır. 

Sayın seçicilere bildirir ve ilan ede-
rim. 

mÜSade mi istiyecek Cu mhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Vekili 

_, Evvelki gece R omaya vasıl olan , hmet fNöNO 
Prusya Başvekili ve A lman hava na- ------- _ __._ ___ _ 

ZITJ general Goerin~ ile T\1· Y on H as- Daya" tan ölen Re<•e h 
sel, saat 12,30 da Venedık sarayında 

M. Musolini ile ilk bir mülaka t yap- K. do··vdı·ı·? 
mışlardrr. R esmi maha fil , her tiirlii [ m . 
beyanattan imtina etmektedirler İtnl- Mektep haşnnıalli ıııi SOl'g·uya 
Yan gazeteleri 1\1. Goerin gi selamla-

''ekill'cek m akta müttefik tirle r . Bu gazet ler, 'J 

M. Goeringin Romadaki ikametin in 
tamamile hususi mahiyetle ı>ldu
punu ehemmiyetle ka) detmektedir
lcr. 

i\ l. Goering. hu Sclb<llı \"enedik 
mcydMındaki meçhul <\"ker abide
sİn" ve Kapitolda k:.iı İ.ısist maktul-1 
leri mihrabına gitmistir. ı 

Samaty.ı<l.ı .:'\lcı hı.tb.ı ınahalksindeki 
5~ inci ilkmcktepte okuyan Recebin 
öldüğiinü ve cocuğun babası Alinin bu 
ölümü mektep ba.ı.mmılliminın cocuğıın 
basma \'uı·nrnk döğmesinin intaC' etti
ği iddiasında hulunclu;unu ynnu. tı'·. 
Çocuğun cesedin~n kaldırıldığı mort:", 
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Fransanın müstemleke ve 
manda siyaseti 

Suriyelilere unutturulmak istenen 
bir ameliyat acısı 

Emperyalist Fransanm, kendisinden olmıyan milletler için t akip et
tiği siya.set, diğer emperyalist devletlerinkinden farklı olmuştur. Fransa, 
kendi himayesi altına bırakılmış ırkları, Fransız kanunlarına temessül 
ettirmek, huliisa Fransızl::ı.§tırmak ister. Buna, kendi dillerince "assi
milation" diyorlar. Yani: ·•temessül ettirmek, benzetmek, benimsetmek ... ,, 
Benzcbnek istediği kimselerin, ne gibi bir tarihi mazisi olursa olsun, 
ne çeşit bir kültUrü bulunursa bulunsun, asla göze alınmaz. 

• • * 
Bununla beraber hak ve husll!iyetlcri hiç gözetmiyen bu nazariye, 

tarihi an'aneler ve nefse hürmet hisleri karşısında pek tesirini göste
rememiş olacak ki, idaresi altına terkedilmiş herhangi kütle, Fransızla
şabilmekten çok uzaktır. Fransa, ele aldığı diğer unsurları "temessül 
ettirmek" işini beceremeyince, onlarla "teşriki mesai etmek" yolunu 
tuttu. "Assinıilation; yani temessül ettirmek" siyaseti, bir nevi "associ
ation; yani iştirak" mahiyetini almıştı. . . "' 

Fransanın müstemlekeler için tuttuğu siyaset bu olunca, yarın öbür 
gUn rüşdünü ispat ettiği kanaati hasıl olduğu zaman istiklalinin veril
mesi tabii bulunan manda altındaki topraklarda ne gibi bir siyaset güt
mesi lazrmgelirdi? 

Fransa, harpten sonra kendi mandası altına konulan Suriyenin vah
detini parçalamamak siyasetini takip etmig ve etmekteymi§ gibi görün
mek istiyor. 

Fakat ibunu, Türkleri ezmek suretiyle temin etmek arzusundadır. 
TUrklerin ezilmek bilmiyeceği hakikatini kabul ettikten sonra şunu 

söyliyebiliriz ki, Suriye, mandateri mevkiinde bulunmuş Fransanın, 

kendi eliyle, çoktan parçalanmıştır. Fransa, Lübnanı Suriyeden kopardı. 
Ve §imdi Suriyelilerin önüne Sancak davasını atıp onlara bu ameliyatın 
8.CI8mı unutturmak istiyor. Eğer duyuyorlarsa. 

HiKMET MÜNiR 

Şarkta veni bir umunı·ı 
müfettişlik kuruluyor 
Köylü lstlhsalAtını yok babasına ellerine 
geçiren tefeciler, çerciler kaldırılacak 
Ankarada yaptıkları toplantıları ve cck hükümler konulması mühim tedbir 

vekaletlerle temasları sonn eren wnu- lerdir. 
mi müfettişler raporlarını ha.zırlayıp 

Bnşvekfüete vermi!}lerdir. Bu raporun 
esasları §unlardır: 

Birinci umumi milfett.ij1ik mmtaka
sma dahil Van, Ha.kari, Bitlis ve Muş 

ile üçlin.cü umumi müfettişlik mmtaka 
smdan alınacak Ağrı vilayetlerinden 

mürekkep yeni bir umumi. müfettişlik 
lc!ikili, umumi müfettişlikler resmi un 
van ve salahiyetleri i§inin Vekiller he-

yetinde görüşülmesi, birinci, üçüncü ve 
dördüncü müfettişlik mmtakalarında 
masrafı devlet bütçesinden temin edil
mek suretiyle yatılı ve kuvvetli teşki
latlı köy mekteb ve pansiyonları açıl-

ması, merkezlerde ticaret evleri kurul
ması, köylüye §ehir ve kasabalardan u 
za.klaştıracak haberler yayan ve köylü 

istihsalatını yok pahasına. ellerine ge
çiren ayak satıcılarını, çerci ve tefeci

lerin ortadan kaldırılması, muhacir ev
leri in.~tmm snlfıhiyetli mütehassıs -
lardan müteşekkil komisyonlar marife 

tile yaptmlması, köylüye toprak ve is
tınsal vasıtası verilmesi. Halkevlerine 
ehemmiyet verilmesi, okuma odaları 

:ı.ça.rak halita ajans, gazete vo mecmua 
okutmak, seyyar ve öğretici talim ve 

temsil i!jlcrinc teşebbüs etmek, her ka
za.da doktor, ebe ve sağlık teşkilatı bu
lundurmak, gezici sağlık ekipleri kur-

mak, nahiye mUdürlcrile zirn.n.t ve bay 
tar memurlarını süvari ve seyyar hale 

getirmek, hayvan yem bedeli vermek. 
!yi memur seçmek, şarka gönderile· 

cek memurlara bir derece terfi hakkı 
vermek, memur evleri yaptırmak, lise 

ve orta mektep bulunmıyan yerlerde 
memur çocuklarını Maarif vekaleti he
sabına meccanen okutmak. 

Polis teşkilatının kazalara teşmiline 
çalışmak, kaçakçılığı önlemek için 
gümrük muhafaza teşkilatını tezyid 
ve t."..kviyc etmek, kaçakçılık suçlarile 
cezalan arasındaki nispetsizliği izalr 
rtmek. Umum hudud karakol binaları- 1 nm 10 sene içinde ve bir programla 
yaptınlması, tutulan kacak mnllarm 

J 

Halkın ayağına ucuz mal getirmek 
Şilm.er Bank~Man tlaca'.k depo
larla bu i,şi idare,etmck yolunda alına
cak iktısadi tedbirlerin kaçakçılığı ön
liyccek en esaslı çarelerden olduğu ta
hakkuk ettiğine göre bu iş üz.erinde ça 
lışa.n komisyon tahkikatını çabuk bi
tirmelidir. 

Rapor daha birçok esaslan ihtiYa et
mektedir. 

Filistin de Istlklal
ıstlyor 

Filistindeki İngiliz tetkik komisyonu 

dün de Arap liderlerinin taleplerini din. 

!emiştir. Yüksek milli komite 'azasından 
Cemal El Hüseyini, Filistin Araplarına 

muvakkaten istiklal verilmesini ve İngi
liz himayesinin de tahdidini istemiş
tir. 

Bu teklifleri yapan Cemal El Hü. 
seyini, Filistinin Türk idaresinde bu· 

lunduğu vakit Arapların parlamento 

hürriyetine malik olduklarını söylemiş 
ve bu hürriyetin iadesinde ısrar etmiş
tir. 

Arap lideri Abdülhadi İngiliz heyeti. 
ne Yahudilerin yalnız Brit:ınya hüku
meti üzerinde değil, ayni zamanda Filis 
tindeki İngiliz memurini üzerinde de 

tazyik yapmış olduklarını ve bu memur· 

lar Yahudilerin istediği gibi hareket et. 
mezlerse, işlerinden çıkarılacaklarından 
korktuklarını söylemiştir. 

Tiirk - Macar halk melodileri 
birbirinin aynı 

Geçen yaz memleketimize 
Anadoluda gezerek bilhassa 

gelen ve 
yörük 

kabileler arasında musiki tetkikleri ya
pan maruf Macai musikişinası Bala 

B:ırtof yaptığı tetkikler sonunda Türlır 

melodilerinin Macar eski musiki m\:lotli 
terinin tamamen ayni olduğunu tesb.it 
etmiştir. 

sif kıymet üzerinden satılığa. çıkarılma{ 
sı, kaçakçılığı teşvik ve kaçakçıları tc~ ~~-.. ~---lıii ...... !MtiıtM 
ci oo:: mahiyette olduğundan bu esa-1, 
sm lagviyle cenub mıntaknlnrmdaki 

pazarlarda kaçak mal satılmasına m:l
ni olunarak kaçakçılığın önüne geçe-

·r asi kruvazörü 
Valansiyayı 

Bonıbardınıan etti 
İspanyol asileri, Madrit cephesinde 

Majada mıntakasında yeni bir taarruz 
yapmışlardır. Bu taarruzun maksadı, 

Madrite iki kilometre yakın mesafede
ki ilk ufak vadileri ele geçirmektir. A
siler, bunlan elde ettikleri takdirde Mad 

rite giden başlıca yolları hükumetin 
tankla rına karşı himaye etmeği müm. 
ktin kılacaklarını sanıyorlar. 

Zannolunduğuna göre asilerin taarru
zu, iki tarafın mevzilerinde hayli deği
şiklikler husule getirmiştir. 

öğleden sonra hükumetçiler de bir 
hücum icra etmişlerdir. On dört tank, 
asilerin hatları üzerine yürümüştür. Bir 
çokları bu hatlara yanaşmışlardrr. Asi. 
lerin beş tankı mukabil bir taarruz yap
mış ve alev saçan tüpler kullanmak su
retile muhacimleri ricate mecbur etmiş
tir. 

Hükumetçilerin birçok tankları ateş 
almıştır. 

Valansiyanm bombardımanı 
Valensiya 14 (A.A.) - Dün asilerin 

bir kruvazörünün Valensiyayı bombar
dıman etmesi üzerine hepsi de sivil ol
mak üzere 9 kişi ölmüş, 12 kişi yaralan' 
mıştır. 

Hiç bir askeri hedefe isabet vaki ol
mamıştır. 

Hükumetin Lava gambotile sahildeki 
bataryalar, asi gemiyi kaçmağa mecbur 
etmişlerdir. Bombardımanın şehirde ika 
etmiş olduğu hasar, ehemmiyetten ari
dir. 

Hastaneye bir obüs düşmüşse de pat
lamamıştır. 

Franko İspanyol Fasına 
kimseyi sokmak istemiyor 
Almanlann İspanyol Fasına asker çı. 

kardığı havadisinden sonra Fransa bir 1 
hayli kuşkulanmış, general Franko hü
kumeti nezdinde protestolar yağmıştı.

1 Halbuki İspanyol Fasındaki yüksek İs
panyol komiseri İngilizce (Deyli Tel
graf) gazetesine beyanatta bulunarak 
yalnız Almanyaya değil, herhangi diğer 
devlete dahi kendisine ait toprakların 
bir parçasnı vermlyeceğini, Fasa aıt 

beynelmilel ahkamı ihlal etmiyeceğini 

söylemiştir. 

İngiliz ve Fransız zabitlerinin İspan
yol Fasını ziyarete davet edilmeleri mev 
cut §Üpheleri süratle izale edecek bir 
saredir, zira İspanyol Fasında Alman-

lar bulunmuş olsaydı, böyle bir davetin 
1 \) ih . 1 ·ı d' yapı masına tıma verı mez ı. 

İspanyaya Fransadan da 
gönüllü gitmiyecek 

ispanyaya herhangi suretle gönüllü 
gitmesinin men'ine dair İngiltere ve 
Fransa bir teşebbüse girişmiş ve bu iş
le yakından alakadar devletlere teklifte 
bulunmuştu. 

Bu harekete önayak olmak üzere İn
giltere 1870 de çıkmış bir kanunla ha
rice İngiltereden gönüllü gitmesini me. 
netti. Şimdi sıra Fransadadır. Paristen 
alınan bir telgraf şu yoldadır: 

Paris 14 (A.A.) - Mebusan mecfüıi 
M. Heriot'nun başkanlığında açılmış
tır. 

Meclis başkanının ufak bir hitabesin
den sonra, radikal sosyalist, sosyalist ve 
komünistlerin alkı§ları arasında Başve. 
kil Leon Blum kürsüye çıkarak İspan
yaya gönüllü gitmesinin önüne geçmek 
üzere lazımgelen tedbirlerin alınması 

için hükumete salahiyet veren bir ka
nun projesinin meclise tevdi edilmi~ 

olduğunu bildirmiş ve bu kanun proje. 
sinin müstaceliyetle derhal müzakereıi
ni istemiştir. Sağ cenah, merkez ve sol 
cenah, Başvekilin bu sözlerini alkışlar
la karşılamıştır. Yalnız komünistler her 
hangi bir tezahür yapmaktan imtina et. 
mişlerdir. 

Portekiz de razı olclu 
Diğer taraftan Porteki:ı hükumeti İs

panyaya gönüllü gö~dermeği yasak et
meğe amade olduğunu İngiltercye re;;. 
men bildirmiştir. Diğer devletler de bu
na razı oldukları takdirde, Portekiz hU
kumeti gönüllü yasağını derhal tatbik 
edecektir. 

Madrid yeniden boşaltılıyor 

Moming Post gazetesinin yazdığına 
göre Madritin sivil ahaliden mecburi 
surette tahliye edilmesi emirnamesi çık
tıktan sonra 450.000 kiıinin ıehirden 

dışarı çıkarılacağı anlaşılmaktadır. 

Şimdiye kadar 450.000 kadar sivil 
ahali zaten Madritten ayrılmı~ bulunu
yor. 

Madritte sis 
Madrit: 15 (A.A.) - Sis ve yağmur 

her türlü harekata mani olmaktadır. 

Teruel cephesinde hükumetçiler asilerin 
evvelce zaptetmiş oldukları mühim sev
kulceyş noktalarını ele geçirmitlerdir. 

Valde hanında 
bir cinayet 

Dün gece Mercan yokuşunda Valde 
hanında bir kadın dostunu bıçaklıyarak 
öldü:müştür. 

Vaka yerinde yaptığımız tahkikatı 

yazıyoruz: 

Valde hanında ikinci katta bir numa
ralı odada Nedime isminde bir kadın 
oturmaktadır. 38 yaşında bulunan Ne· 
dimenin ilk kocasından 13 yaşında bir 
çocuğu vardır. Bu kadın kocası öldük. 
ten sonra Kemal isminde bir adaml::ı 
bir müddet metres hayatı yaşamış, bu 
adamın kendisini bırakması üzerine Ye
nicamide Kuşçularda 22 numaralı dük
kanı kiralıyarak ahçıhğ<:ı ba~lamıştır. 

Evvelce Yedikutede oturan kadın Ye. 
nicamide dükkan açınca gidip gelmekte 
güçlük cekmemek için Valde hanında 
üç liraya bir oda tutmuştur. Burada oğ
ltı Salahaddin ile cturmaya başlamış

tır. 

Nedime bir buçuk sene evvel asker. 
den yeni dönmüş olan kunduracı İrfan
la tanışmıştır. İrfan Yedikulede kundu
racılık yapmaktadır. Kadından on beş 
yaş küçük olan irfan ekseri geceler 
metresi Nedime ile vakit geçirmekte. 
clir. 

iki dost lıirl:aç ay tatlı vakit geçir
mişlerse de irfanın metresine para yar
dımında bulunmaması üzerine araların. 
da kavgalar olmaya başlamıştır. 

Nedime dostunun bu halinden şikii
yetçi olduğu gibi irfan ela metresinin 
geceleri rakı içmesinden şiknyet etmek
tedir. Söylendiğine göre Nedime bir ge. f 
ce dükkanını kapayıp odasına sarhoş o
larak gelirken yolda bağırıp çağırmış. 
bu yüzden Mercan bekçileri tarafından 
karakola götürülmüştür. 

Birkaç ay evvel İrfan metresinden 
zorla kırk lira almış, bunu nereye har
cadığını söylememiştir. Nedime son gün 
lerde bu parayı dostundan isteyince ge. 
ce gündüz kavgaya tutuşmuşlardır. İr· 

fan dün saat dörtte dükkanını kapı

yarak Yenicamie geliniş, birkaç arkada. 
şile birlikte şarap içmiştir. İrfan sar

hoş olunca metresi ile yeniden kavı;a 

etmiş. bıçak çekmiş, Nedimeyi ölümle 
tehdit etmiştir. Araya girenler kavgacı· 

ları ayırınca irfan dükk§ndan çıkıp doğ 
ruca Valde hanına gitmiş, yanındaki a. 
rıahtarla kapıyı açrp odaya girmiştir. ... 

iki saat sonra Nedime de '<iükkanı 
kapayıp odasına gidince dostunu karşı
sında bulmuştur. Nedime de dükkan
dan çıkmadan evvel birkaç kadeh rakı 

yuvarlamış, dostunun birkaç saat evvel. 
ki tehdidini düşünerek yanına bir de 
keskin bıçak almıştır. 

Oda kapısı kapandıktan sonra iki sar
hoş arasında hayli uzun süren bir kav
ga olmuş. Nedime dostunu orladan kov. 
muş, kapıyı açıp dışan atmak istemiş

tir. Bu sırada İrfanın bıçağa davrandı

ğını gören Nedime daha atik çıkmış, 

belindeki keskin bıçağı kapının aralı. 

ğında bulunan dostu İrfanın kalbine 
saplamıştır. 

İrfan göğsünden fışkıran kanlar ara
sında yere düşünce Nedime bıçağını 

dostnunu gırtlağına da sapladıktan son-

ra içeri çekilmi§tir. Ancak İrfanın cese
di kapının aralığında kaldığından ka
pıyı aç:nr<1, ce!edi kendi kapısının öniln
den kaldırıp başka bir yere götürmek is 
tcnıiştir. 

Handa oturan Hatice isminde bir ka. 

15 tkincildnun - 1937 ~ 

~ıae,atcv.S~ 
Cll.~:4 

ıot· 
Hakikaten bu Japon limonıı an 14 
tığım evsafı haizse onu tırct171~. 
her vil<iyetimize dağıtmalıdır. ı1 
gilse b!Je, nebatat mütehaSsıs/ae; 
tarıa ı."e l;ahçe hududu oıab~c b1I 
fay dalı bir nebatı tayin ctm.elı) ı.
her neyse iıretilip tamim oluıını0 

dır. - Va-Nil, Haber, 14. ı. 37 \lllı 
Va-Nıl, bahsettiği Japon Umonuıı er 

"anlattığı evsafı haizse" üretilip~ 
vilayete dağıtılmasını istiyor; J ı~· 
!im.onunda o vasıflar yoksa çok ~ot'· 
tarda yetiştirilmesini tavsiye etmı) 11 
Fakat ikinci cümlenin ''bile" si, ~e.pOil' 
!im.onunda o vasıflar yoksa da yıne t· 
retilmesine taraftar olduğunu zail~~ 
tiriyor. O cümleden "bile" nin J<ll 
rılması lazımdır. ı: 

Va-Nıl, yine o yazısında diyo~. 
... bir ziraatçi dostum bantı d''I 
cük bir lwse kağıdı içinde §İf1l ~ 
lrmlar görmediğim bazı meyve 
göndcrmi§. Bunlar ham §C!I~ 
Şimdilik oan eriği büyilklilır 
dıeler... ·""" 

''Bazı meyveler'', birkaç çeşit :rı:ıe.Y • 
demektir; halbuki Va-NO, bir IIle~ 
den birkaç tane demek istiyor. ••ŞIJ!l...,11 
lik can eriği bilyüklüğilndeler" del'""" 
de: "Bunlar, ağaçlarında kalsal~ 
belki daha büyürlerdi", veya: ''BU ti 
meyvenin olgun koparılmaların~, 41' 
büyüklilkte olduklrmı bilmiyorum t•· 
mek istemi§; fakat "şimdilik" d~ 
le, kendisine gönderilen, yani k.o. ~ 
mış meyvelerin daha bUyüceklerın1~. 
duğunu Röylemi~ oluyor: hele "bil rl 
lüğünde" den sonra koyduğu ''1 

cümleye büsbütun o manayı vcriYo'' 
:(. ~ :(. 

itlf 
Ömer Rıza Doğrul, general G~ sft' 

in TI.oma'da neler konuşabileceğif11 

}attıktan sonra diyor ki: #. 
Bütün 1m ih timancr içinde M ~ 
nin 1wkih'atı ifade ettiği:11i o~ 
ilerde anlamak m:llmlcihı oüıe<'~ 
- Tan, 15. 1. 37. rD'' 

Mademki general Goering'in JıO f 
daki konusmaları henüz bitme.mi, 
"bu ihtimaller içinde hnngisinin ~~· 
kati ifade ettiğini. .. " dlyeınt~ 
" ... ceğini" belki daha. doğru ol.ti iP 
Eskiden: "bu ihtimallerden han~1:.1~· 
teeyyüd edeceği'' denirdi. BU!>r 
" ... doğru çıkacağı ... " diyebiliriz. tr 

Ömer .Rıza Doğrul, türkçcyi ~ cıııç~ 
miz yazan muharrirlerden oldujıl 
onun, yine o yazıda: ~ 

... Akdeniz anla~masınm ln' fi tf 
üzerinde yapma;ı melhuz ola" 

• 7 • , str erı... g.1ı • 
demesi gUciime gitti: "tesir yaptı'! 0et 
~lbette onun kulağ'ını da rahats~~ ~i,-r 

. .. bırakması melhuz tesirler... ıJf111' 
bilirdi. Ben: "Yapmak fiilinin yn 0r 
cı fiil olarak kullanılması ile Jiliİ:g~ 
le cemiyeti" dive bir cemiyet ltU 0 
niyetindeyim: Ömer Rıza Do~rııl:t1111dl' 
o cemiyete gireceğinden henüz {iJ1'I 
mi kesmerlim. 

Yine o ynzıda diyor ki: ~ 

... fta11f(rn - Alman m'la~~(l..-:fı~~ 
men her mtıhitte daimi aeğıl, 
mtıva1:1..at... Ufr 
" ... deiHl'' den sonra "fakat~'·.\~ 

çeyc ecnebi dillerden geçmiştırı d 
"tilrkçe" değildir, hem de ıuzıııt'~ 
dur. AH_& 
Kış iyice bast ırd• , 
Kış İstanbulu iyice bastırdı. pill')'il41 

bahtan akşama kadar fasılalı bir t~~ıe~ 
kar yağdığı gibi bu sabah da 6• 
doğru lapa, lapa kar yağdı. ııı' 

Hararet bu •abah sıfırdan ~··~eJI 
derecede idi. Rüzgarın sürati zıf8 

miş, 15 metreyi bulmuştur. ~ 

dın Nedimenin bir ceset süriilcledİı 
)<8~ 

- Bana bak kadın: Onu bat c1rf 
kapısına bırakıp konu komşunun 1 

tıf· "' nı mı yakacaksın diye haykırrnıj. ıı•r 
nun üzerine Nedime cesedi kendi ~tf' 
sr önünde bırakıp doğru Beyazıt rtıl 
koluna koşmuş, dostu İrfanın ~ tJ' 
lukla kendisini vurduğunu söyletıl ~ 

Zabıta memurları vaka yerine c i 
tahkikat yapınca vakanm bir cin•>'.;,eı< 
duğunu anlamışlar, keyfiyeti "

6 ~,. 
muddeiumumi ile zabtıa doktorLl~ıı1 

ber vermi~lerdir. Nedime yakalaf1 1tfl'ıl' 
Vakayı gören Hatice de sorgu 8 eJV 
dır. Nedime suçunu inkar etrne1't 

görünce: 
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Yagdığı · . 
- Yarı ıçın, dostum dedi ki: 

nacağız, t n sabahleyin erkenden avla-
Siı.e b() Şlerinı ona göre tertiple.. B • • • • k • t 

Patsınız :ıe bir şey söyleseler ne ya- u y U Z 1 r a a 
giYİnirsin· uıunı ? .. Tabiatiyle sımsıkı 
k\lnduraı:.=k~ün çoraplar, su s~zmaz programı 
~t, (eğer , ot, ~veterler, meşın ce- Tat:l:: i .ı<ata geçilm e k 
lu b· \arsa•) ust.. · · · · ı·· 

ıryeşil . umınımını uy- üzere hazırhk lara 
't'>t. be §apka filan" 
""Il na ··· b 1 d liat ~ . e, _Allah ne verdiyse, onları a Ş an 1 

atkırn1 s giydırn. Boynuma da boyun Yakında Büyük Millet Meclisin-

lu eldive:-e~·rn. ~lle~·me ~c tüylü tüy- d~n geçecek olan beş s_eneli~ _bü~ük 
AlesteYinı 1 

1 geçıraım .. Tüfek omuza.. zıraat programının tatbıkatı ıçın şım-
Soraya · diden hazırlıklar başlamıştır. 1 

lı çıkarak· B b.. ··k b"k" · · ...... •-ıazırı 1 • • u uyu programın tat ı ı ıçın 
ne lleın.ıerarn._. . ·• dıye seslenelim. - Sen lazım gelen elemanların alınmasına 
Dostuın , :;~~1 bakalım? . başlanm~ktadır. Devlet b~ ~şte siv~l 
- aen d ndnn ceva p verdı: ve asken sanat mekteplerının makı-

.... Onu d::ı. beanhazırınık ··· ne ve demirclilik kısımlarından me-
-nı ' a va ın b · k 1 - · · . Yordu v ır ı ıga rrırmış zun veyahut ciftliklerde ve ziraat 
dırn nı. F akat b kl d" b ı ı · 

· o Sofaya ık ' e e un, e.t c- müesseselerinde traktör ve ziraat 
l:Iayk ..... , ç nuı.dı. I · 1 . . 1 kk'I ·· - . 1 
_ • 1• l.l.rrn: ma ~ın erını m ı e O{.renmış o an-
- ?ıle!'ede"in vnh ları da yeni programın tatbikatında 

Odanıda Ckl ~- d" 
1 1 

is tihdama karar vermiştir. Bu gibile-
1 - 0dad ··· ay ı, av nna rm. 

1 
l b 

1 
.. 

IYaca~ a av olur mu? .. Sinek mi av- rin mürncaat arının derlıa ka u une ......, ;ıı Yoksa?... ve tavziflerine karar verilmiştir. ı 
lfı>ıe Stok C<ı.nırn, kuş .. Ahi bozayiller. Aynca şimdi devletin muhtelif te-
~apın, gel, gel.. şekküllerinde çalışmakta olan ziraat 

bostuı:1 h~"tını ... Bir de ne göreyim?.. mektebi mezunları da ihtiyac nisbe
~~Şaııı.b~ aıa P;jamayla! Sırtırıd:ı. rob- tinde Ziraat vek.'.\leti kadros~na ve-

1 
"il.hadan' kaYald::ırında terlik, ba ~mda 1 rilec:ektir. 

~ "aı~e--alrna b!r takke (ki, şu huy- 1 I3unun ic:in planın tekemmül et
L Çifte~ l.:_~ez mübarek).. Ve elinde mesi ve ihtiyacın tesbitini müteakip 
'b-_ 4Ulndcrin •• • d b wd k 1 

10 a y h !~ t i c a r e t 
m ü vazenemi z 

7, 171, 590 
Lira faz la lı k la 

leh imize k apan dı 
Başvekalet istatistik umum ·mü

dürlüğü 1936 yılı 1 O aylık ticaret 
müvazenesine ait istatistikleri tan
zim etmiş ve çıkarmıştır. Hazırlanan 
istatistikler onuncu ayda ithalatımı
zın 9,013,076 ihracatımızın ise 
18,649,228 liralık olduğunu göster- ı 
miştir. Şu vaziyete göre ihracatımız 
ithalatımızdan 9,636, 152 liralık faz
ladır. 

1936 senesinin ilk 1 O ayında bü
tün ithalatımız 75,840.088 liralık, 
ihracatımız ise 82,840.089 lira1ıktır. 
I3u suretle 936 senesiı!in on ayında 
ihracatımızın ithalattan 7, 1 71 ,590 
lira fa7.la olduğu ve ticaret müvaze· 
nemizin bu kadar bir farkla lehimize 
kapandığı görülmektedir. Halbuki 
geçen sene aynı müddet zarfında ti
caret müvazenemiz 6,673, 180 lira
lık bir acıkla kaoanmrntı. 

Mevc~t vaz.iyet 936 senesinin 
Türk ticareti ve Türk müvazenesi 
için ~ayet mesut bir sene olduğunu 
ve 93 7 ye gayet iyi bir temelle giril
diğini göstermektedir. 

... ,nu!'J ot uru uzerın e ag aş 

1 

ati karar verilecektir. 

bi ...... A.rnan b~or. b Şimdiden kendi arzusile müracaat 
~et-? ... ~ . ne _aı ?.. Çıldırdın mı eden yüksek orta ziraat ve ziraat ma-1 Ba S i n Kurumu 

. dıye bır kahkaha salver- kinist mektebi mezunlarından olup I 
o da be . d z· t l "I . k·ı· h . . d ı Ba osu toru nı Piir t~h· t .. "Fh a ıraa ve ~.ı etı teş ı atı arıcın e 

nce aylli kalık hıza kve pudr_sı a çalışanların yeni açılacak ziraat işle- Bu sene Kurban bayramının 
...... A.y a ayı oyver ı. . d 1 k .. .. 1 .k. . .. .. l ak 

eand 'Sen dere te . "d Y• rın e ca ışma. uzere muracaat arının 1 ıncı gunu yapı ac 
f?ı? lı ' pe mı gı eCCı:!'lZ b 1 .~ b J 

~at · ·· qnydi otu b k 1 ° ka u une a~ rınm·~tır. Basın Kurumu (Matbuat cemiye- ı .. en ıı k • r a a ım şuraya.. · . ) l 
1 

k 
tihıe bakt a Y~n~ak adeti değildi. Yii - --- tı tarafından her yı tertip edime·-

l>enee ~· cıddı si.1ylüyor. f n hisar 1ar8 8 .. nacak te olan esenelik balonun , bu defa da 
llı.ı bile l'enın önüne geçtik .. Hatta, ca- hA •.•. m fe r Kurban bayramının ikinci günü ak-

Buğday fiyat ı 
G eçen h a f ta 10 par a 

d a ha yükseldi 
Bunda dünya buğday 
kıtlığmın tesiri var 

Buğday fiyatları geçen bir hafta zar
fında umumiyetle 10 para daha yüksel
miştir. Bu yükselişin Anadoludaki şid
detli kışın, mal gelmemesinin ve ihrac.ıt 

gibi dahili sebeplerin amil olduğu mu

hakkak bulunmakla beraber bunda baş
lıca müessir dünya buğday fiyatlarının 
yükselmesidir. 

Dünya buğday fiyatlarının son yük. 
seliş hareketi kuvvetlidir. Ayni zaman
da 936 istihsal yılının verdiği neticeler 
-de bunu göstermektedir. 

Son gelen malumata göre dünya buğ
day stoklan son beş yıldanberi mütem:ı 
diyen azalmaktadır. Bu sene stoklar as-I 
gari had ' inmiştir. Talepler gittikçe 

çoğalmakta fakat mahsul azlığı dolayr
sile karşdanamamaktadrr. 

Hahhazırda dünyanın en büyük za
hire borsası olan Şikago borsasrnda buğ 1 

day fiyatları 1933 senesindenberi kay. 
dedilmemiş bir yükselme göstermekte
dir. 

Muhtelif memleketlerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için buğday almak mecburi. 
yetinde oluşları fiyatlar üzerinde amil 

olmzıktadır. Bunlann başında Almanya 
gelmektedir. Almanyarun bir milyon 

ton buğday, bir milyon ton çavdar al
mak mecburiyetinde bulunduğu bilin
mektedir. İtalya ihtiyaçlarını tamamla. 

mak için hariçten takriben 1.500.000· 
ton buğday satrn alacaktır. Gerek Al-

manya gerek İtalya bilhassa memleketi
mizden mat almaktadrrlar. 

~ ~ap1~?nak killfoti Yok. Ma.cun yeri- i1 K şamı verilmesi mukarrerdir. Bunun 

n:ııo\'l~~:ııan kfı"'ıtıan namlunun ucu İnhisarlar idaresinin merkez ve mül. için icap eden hazırlıklara başlanmış- Her il tl za mer" ez;n de 
k1

1(\t ır del! Balı<'ernizdeld ağaçlar, l hakattaki muhakemat şubeleri için a- tır. 
e.ıı ll'ıalt~pıtrak ~ibi ku~ ... Hem de eti ; mir ve memur alacağını yazmıştık. Alr-1 Her yıl tertip edilmekte o lan bü- B ir sıfat ista syonu 

~"-\. olanlardan nacak bu yeni amir ve memurluklara tün müsamerelere ve balolara üstün- ya pı lacak 
rn.an<\~ ~~··· ı>at na ·:: , • ı· 1 1 k lüğü ile temayiiz eden "Basın Kuru-

A ı-· "'ll'lt kad • .......,ag"J •.• Kısa bır za- ta ıp o an ardan hu uk mezunu ve bilii. b l b Hükumetimizin hayvan neslinin 
~.,,.,ı :ır vurd k ·ı h"k" l'k 1 1 · · mu ... a osu,, nun u yıl da aynı tevef-ğj laına u ... ı a ım ı yapmrş o an arın ırntihansn ıslahına verdiği ehemmiyete uyarak 

,, Sesletj iıı· naa. civardan da av tüfe- alınması takarrür etmiştir. fuku ihraz eylemesi için daha şimdi-
.ı-erJer ıılliJiv rd den bütün tedbirlere baş vurulmakta- yapılan Sıfat istasyonları inşaatına 
il bitinJ .. 

0 
u. Demek ki, ekser - bu sene de devam edilecektir. 

~ı~vo: Uçuyoonti~~z gibi... Bozayiller, dır. "Basın Kurumu balosu., balola- 935 senesinde Yalova kaza mer-11~ iler'ttıi?.d :· ınutemadiyen 00ş met- Kauçuk f a br i k a1 a rı rm b ir yıldızı olacaktır. 
~~bir gU ekı armuda konuyor ... Ayni N için kap an d 1 ? kezinde inşrısına başlanan Sıfat istas-

"'-L 'l.r bir '~l e verdiği kuş mahsulü Şehrimizdeki lastik fabrikalarının ka- yonunun inşaatı ikmÇaal edlilmek üze-
-.:._...... "''da ı redir. Bu sene biri ta ca, diğeri tn~ " 1i bile nnnud mnh~ulü vere- pandıklarını yazmıştık. Dün bu husus. 
~1"'·~·. llı~nı ... Her halde bu gu·· 7nl 1 Silivri kaza merkezlerinde olmak "' " ... ~l!: ..,., ta bir muharririmiz lastik fabrikalan 
to~~lk'l~ av i~in Pek ın\isaid olduğu nezdinde tahkikatta bulunmuştur. Fab- üzere iki Sıfat istasyonu daha yapı-

;_.,.Yla k•ı·o.ır. f'..ocuklar, sokakta kar lacaktır. Bunların yerleri satın alın-
Q 1 '<il ı rikalann en büyüğü olan Gislaved'iin CIDfA 

ı 1 dı.. av ıyorlar t An 193· mış ve ı"nşaatın kes.fı· de yapılmıştır. aııa ··-cın ?.aın . müdürü bu kapanma hakkında demiştir ldncik un - 1 J - 937 
"ar Cctk kad anında kuşlar. elle t_op- ki: Hlcıi: 1355 - Zilkade: 2 nşaat için icap eden tahsisat vi-
ı....__daki c.a.....,a: çok_o_Iunnuş. Fakat, ci- !ayet bütçesin e konulmuştur. 
""""Ilı! ~ ·•u:ıun b "- Fabrikalarımızı kapamak için 
~'de elektrik gı ı, Ordu gibi şehir- müşterek bir karar vermedik. Esasen r.ü,.,,.'.., Doo-- ııııı:ııuıurııı vür>•oin B .. ı~, Vilayet hayvan sergilerinin kati 
~ ora.Ya ~pılahdanberi daha zi- fabrikaların her sene bu zamanda ka- 7,H 17,04 olarak sıfat istasyonlarının aygırla-
ı~i l' bUra Yaınyorlannış... Altı aya d ı rından gebe ve taylı kısraklara, tay-
' il h Ya da 1 k _ panmasr artık normal bir hale gel i. Bu VOLlul Sal.ah Ovlı 

1 L,, ~r hal·d e e trik getirilccegi ·· l ms&~ lara ve boz ırka mensup ineklere, '-1!, e nunla beraber kauçuk imalatını guç eş. 
llıı;:<::ivarda .?ene bol bol tesrü eder- tirecek bir vergi fazlahgwı ve ham kau- P levne boğalarının yavrularına tah-
,.. "<.oıı Ordek d b d cıı1o 5,57 12,24 H,5o 17,04 18,40 5,39 B c:ı·ıh ' ge"ik k e var, ya an o- çuk ithaline de imkan bırakmayan sebep '- sis etmeğe karar vermiştir. unun 
dtı- ~ be~ ~~ avına da çıkacağız.. ler vardır. Fakat bu güçlükleri bertaraf için sıfat istasyonlarının oynayacağı 
eh.:,1. ?l'ı.lar .,'.. a ıkcıhğa hevesliyim- · · t f rol cok ehemmı'yet kesbetmektedir. "'~ı · ..... ına d edecek kararların hükumetımız ara ın- 1 ~'k 1hınaı · nın a mevcut olun da dan ahnacagwından emin bulunuyoruz. • tn..r NE Ö.nümüzdeki seneler her kaza ,..,, a.rıı edılc.n · 1 ·d GEÇEN SENE BUGu.l, OLDU? 
""al( ?l'ı.ası · · cıns erin yenı en Fabrikaların şimdilik tamamen kapan. ,. Amerika görUlmemlş bir donanma vtıcuda , merkezin de birer sıfat istasyonu ku-
bu ~· '~~~ çareler anyaca'hm... ması mevzuubahs değildir. getirmeğe ba§lamışbr. 1 rulacaktır. 
}'arıt .. tı 'tıen enı ki bunların hi,.biti, - ----------- - - ------------ --------·----- -----

}l 1"lln1ı cereden robd&ıambrlarla 
bi dit~, av_~tadar orijinal olsun! 
furıı ul'tıvor ;ubalfı.<;alı ıtibl. fantezi gi
dlllı~ llİh,ı~i a~at hakikatleri ya?.aca
de ~Cid~tı :rn. o. vaadimi unutma-

1 

ll.nu.y vle bır av hazinesi için-
'-.... 

0runı? 

~~<Va - Nu ) 
lıırirıci Slln ı..,•ah ı ı ~ın 

teşri 1 " c korıgr ne e Ankarada bir 
~olt tlcteJc b· : toplanacak 
SıJıı..~Ühittı. ~~ınci teşrinde Ankarad ·~ 

'l<lt ,, ır ko 
llac;ılt tlciJini _ngre toplanacaktır. 
ltıcıcl ~lan bu \rıyascti altında topl:ı
l>orı:: c1ııı tcı1c·11_ ongrcde neslin ıslahı 
1. vt Cti "' td"l "'r '-- §inıd·d 1 etektir. Kongre ra-

""§la""- ı en · . }{on ··q§t?r seçilnıış ve hazırlık. 
tı'ıa grc · 
. ttıcv }>c "criı 

11~1cr :ı:uu li:ı:c • trıck Üzere kısırlaştır-
lt· l'tıc'- tınd ı . 

ıp d "'tcbi .. e zmır sağır ve dil-
(:" c S 1 trıud .. ·· <>tıdc 1 •hi}>c uru doktor Necati 

?'ı?ı!ıtir. Vekaletine bir rapor 

St"' -..... _____ 
s· 1~~1lı.da kolera 

-.t ;~~da hi kişiyi Öldür dü 
dı) r kol 

t ltadar cra Balgını baslamış 
ısoo kişi ölmüştür. l 

fçerhle ı 
• Ankara emniyet müdürü Sadri Aka dün 

sal>ahki trenle şehrimize gelmiştir. 
• Dahiliye vekd.Jetı yeni merkez ve taşra 

teşkll11.tı kanun pro'jeslni hazırlamaktadır. 
• Ziraat vekClletlnde yeni yapılacak teşkl 

ltıt kanunu lllyihnsı Meclise verilmiştir. 
• Jandarma efrat kanununun bazı mııd 

deleri değiştlrllmıştır. 
* Devlet şt:ıra.sı temyiz mUdedtlnde cumar 

tcslnln de snyılmnsrna karar vcnnlştir. 
fi YUksek iktisat ve ticaret mektebinin 

tl5 inci yı:lılönUmU mUno.sebctııe şehrimizde 

ve Ankarada tör~nlcr yapılacaktır. 

• Şoförler cemiyetinden iki kl~llik bir he 
yet dün vilAyete müracaatla şoförlerin hima 
yesin! istemiş ve bazı dileklerde bulunmuş 

lnrdır. 

• Srhhlye vckAletl sıhhiye memurlarmm 
maaşlarını bir kanunla arttırmıştır. Yalnız 

İstanbul vil<\vctı buradaki sıhhl~·t' memurin • , 1 
rının maaşlarını arttırmak lmltll.nını henllz 
bulrunamrştır. 

• İzmirde bir icadın altı aylık ~ocuğunu 

belediye reisinin kapısına bırakarak kaçmış 
tır. 

• HUktlmet zeytinliklerin ıslahı ve bu meı 
yanda ~4,00.000 raddeslndcki yabanı zeytin 
ağaçlarmm aşılanması için bir kanun ltıylha 
sı hazırlamıştır. 

• İnhisarlar idaresi önümUZdeki ay ba~ı 
ptyasaya Çamaıtınm sofra tuzlarını ve (ye 
nl rakı) isimli bir rakıyı çıkaracaktır. 

• Hükt:ımetJmlz bu sene memleketimizden 
mflhlm miktarda tutUn alacak olan maruf 
Alman Remtsma tutun tröstUne bir Alman 
ve bir Türk bankasının kefaleti altında 16 
milyon liralık kredi açmış \'e Merkez banka 
sı bunun dört milyonunu derhal \'ermı,ur. 

• Üniversite rektörU Cemil Bilse! dün de 
edebiyat ve hukuk son sınıf talebelerine çay 
wrmı,ur. 

• İhracat mallarımızın sevki için hariçten 
12 vapur kiralanmıştır. 

• Dün partide mll:trlt müdllrUnün riyase 
tinde mektepler himaye heyeti mümessilleri 
toplanmıştır. DnJ:\'lln de va"lnln rlya:!lct! altın 
da himaye heyetleri milmesslllerl ııe Kızılay 1 

çoculc esirgeme kunımu ve tuknrnperver 
heyetleri toplanacaktır. 

• l'ı!tu1rlt vek6ktl llkmektep llrogramlan 
na iktisat derııl namr altında bir ders illvesl 
için tetkfüat yapmaktadır. 

• Evvelki gece Tokatta hafit ve devam81Z 
bir zelzele olmuştur. 

* Emniyet ve maarif mUdUrlUkleri mektep 
talebesi olmadığı halde mektep kasketi giyen 1 
Jer ve yanlış mektep kasketi giyen talebeler 
le kat'i şekilde mücadeleye karar vermiştir. 

Dış~ rı !a . 

• İtalya kral ve kraliçesile hariciye nazırı 
ml\ytsta Budapcşteye gideceklerdir. 

• Anıerllcada grevler devam "etmı-ktcdlr. 
Grevcl'er üzerine asker scvkolunmaktadır. 

• Almanva bu sene zeplin seferlerini teve1 
edecek ve Lz - 1300. ad1 ı bir zeplini tez . 
gl\hıı. koyacal<tır. ı 

* Yugoslav - Bulgar ebedi dostluk anlaş 
masmın şubat nihayetinde lmzalanaca~ söy 
lenmektcdlr. 

• trlanda başvekili Dö Velcra Londraya 
vasıl olmuştur. 

• tngl'l7. dahiliye nazın Slr John Simonun I 
Lortlar kAmarasına aza tayin edileceği ve 1 
krnlm tac giyme merasimi münasebetile Un 
vnn tevcihleri llııtesi neşredildiği zaman Lord 
'A"allshamm yerine Lord Şansclye tayin edile 
ccğl haber verilmektedir. ! 
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_...,,,.""'"''"'"'mt11m11nuHt1ttU11ıtuıııN.,..1N1RMn111•11~ 

~aıUıı~~ ~~ırüırue 
Dü~©ır 

Bu. sabahki "Iütrım" gazetesinde S. 
Ge'.!gin yazıyor: 

Ne doktorum, ne k imyager .. Bir kah
ve fincanla, bir kadeh likörden hangi
sinin daha zararlı olduğunu kes tire
mem. Fakat bilsem ne olacak? Bugün 
dokunmak istediğim şeyde bu zarar 
mes':les i, şöy!e bir tarafa bzrakılabilir, 

sanıyorum. Çünkü daha a~r ic:kiler
den. hatta keyü veren zehirlerden bi
le, zarar korkuluğu ile k imseyi dön
dürme1r kabil olmadıktan sonra. kahve 
ve likör ün \i.İcudü yıpratmasına kim 
metelik verir? ... 

Ben im düşündiiğüm şu: İı:ıtanbulda, 
Türk"ycde ta, en ıssız köylere varın

caya kadar bütiin sınırlarımız içinde 
kahve tiryakiliği almış yürümüştür. 

Camisiz, mektepsiz. nalbantsız köy 
var; fakat kahvcsizini asla bulamazsı
nız. Pazara inen köylü, bakracmdaki 
yağını , sepetindeki yumurtasını satın
ca, ilk işi kahve almak olur. Misafiri
ni onunla ağırlar. can sıkmtısma ondan 
medet umar, efk5.rmı onunla dağıtır. 
Belaya bakın, ki sevinç ve keyfinin de 
yoldaşı gene çubukla kahvedir. 

• • 
Acaba, b ir k:ı.rleh likörle bir fincan 

kahve fintca • denklcstirilebilir mi? 
Kahve. şeker, ate:;;, z3hmet b ir araya 
tonlanarak, likörün paha.~mı tutar mı? 
Hesapçılar, bunu tartsalar ve gau-te
lerimiz. radvolarımızla el ele vererek 
çalrnsalar, liköri kahvenin yerine ko
yabilirler mi? Çiinkü şaka değil, her 
yıl bu yüzden yirmi milvon liramrz 
yadellere akın gidiyor. Me<Ter kahve, 
fincana koca b:r denizi sığdıran bir bil
\'Ücüve ne çok ~nziyonnuş! ... 

~Oto [Q)aış~aı a lYıs1tlYI 
[Q)aJş~a 

"Tan" da Burhan FcZcğin yazı..sın

dan: 
En çok içerlediğim şeylerden biri 

şudur: 

Sandıkla portakal alırsınız. İçi, üstü 
başka, altı başka çıkar. 

Teneke ile yağ alırsınız üstü başka, 
altı başka çıkar. Kutu ile incir alırsı
nız, üstü başka. altı ba.~ka <:ıkar. 

Tabiat bizzat böyle değil midir? Yu
murtanın ak ve katı kabuğu içinde ~a
n ve sulu bir zülal beklenir mi? Şefta
linin yumuşak etinin altında c:nkıltaşı 
gibi sert cekirdek ne büyük tezattır. 

Kapkara kestanenin kar gibi beyaz 
içi yok mudur? 

Bütiin bunlardan da mı ders almı
yorsun? 

Ne yapsınlar? mallarının köUisünü 
üstüne. iyisini altına mı koysunlar .. 
Sen, ben, biz nasıl yapıyoruz? Hangi
miz havabmızm çürük, mozalak. ekşi 
ve buruk taraflarını gösteririz? Corabı 

mızın yaması görülecek diye ödümüz 
koparken, yemiş sandığının üstüne çil
rüklerini kovmadı d iye manavı muahe
zeve na..c::ıl a.Tzımız varır. Zaten biz ... 

0

0 , daha söyliyecekti.. Ben veda et • 
tim, ayrıldım. 

Elektrik Sirkeli müdürii 
Hansens 

40000 lira kefaletle 
t\ vrupaya aideblldl 

Elektrik sirketi malzeme kacakçı
lığmdan dnl~yı gi_irrırüğe vermeği ka· 
bul ettiği 80,000 lirayı muvakkat 
kaydile tamamen gümriiğe yatırmış
tır. Sirket umum miidiirü Hansen 
de 40,000 liralık kefalet vererek te
davi için Avruryava r.itmiştir. 

PoJIF•eı im fzin yeni 
k ı \' a f e t r cı. r i . 

Polislerimizin yeni kıyafetleri icin 
hazırlıklar ikmal edilmiş gibidir. Yal
nız yeni miğferler hazırlanmaktadır. 

Polislerimiz yeni kıyafetlerini ya
zın giyece1·lerrlir. 

TOrk - ıtaıyan 
dost1u~unun 

takvıyesi ıazımdır 

Torinoda çıkan La Gazetta del P opo. 
ol Türk İtalyan dostluğunun takviyesi 
lüzumunu gösteren §ayanı dikkat bir 
makale neşretmiştir, 



HAllER - Akşam postası 

\Day~ktanöl~? Re~eb j 
Kzı11 dovdıı? 

erı.- .cı.1 z . z IU:c d ' t')TU_ adresj 

A A L ne hnklkl \'cyn mU tcnr ndlannızla sora 
C":ığmız suallcnn ccvaplnnnı bu sütunda 'bulursunuz. Bu cc\•ap•nrı- P rlste an L'JilltŞ bUlun 
d ıııumuz gUzcılllk mUcsscses! ı:ermcktedlr. GU e:lıi[;inizl nolt an b mi: n 1( ı •ırlnrınızı IJlz<' 

1 
r ıma. 

- 70 - Kirpiklerini~i parlatmak iein zeytin· 
Şişliden B. R. imza.sile aldığımız yağı konahilır. Fakat bu defa da sürme 

mektupta deniliyor ki: sürmekte güdük cckcceksini"'.. Gnrü -
"39 ya:.,<nnd.ayım. Geren scncdenbcri yorsunuz ki iki Reyden biri ini tercih 

yiiztim fetW. halile (Jet•.em.cğc ~ladL etmek l.fızım: 'Mnhakkak parlak olma -
Bir taraf tan da yanaJ.iannuia bir neci sını istiyorsam~ kuw tli ve bir d hn 
torl>acl.l:lar peyda oldu. Fena JuiJi1e ;_ çıkımyacak b"r boya}la boya.malı: Ye 
zülüyorunı. l.,:.!tfııı b!ma bir al.-ıl öfjre- sonra zcytinya 1ı süımck ve yahut da 
tinf sürme kull:ınm'l.k. 

CEVAP: 
Üzülmekte mana yok. Yüzünüzle 

ciddi surette meşgul olursanız tabii 1 li~i:l.IR~~~~~~maiiGJli7~ 
vaziyete girer. Sab:ıhlaı·ı, birkaç dnk:-
ka müddetle yüzünüze soğuk su l::om _ I :liiilli~ri.ı~lfli~~3H~~~ 1 

presi ynpın, sonra. icinde lanolin bu - E k 
lunan bir kremi yüzünüze sürerek, ha- i ezacı o n1a 1 

fif ha.fü vurmak suretiyel masaj ya. 
'Pm. Bu krem en ::.şağı 20 dnkika ka -
dar yüzünüzde dın:nıalıdır. Bunu sildik
ten sonra içinde hic; alkol olmıyan b!:r 
kolonya. sürünüz. Deriniz çok ~crt.re. i
ki üc defa yunıur..annı beynziyle ilom-
ıpres yapabilirsiniz. 1 

- 71 -
Maçkadan C, ~ · ·,.. imz:ıs:ıc sorulu-

yor: 
Kirpiklerinı tt:ıı z t'C siyah olm.a7.Za 

beraber :nedense uclan <ıdctcı veya: gi
bidir. Roıii.z gmıç oiiiu.{jurıı için bıcnln
n b::mamal; istemiyorum.Ne yapayım 1 ı 
Sen ra 1cirpi1dcrir.ı i '{JOJ'7atmak içitı ne 
•ıa':Jm.:ı.1; 1a'!?m1 

CEVAP: 
Kirp:.klerin"zir. crlanndaki beya.zlık

lan r;id~k kin onlan 1."1.ıvvcUi bir 
boya ile boyamak liztmdır. Fakat ma
dem ki genç olduğunuz icin bova.mak 
istc-nıiycrsunuz, siirme veya rimel siir
rnckten ba.'ikn çare göremiyoruz. Fakat 
tabii, bunları silince beyazlıklar tekrarj 
mey.dana çıkacaktır. 

,. 

lCll1 ••• ., 
Kndrkör"nd n (A. Sgourides) 

imznsile ::ı.ldıfumız b~r n~ckmpta de 
niliyor ki: 

·'Şimdilik hir eczuhanede meşgul 
oluyorum. 1 m Lu mesleği de ç.ok 
seviyorum. J·akat lise mezunu deği-ı 
lim. Eczacı diplofYlnsı almak icin ne 
J·apayım? l ..Utfen bnna bir yoİ gös-
teriniz... ı 
CEVABIMll~ 
Eczacı olabilmek icin mutlafra tıp 

f kulte"'İ oczac! kı~mırd n diploma 
l:nanız lazımdır. BuraY::ı .rircbilmck 

i :n de Jjse mezunu olmak sarttır. 
'Tahsil derecenizi bilmiyoruz .. E.ğer 
li .. eyi bitirmeniz icin L'rkaç ...,n,. da
ha ol·umanı7 rızıınsn hic tereddüt 
ctmed n tahc;ilinize devam ediniz. 
i i"'r-dcn sonm eczacı mektebine gi
rer ve muvaffak olursunuz. Bunu 
yapmazsanız ileride nihayet belki bir 
eczacı J..cı1fosı olabifüsiniz. 

------·---

Bu 
akşam TCR K sinemasında 

j Fevkalade neşeli, emsalsiz bir Fransız kdriıcdisi 

Bekar Ev li 
i' IONA COY A - JEAN ROUSSELlERE - PlZELLA - MADELE1NE 

Cuitty 
Muhte em snhneler - Güzel balet - Nefis şarkılar - MıizikhoUcrden 
başlayıp Londramn yüksek sosyetesine kadar giden meraklı bir 
macera ve sonsuz k ahkaha ilaveten: EklC'r dünyn haberleri. 

Bugün matinelerden başlayarak iPE 
Havanın muhalefetinden dolayı Türkçe sözlü filmimizi aöremiyen 

binlerc.e mÜ!lerimizin arzusu üzerine 

Lorel Hardi - Çocuk ı rsız arı 
iilhfJRKÇIE SCJ~fh.D 1PfiOmn fiD~ 

Cına et Mas 
Fransızca sözlü büyük H EYECANLI ve MERAKLI 

BİRDEN GÖSTERiLECEKTİR 

Hug iln fi ~ ~ K 0 <dl ® 2 film 
J. • .' • ..ı:. ... 
rz;ps•• • EF:ti21 

birden 

ıra~~ i nkılabında terakki haml~Jeri 
30 senelik Tiirkiyeyi hak iki Ti lın vcsikalarHc caıılmıdırau 

milli mm 

Mekkp lıaşmuailinıi 

~ekilecek 
(Bcı..5tar'-lfı 1 incide) 

a~ır h"r risimlc> \'C.Y hut ~oruğ•m y\-1 e 
yııvnı ;Jnmasiyl" husule gr·lcbilcC('~i 

yazılın!l.ktadır. Bu rnpor üzerine M\id
ckiuınumilik ic:-t' ('! hoymul3 ve tnh 'dku
t a baslanmıı:;tır. 

Maarif miidiiriiniiıı izahatı 

Bn husustu maarif miidiiıii Te\'fik 
u izn.ha• ı \"erm<'ktedir: 
"- Bundan on bes uün en·<'! Snmat

yada 52 nci ilkmclrtept-e talebeden ~i
risinin p ltosu 1rnybolmus, mC'klep 
b smuallimi ve idaresi meseleyi tı:ıh
ldk etm~ı::. bütün süpl1cler. Yedilrnle (ii-

1 n~ıfer istasyonunda yol bek~iliği yn 
ı :m Alinin cocuğu Recl'b üzcl'indc top-
1 mıı:; ır Bunun üzerine c;ocuk s1kııo:

t ı·ıJmts ve pnltoyn <'a!d1~mı itiraf ı~t
mişt\r. i<"akat palto -cocuğu ı bH'Pkhğı 
;: rcl bulunamam:ı:;tır. Bunun üzerin<' 
ror•1~un bab ı:;ı mr ktebe dav t ro.·ıc-

1 < h" d"sc kt-ndisine nnlatılnm; \'C ~o· 

<'ık tn m ktt>ptcn rılmrılmu•trr. 
1\. • \ y~ fe-\ ı· 1:i. C' hidclc .. le ı n w 

C'1"c: n a~abi bir nd m olan bckd Ar 1 
<.'Vdc <'OC\1•'\ıntt düvmü tür. ı 

!ki 'in, sonra A\i, 8nmatya Nahiye I 
miidürlü ;üne müracaat ederek mektep 
te cocuğuna day~k atıldığından ~ika -

yC't ctmistir. Nahiye miidürlüğü tahki
katı iJ. .. mul ve doktor raporile de tevsik 

ctmif; olmak icin "oruğ·u baba~ilc h0 ra
b0r J!:ti::ıl h::ı!-:tancsine SC\'kC'~erek mua-

yene.· cttirıniRlir. Fakat muayene neti
c·t•sinclc c·ocuktn hicbir d:ırb eseri göri.il 
mem"<:tır. 

Di•~cr tarafta tam bu sıraalrda bir 
• ;a.m. hüviyeti me<"httl b'r çocuk, pal-

to " k·ıybo\tm cocuğun kapısım c;rua
r. I~ ı,rr Hln bir palto bulduğunu \"C arn

nı•an ı)altonun bu pa!to olup olmadığı

m ~or nuı:: ve paltoyu sahibine vererek 
S'"J. \'llfinlUŞtUr. 

A rad:ın bir haft:ı daha geçtikten son 
ra. HccC'b hnstalnnmıc; ,...c ertC'si giin <le 

ölnıii für. l3unun -iızcrinc. roCUcCTuU b::ı~ 
ırısı müddeiumumiliğe müracaat ede
rek çocuğunun dayaktan öldüğünü bil
dinniştir. Babasınm 5ikay"ti üzerine 

çocuğun ölüsü morga nakledilmişth·. 

Mektepte çocuğa da~·ak atıldığı doğ-

ru olmamakla beraber hadisenin Mor

ga ve adliyeye intikali dolayısiylc me
seleyi tahkik .ettıriyorum." 

Baş mııallinı ne diyor 

Çocuğa d1\,ya.k attığı iddia edilen ba.~ 
muallim Pertev de diyor ki : 

"- Recebe dayak atmış vaziyette 
değilim. Bu cocuğun ffi<"kteptc ufakte

fck hırsızlık vak'alan olmuı;:tur. Esa
sen bu sefer de meclisi inzıbat huzu-

runda p::ı.ltoyu raldı&'1ıu itiraf etmiş
tir. Fa.kat, paltonun konulduğu yer
de bulunmaması yüzünden hfıdiscyi po

Jicc bildirdik. Bittabi babası da duv
du. ~imıUyc kadar çoeuğu muayene ~ 
den doktorlar bir darb eseri g~ooi -
ler. Morgılaki otopsi bunu meyd.ann <,:ı
karım lJile, tn1ıkilrn.t <'vrakındaki ifa -

deler <laya.ğm ltimin ılarafıudan atıldı
ğmı gö~tcrect'kt!r.,, 

Müddeiumumilik cliin hfı.diseyi tet
kik ntticrsinde :ne hud suclar çerçevc

ı;i i<'nde gormü.7tür. Ba.5Jnmı.llim Per
t.:\' \'C kcnclisin.c yardım ettikleri iddia 
o'unanların bugün _orguya çekilmeleri 
muhtemeldir. 

~®ırD©~fril©Ji©ıv 8Hra~ai1~ 
-- - - - ----- -~ 17' ;ü.uhidain Bi~en - Fra:ısadaki fi-i \'C pür hC'ycc:ın fü \ ~ eder - ıı;~er. 

yaset muhtckirleri... Bu mn.s'•eli pro- !" olm::..,ayuı lspanJ·a yalrn} ıi. ; J 

fcsiyoncl müMcmlekecilcr·n oyunhnı- ~ ınb~ ,J: b"r ,.,..ı.-ı Ye :sti1\!lll'1C• 
nı çok iyi anln.mıs bulunuyoruz. dı. 

Eh rt k ! 
ı. J d ş ...... 't.. • k • .. ....,.sı·ı. t& - ' n: ı · mcsc c J{tııma ı. u nn- - ~u· •ı•" ~ ·crım ı:;uo:•'-

dan itibaren Türk ,;cd"' mi'li f?tlltrun A~mnn ;,rJn .,." nda.sı iyi c~ı~J11ll~ 
tamamiylc yerleştiğine inanabiliriz. Di- ' 1spa.."1ya1.ıkı Alr·1an Juırc~a ı bU -> 
?.c bu .sözleri Muhiddin Bırgen'in krlc- iyi Kamufle olur r ··)muydu? 'fJa} 
miy!c dinleten Allaha bin J3Ükür: Sen · ıı•nı::ın be Selim: "f'.,::.sct fıJctr. ... 
bır işi neJmd:ır da geç anlıyorsun be 
birader? 1 

Muhiddin Birgen - Mademki Tür-1 
kiye işıni birr, madE'mki Atatürk nr-

kasındaki millehn fodakarhğmdan C'

mindir. o halde 'Iürkiye bu defo lnı 

unsuru mutlaka mağllıp edecektir. 

- .Muhterem dostum. bu sözlerin 
T.ürltiyc milli k·H~uluş hareketini 'hem 1 

prens'p, hem d~ taktik bakıımnctnrı 
nakz,.tmektedir. Zira Kemalizmin mmd 
kurtuluş zaferi prensip itib:ı "İYlc sıva-1 
~t muhtckirlcrinin. ma~keli ~1üst~m-
1ekccilerin tarafımızdan iyice tanın-j' 
mış bu1unmalnrrm ''e T11.ktik itibarile 

de "mutlaka ma~li'ıp" edilmic; bulun-ı 
malarını ispat tmemektc midir? o 
haldn'? 

•r -····· 
- Eh ... Madem ki vcrilec~k revabm 

yok. 1ı~ad edelim -zatıfılinizi. s·yasi 
hıc;makale yazarken ufaktcfck incelik
lere bir par<:a dikkat buyurmanız dos
tane tavsiye olunur. 

tınnet Hullısi - Sahi mi! Vfıllahi. .. 
- Yemın ediyorsa inanma! 
Selim Ragıp - Aııtalq·a meselesin

de- göze batan samimiyetsizlik ... 

- &-vinelim ... Demek in aldatılamı. 
v 1 

yac gtmızı anladılar .• fallım a devlet-
lim samimİ)ı!t bilhassa Fransız diplo
masisinin nn'nnevi tuzağıdır. 

Selim Ragıp - Fransızlar son 1s
panyoJ hadiselerinde propaganda siliı
hma büy\ik ehemmiyetler '\"erdiler. 

- Evet. .. devam buyurunuz! 
Selim Ragıp - ... Alr.-ıanların f sp:ın

yol Fa&'ına asker c:ıkardıklan ı;ayiaı:tı~ 
m ortayn atblar. 

- Ya ... Bak hele... Yalan mıydı o 
havadis? 

Seilim Ragıp - Tabii... Ve Fransız
ların bundan maksadı açıktır. 

- Aman üstadım; çabuk söyle AU:ı.
hını seversen ... 

Selim Ragıp - Bu haberin bütün 
dıin)''n efkarı ü1-<'rinde hamı edeceği ilk 
rcaksiyondDn istifade etmek ve belki 
ele lngilizlcri Alm:u1lar aleyhine ~re· 
kete getirmek istiyorlardı. 

- Deme ... Demek İngilizlerin İtal
yanlarla yaptıkları Akdeniz anla.şması 

bile Almanlarla d ele verdiklerini is
pat eden bir vesika,3.'dı da Fransa İngi

lizleri kendi yanına çekmeye lüzum gö
rii}·ordu. 

Selim Ragıı> - Şüphesiz ... Ve ilk da
kikalar.da beklenen tcs!r hflsı1 oldu; 
fakat yalaıım kuyruğu pek çabuk mey
dana çıktı. 

- Bunu her halde sen kesfetmiş o
In.caksm ! Bari D. N. B. ajanM dcrhnl 
dünyaya. yaysa da yanlı~lık devam et-

mese ... Maamafih İngiltere hariciye.si 
bugün öğle üstü mut.laka bu mühim da-

lavereyi ö;;r~nmis bulunacak. T abii 
değil mi ya ... Senin bu yazını okuduk

tan sonra İngiliz sefiri derhal "Eden''c 
bir yıldırım klgra.fı çekip naz.arı dJJ{
katini cclbctmiş olacak. 

Selim Ra• .. ıp inandrran bir tavırla 

.. • , . - ı · c~ıe.., su'-ununu oı:umal· 't.r ha\· ı o 

oluy r. B mc:!m'lcl dipl~nıasiYİ 1 

<'J'y..>rsun b' llfıhi! .. 
" Ahmet Emin - •.. Göriiyoru~ t 

yoruz ki Ereğli. f'amsun. Me~ııd 
1na limanlarımı:: meydana .ç:ıJ<fllı. 
mcml"'kc' in iktısadi ~ec:hizatı il~ 
la.cak. 

- lshlat ba!4ka şeydir ycsrelfı1!1 
sczif;inizlc bizi hayran cdiyorsull~ 
tad. 

- Ahmet Em5n - •.. Ne y:VS-b 
han piyasalari~·lc rekabet imkllil1 

mıyac.a~ız.. • , 
- Bak Ecn hele •.. De.mel~ bfıl11 

bt>stiı rek· bnt'' l mevcut [ıırzcD 
yorsunuz. Ha,·yar hanırun sal>Jl> 
ltiınına ne güzel müjde! 

Dr. I•,erhan Öme- - V.ercın ı;a\ 
da propaganda! 

- .Mdüm! Hep f:anatoryom ssJı 
rlne y rar. ~ 
S1l~ıhaddin Güngör - Adı 1 t 

illü c~mendir, gid<>n gelmiyor• 
nedendir? ~ 

- Hiıl:"l ruıhyamadın mı be bi~ 
Gidenlerfo yakasına öyle bir · 
yorsun ki. haddi '-'arsa <lönsilil· 

r;c:ref .Refi!· - Arif pclılh·sJllıı 1 
r'ste muı·affak olmr..suıa ,ıe .> 
'"rtirk gibi kuY..-~Ui" darb:mcsel:W / 
ru;:>a. snor.culanna tekr.arJatıı' 
"'dun ctliyoruz:;·• ~ 

- Eh ru-tık Türk sporunlJll ~ 
ırddiği anlası1ıyor. E,·et dostuzıl 
Scfik, duadan ~ka !.":ipılae-1]{ 
kalmamıştır. 

Çocuk mccnması 

Bir müddettir masamın Ü~ 
lan gazeU!i<'r arasında bir de ·rJ ~ 
lirdi. Dün onu e'lime aldım, -Ote61 fi 
risine göz gezdirdim \'e bilha.se3 •' 
Srm Tar<:an'ın bir yazısını d~ 
okudum. Sonra kendi kendime 
düm: 

" - Bunu niçin çıkarnuya ıu~ı>Jll. 
rüyorlar? Bu kadar zahmet ne~~ 

Selim Sırrı TarC1lll 'rn kullarıd1 

levha ~u: d'~ 
Niçin çnhf'lmalı? Ve nasıl ca~1~ı 
Haydi bu zata da bir cevap ,e ) 
- Çocuk mecmuasını bir 11s.ıe .Jf. 

(jSter'" 
koyar.sanız bize bir nlimunc g ~ -
olursunuz. Biz de nasıl çalıf13cıığ1 
anlarız belki... 

F.feecem: ·f 
Nizamcttin ~ 

(*) Ya11isc~ 
Klod Faırer 
Yuhaya tutuldu .. ~ 

Paristcn bildirildiğine göre 'f:ıcli' 
tu geçinen fakat her fırsatta 'f f' 
düşmanhğınr isbat eden Ktod ~:/ 
Monbeiar kasabasında Uzakşar1t 11 
c1a bir konferans vermek iizere i1''1ııı 
münistlcr t:ır:ıfından yuhaya tıstıl 
tur. 

Konferansın veriJcı:cği tiyatr0 & 

sının öniinde toplanan i çiler. ~ol' 
rcrin binaya girmesine ve söz so} 

sine mani olmuşlardır. __/ 

h d tlar Desinde 
SATA~AK SiSl 
8 E r-1 KAL 1'11'I\ 
i5iE~M\SiN 
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ader 
Umuın" h 
Zabiti 

1 
arp esnasındaydı. l 

eh. Drşarıd~· ~arargahta oturuyorlar-
1'-1· . • ır fırtına esiyordu. 
~ ncı tn"l ... 

:Ve :Vaki u azım Hasan, pencere-
aştı: 

darıd;ktaMeşurn bir gün 1 - diye mml-
ı· n s b 1P oturd onra, 80 anın yanına ge· u. 

.. Zabitler 
~bir 

8
• k" grupunun Üzerine, gene 

Y·· bu un kurşun gibi çöktü. 
doldurU2;, ~şı Servet, bir kadeh rakı 
L Up l f S 
l\&barttı ç 1

• onra, herkes kulak 1 
~r t>a~'e sokakta, bir adamın, ayak 
lle. :Yap Pat Yere vurarak tabanlarr 
""'} ışan kar kt"ıtl · · d" ·· v 
:rG !§tığ esını uşurmege 

b1Çak gıibı· t~Ytu· Kapı açıldı içeriye, 
ielcrı, d k ır uzlu rüzgar girdi. Bu 

Pcrt tQr Mahirdi. 
döndü: C\', birdenbire ona doğru 

-.. Ne habert 
...... latif öld" ._ V U.• 

Dokt ah \'a~l~.m .. Zavallı çocuk! 
~kip cıkord, Yuzunü saran örtüyü 

. ar ı. 

-.. Ya. t 
b~rlanrp : . şte zavallı çocuk.. Yu-
ır sırada~ıt~ Hern de izinli gittiği 
~§am k:: .. e rneşum tesadüf.. Bu 
J:ıt1tlad; ·r?'un Üzerinde bir tek obüs 
9rla"- ". 11 tek adam öld" d" Od 

Ju gıden b' . ur u·. a, 
. ''Ak ızırn zavallı oğlan! 
ıç· rabası ·h .., 
0 

1n hir tnüd na nı ayet kavu~acagı 
J.ır, gö2;,} . ~et ~V'\·el sevinçle dolu 
~tai~l'k crının şımdi inkisar ve ü
>ı':_ ı Yaş} • l 
·"ilce ben d ar~y e dolu olduğunu gö 

''I( e aglıyacaktım az daha! 
lh' arnınrn 1 f k b' 1! eibiyd· 80 tara ı, opmu§ git-
ır :va.... 1

• Buraya, o derece büyük a" ... açıl 
\Jtat}e ak rnr.şt!. Ve hayat, oradan 

llıerı, ı .~ gidıyordu. Buna rağ
bitkirı b!luhz Yaşamaktaydı. Solgun, 

•• ır alde: 
birıh,.-:' T nliim yokınu• d v·ı . 

""11 bey' d d' :ı• egı mı, 
··~ ' - c ı. 

'D~t~ nra, ansızın koma h l. idi 
~ n ~tn . a ı ge . l'\. rnanasıyle buhran ve ni-

hayet kurtarıcı ölüm·. 
"Öyle acıdım ki oğlana! 
"Bilmem ama, bir adam eğer ecel 
ı·ndan işaretlenmi§ bulunursa, 

ezraile doğru kendi ayaklariyle ko
şar, gider ... 

"Latifin de ölümü böyle oldu. 
"izinliler kamyona dolmuşlardı . 

Tam şoför hareket edeceği esnada, 
Latif, atılmış: 

"- Aman çocuklar, durun .. Ka
rıma oymalı bir kutu yapmıştım. U
nutmuşum ... Şunu alayım ... 

"Arkadaşları darılıp bağırmağa, 
çağırmağa başlayınca demiş ki: 

"- Üzülmeyin ... Bir dakikalık 
iştir 1 

"Barakasına doğru hızlı hızlı koş 
mağa başlamış .. • Tam c:;eşmenin ö
nünden geçiyormuş ki, ansızın bir 
on buçukluk patlayıvermiş .. Ve işte 
karnındaki yarayı da bu "sebeple al-
mış .... 

"Hiç kimse .. Anlıyor musunuz. 
çocuklar? Hiç kimse, alnının kara 
yazısından kurtulamıyor.. Bakın, 
ben doktorken bunu söylüyorum .. 

İhtiyar mülazimlerden biri itiraz 
etti: 

- Affedersiniz ama, binha~nn ! 
Bu izahınız, hiç de fenne, ilme uygun 
değil. 

- Fennisi, ilmisi nedir bunun ba .. 
kayım, delikanlı!... 

- Bilmem ki •• T caadüf ... 
Doktor, acı acı güldü: 
- Tesadüf) .. Bu, ilmi izah mr 

dır L Tesadüfün, ilimde hiç yeri yok-
tur, oğlum... · 

Dı§anda, fırtına, gene müthiş 1 

avaı:e ile uğulduyordu. 
Biri: 
- MC§um bir gün! • diye homur 

dandı. 
Ötekiler de, bunu tasdik manası

na sustular ... 
Nakleden: (Hat - Sür) 

u •• 
1 llnyadaki altın stoku 492 senesindenberi 36 bin 

t nilij>or tonu buldu . 
~ dUıt lll.usw:ıu.z ki son 35 sene zar- Amerikarun keşfinden evvel dünya 
~ k Yadnkı altın stoklan Amerl- altın istihsala.tı ""kazdı. Avrupada al-~ E!§{fııd ) l:'v 

~ d(i en 1900 yılma kadar ge- tını Tiber, Ren, Ron gibi bazı ırmak-
~S~ a;ırdakfndcn çok daha fazla- larm yata.klarmdaki kumlardan toplar 

6.0oo ~ 492 senesindenberi dünyada tardı. HattA Amerikanın keşfinden yüz 

~ l'arıa~ a.ltnı birikmiştir. Bu- sene sonra bile cihan altın istihsalinin 
tl §'cınd an f~IU3ı yirminci asrın beşte biri Avrupa.ya geliyordu. O yıl -
~ edilrnı .... ani berı geçen zaman içinde larda. dünya senede 6000 ile 7000 kilo 

ll}·lılll.~-;~ r. altm istihsal ederdi. Bu yekun 1935 te 
~ llla.t ola-~ten sonra galiplerin ta.z- çıkarılmrş olan altının ancak yüzde bi
lı lııı ?tı.lk"'t; Alınanyadan istedikleri ridir. 
iltUı? nultin ne kadardı biliyor mu.su- Amerikanın kc~inden 1800 yılına 

1 
l ~i! V: dUnya altın mevcudunun kadar altın memleketleri arasında Ko

bi' galiba ersay nıuahedesini yapan _ lombia ile Brezilya birinsi sırayı işgal 
Sbir fikir a.ltınnı rne\'cudu hakkında etmişlerdi. Bu iki memleket kendi b3.9-
.\ı~ i~nhibi değildiler. !arma bütün dünya. istihsalatının yarı-
ta,..,_~tı. . 187? nıağlubiyeti üzerine sm.ı temin etmekteydiler. Rusya sene -
s';utıatı ~ .ıstcdıği 5 milyar franklık lik istihsalin yU.zde 27 sini çıkarmakta 
lıe~/ll'ar dUn Zamanda ödemişlerdi. Bu Birleşik Amerika. cumhuriyetleri ise 
t~ ~ kacıax- ~anın 1400 den 1871 ee _ a.ltm müstahsilleri arasında ancak dör 

<tltıtı1 1s.tibsa1 <ıtm.iş olduğu bü- düncü gelmekteydi. Fakat 1850 de Ka-
lı ı~tlh ~ıl ediyordu. lifomiya ve 1875 tc Avustralya altm 

HABER - Akşam postası 

~c-., lııç C>f: • 

'l'ıq.ih·daiına u~?~esız, beşeriyet tari _ madenleri keşfedilince bu nispetler alt -============================ 
~ ı i~ ~~ım bir rol oynamıştır. üst oldu. 
~ es ' hızım dilş'' ~ Bu iki altın ocağı dünyayı Amerika-

.. ~ı ... ,, kidir, unemiyecegiıniz 
€nıtı ... ,,,.b. 1l<Uı nm keşfindenberi geçen üç buçuk asır 
~a ~.~ k~1k bıl keşfedilmiş oldu- istihsallerinden çok daha fazla zengin
fın.rı~~llc1erİııd Ulunduğu maden ve kar leştirdi. Sonraları Alaska. ile Afrika 
llıt ;ıı a~ldı:n nasıl ve kimin tara_ damarlarnun bulunması ve ıslah edilen 
l'ak :()c}cnle;ını. b.Uen yoktur. Altını işleme metodları sayesinde 1915 sene -
hır ltı lla11n-urn' ?Liçın süs matahı ola- sinde dünyanın yıllık altın istihsali 
"arıs ~et \' ır ve buna neden ayrıca 700.000 kiloya çıktı. 
"e ~da b~l"rn.iştir? Bilinen bir şey Şimdi dünya istihsalinin yüzde kır
!ltı~ t tl"rrıak~an 6.000 sene evvel Nil kını cenubi Afrika, yüT.de 14 ünü Rus
SOo() a albtı ıu-t boyunda insanların ya, yüzde 11 nispeti Kanada. ve yüzde 
hır lt Selle ~erk:ı.dıklarıdu. Bundan onunu Birleşik Amerika temin etmek -
t\iıı lJ!t?ıtııı alt ld.ısırda tatbik olunan tedir. Gayet iyi bir istihMl senesi olan 

tl lllın k 1D~2 de cenubi Afrika tek başına 370 ltl.1-1· 1',.,.,.eti i af .. ·· . ~elt ~ 1 01 Jm n 5 gumu- bin kilo altın çıkarmı15tır. 
tıj..,~lti ?.anı araıc tesbit etmişti. Rusyanm altın istihsal:Hı aynca tet
'1 ~,;ffllull }t· an.hı.rua altının büyük J::~c. <-'dilmeye deaer. Dalın 1741 de yıl-
~ '<llt"~ ın~ıstruıa ' -

tı.l'a ~eldl.r an ge1:r.I§ o.rna lıl~ i<-tihsali ;'').000 kiloya vo.rıyordt'. 
!!h' attın · Ar·ı"tikanın k~finden 1 1~1 i ihtllfı.lir len sonra bu istihsal sıf:

~(!tl.tıı k b'lknnından Hindistan ra indi. 1924 ten beri ise yalnrz eqki is-
aybctnıi§tir. 1 tihsal rakamlarına varılmakla kaldı. 

• 
Bu yekunlar bilakis 150.0000 kiloya çı-
karıldı. Şimdi de da.ha fazla altın istih 
salinc Ruslar var kuvvetleriyle çalış
maktadrrlar. 

Birleşmiş Amerika cumhuriyetleri 
1847 senesinden bugüne kadar 7000 
ton, Kanadada 1858 denberi 1500 ton 
altın istihsal etmişlerdir. 

B:r kilo altının bugünkü fiatı 1515 
liradır. Yalnız altın fiatmdan bahseder 
kcn ~urasını da unutmamalıyız ki, bu 
kıymet ancak itibari ve izafidir. Onw1 
kıymeti hakikatte pratik faydası ile 
bi~ilmcz ve f aka.t nedreti ve dünyanın 
altına olan talebine tfıbidir. Yarın biri 
t('knik mucizesiyle altım laboratuvar -
lar<la imal edobildiler mi, yahut da dün 
ya <.'lrnnomik sistemi birdenbire altın -
d:ın ''nz'?rçti mi sarı rıaden ı:;·mdi iş

gal :t~ektc olduğu yüktck talıtmdanl1 

aı:;agı ıncr. 

Yazan: Niyazi A met 

4 71 sene evvel bugün 

Moldavya Beyi Eti yen 4 7 bin 
kişilik kuvvetle pusu kurdu 

OIUler yakıldıktan, esirler kazığa 
vurulduktan sonra dört gün 

Allaha dua edi dl. Faliat •. 
1475 yılı 15 ikincikanun günü, 

4 71 sene evvel bugün Moldavya be
yi Etiyen kırk yedi bin kişilik bir kuv
vetle Berlat nehri kenarında Osmanlı 
ordusunu bekliyordu· Askerlere ve
rilen emir şu idi: 

- Osmanlı askeri görünür gö -
rünmez hücuma geçilecek perişan o
luncaya kadar takip edilecek. Düş- ı 
manlarımız, bizi hiç bir suretle mağ-j 
lup edemezler. 

* * • 
Harbin çok şiddetli olduğu mu -

hakkaktı. Üzerine gelen ordu yüz 
bin kişilikti. Fakat kı~ın soğuğu ve 
yabancı yerlerde yürüme güçlüğü 
Osmanlı askerini bin bir müşkülata 
uğratıyordu. 

Harbin sebebi §U idi: Moldavya 
beyi Pi yer Ar on memleketine bir f e
laket getirmemek için Babıaliye ver 
ği veriyordu. Kendisinden sonra ge
len Etiyen ise komşu hükum~tlerle 
birleşerek bu vergiyi vermemege ka
rar vermiş bunun üzerine Hadım Sü
leyman pa§a kumandasmdaki ordu 
sevkedilmifti. 

Osmanlı ordusunun atlan aç kal
mıı, harpte iı göremiyecek hale gel
miıti. Etiyen esasen ordunun ge -
çeceği yol üzerindeki bütün yerleri 
yakıp yıkmıı ve bir çöle çevirmişti. 

Bütün bu müşkülat, Osmanlı or
dusunun mağlup olmasını intaç et
ti. Süleyman paşa, bütün gayreti
ne rağmen muvaffak olamadı. Fa -
kat Moldavya beyi, muvaffakıyetle 
sarhoş oldu ve: 

- Bütün eairler kazık cezasına 
çarpılacak .. Emrini verdi. 

Meydanı dolduran sayısız ceset
leri yaktırdı ve yakılan kemiklerle 
büyük taklar yaptırdı. 1 

Birçok Sancak beyi ile esiri mu -
avenet ettiğinden dolayı Lehistan 

kralı Kazimir'e, bir kısmını da papa 
ya gönderdi. 

Bütlin bunlardan sonra, dört 
gün oruç tutularak bu galibiyet için 
dua edilmesi ilan edildi. 

Harpte Etiyen kuvvetleri tara -
fından ö]dürülen Türk askeri kadar 
kendisi de zayiat vermişti. Bunlar 
diğer ölüler yakılırken üç bi.iyük tür
beye büyük bir merasimle gömüld:.i. 

* :(. • 
Bu satırları okuyanlar, elbette 

alman intikamı da merak ederler. 
Evet, intikam alındı· Bu intikamı, 
bir ecnebi tarihci Türk kuvvetlerinin 
zulmü olarak göstermek için bakınız 
neler yazıyor: 

"Boğaz boğaza bir muharebe bat -
]ıyarak güneşin tuluundan öğle vak
tinin müruruna kadar devam eyledi . 
Etiyen atından düşerek azım müş
külat ile kurtulabildi. Türkler, mey
dan harpte düşenlerin başlannaan 
ehramlar yaptılar, ordu mali ganai
mi paylaştı. 

Padişahın bayrağı altında harp e
den Eflaklılar da mükafatan birçok 
hınzır (domuz) sürüleri aldılar. Bun· 
dan sonra Osmanlılar her tarafı ate· 
şe, kana gark ederek çekildiler.,. 

~ . . 
Tarihin, bir ibret levhası olduğu 

sözü çok yerindedir. Fakat bitaraf bir 
tarih olmnk §artiyle, ölüleri yaktıra
rak esirleri kazığa vurduran bir zalim· 
den intikam almağı zulum diye gös· 
termck istiyen tarihçi, gülünç bir 
taraftarlık yapmaktan başka bir şey 
yapmış olmaz. Bir yazımda da söy
lediğim gibi ben '·'günü gününe ta 
rih,, de tarihi olduğu gibi sayfa 
lara geçiriyor, mümkün olduğu ka 
dar ilave ve mütaleadan uzaklaşıyo 
rum. Tarih okuyucusu hadiseleri 
bizzat tahlil ederek neticeye varma 
zevkine ermelidir. 

Yazanlar: İngiliz ordusu ha.va zabitlerinden Kenneth 
Brovn Colline. Me§hur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 

~ 
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Havadan yapılan daha ilk katliamda 1 çelik sinirli şeyler. Az sonra kendilerir.i 
panik oldu. Bombalarımız a§ağıya yağ- öldüreceğimden dolayı yüreğim sızlr· 

mur gibi yağdı; yüzlerce kamyon, top, yor. Burunlarımıza kadar gelen çiy et 
ve araba yol üstünde bırakıldı ve parça kokusu, akan kanların vücuda getirdiği 
parça oldu. Makineli tüfeklerimiz ku- kan havuzları ve enkaz, insanın yüreği. 
coaklar bocoalıncaya kadar biç durmaksı. 
:ı :ı ni bulandırıyor, gözleri karartıyor. Pi-
zın kurıun püskürdü. yadelerimiz geldiği zaman şaşa kaldılar. 
Çılgına dönmüş gruplar yol üstüıY.le, B 

ütün bu kümeden sağ kalan ancak yüz 
boyuna dönüyor. Bazıları yoldan çıka- kişiyi esir aldılar. İşte bu kadar. 
bildiler. Fakat her hareketi görüyoruz. --------------
Görünce de hemen dalıyoruz. 

Bu, hava kuvvetlerinin harbi idi; 
hem de ne nefrete şayan bir harp. 
Bulunduğumuz yükıseklikten aşağı

daki zavallıların yüzlerindeki nefret ve 
istikrah işmizazlannı görebilecektik; tü 
fek mermilerimizin hUzmelerine giren. 
lcrin ıstırap eninlerini işitebilirdik. 

Tonkinin icadı olan bataryalar müt
hiş birer muvaffakiyetti. Sıkışık bir 
halde tıkanmış kalmış askerlere bir ma
kineli tüfeğin ne yapabileceğini bilmi. 
yorsanız, herhangi bir askere sorun. Bu 
kütlelerin üstüne yukarıdan yağan bo:n 
ba ve dinamitlerin nasıl toptan öldür
düklerini sorun. Yere düşen bombalar 
toprakta oldukça 'derin çukurlar açıyor 
du. Zavallı askerler de buralara sığın

mağa uğraşıyordu. Askerleri gömmedi. 
ği takuirde, bombanın hemen arkasın· 
dan yağan makineli tüfek kurşunu, za· 
valhları mlithiş ölümlerle yok ediyor 
du. 

=#- =#- ~ 

Ey1Cıl 22 .. Bomba. tüfek ve ölüm yağ 
muru 1 Yüzlerce Türk, olduklım yerde 
durarak sadece öliimü beklemekten }ıaş
ka çare bulamadı. Bu adamlar gerçekten 
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Arap çeteleri 
harekete geçiyor 

Amerikada 
çocuk kaçırma 

hadisesi 
İskenderun Sancağında Türk halkı

na yapılan zulüm ve işkence yetişmi -
yormuş gibi bir de Türklere ve Türk 
kasabalarına taarruz için Sancak hari
cinde arop celeleri teşkiline başlandı
ğı haber VPrilmcktcdir. 

Sancak haricinde mes'ul makamla -
nn Ti.irklere tecavüze sevkedilmek ü -
zere çeteler teşkil ettikleri ve bunla
rın Arablarla Taşnaklardan mürekkep 
olduğu haberleri Antakya ve Reyhani
ye havalisincleki Türk halkını fevkala
de sinirlendirmiştir. 

Böyl~ bir hıi.dise elim akıbetler do
ğuracaktır. 

Buna ilave olarak Halep ve civarın
da 1500 kadar Arabm sila.hlandmla -
rak Rcyhaniyeyi basmağa hazırlandık 
lan söylenmektedir. Reyhaniyede te -
zalıürat dolnyısiyle 10 Türk tevkif e
dilmiştir. 5 Türk için de tevkif kararı 
verilmiı:ıse de bunlar henüz yakalanma 
mışlardır. 

Şapka giydirmemek için · 
tazyik 

Türkdağı ve havalisindeki nuntaka
Iarda şapka giyme hareketi gittikçe 
~lemekte ve Halebe doğru uzan
maktadır. Halk resmi makamların taz 
yılclerine aldırmıyarak şapka giymiyc 
devim ediyor. 

Irala kışkırtmak istiyorlar 
Suriye gazetecileri tarafından Irak 

gazetecilerine olduğu gibi bazı Suriye
li şahıslar taraf mdan Iraktaki Suriye
li muallimlere de mektuplar gönderil
miş ve Irakta. Suriye lehinde tezahü -
ratta bulunulması ve propaganda ya -
pılması istenmiştir. Bu tahrikaa.ta u -
yan bazı Suriyeli muallimler bazı mek
tep talebelerini sokaklara çıkarmışlar
sa. da te7.ahürat yapmağa muvaffak o
lamamışlardır. 

Yüzde 80 i Tfırk olan Sancak 
Dün şehrimize gelen (Daily Expres) 

gazetesi şu yazıyı yazmıştrr: 
"Türkiyenin Fransız mandası altın

da bulunan Suriyeden nyrılmasmı ta -
lep ettiği İskendenında düiı. halk ayak 

lanmıştır. Bu havalinin nüfusu .)iizde 
seksen Türk olup. Türk taraftarı hi- i 

ziblcr ayaklanmış ve Suriyelilerlf" olıın 
müsademede 1 kişi ölmüş. seki;ı; • kisi 
yaralanmıştır ... 

İsmet fnönii cJiin bütiin 
giiniinii sarayda çalışmakla 

geçirdi 
Başvekil İsmet !nönii ile hariciye ve 

dahiliye vekillerinin dün sabah Anka
radan geldiklerini yazmıştık. 

. İsmet lnönü ile vekiller doğru
ca Dolmabahçe sarayına giderek Ata
türke ll\ülaki olmuslardır. 

Başvekil akşama kadar sarayda 
meşgul olmuş, vekiller de hariçte bazı 
işlerle uğraştıktan sonra tekrar sara - , 
ya dönmüşlerdir. 

Başvekil şehrimizde üç gün kaldık

tan sonra Anksraya dönecektir. Dahi
liye vekili Şükrü Kayanın da Başvekil

le birlikte Ankaraya gitmesi muhte -
meldir. 

Hariciye vekili yarın veyahut pazar 
günü Cenev:reyc gidecektir. 

Hariciye vekaleti umumi katibi Nu
man Menemenci oğlu yarın sabah An
kara.dan şehrimize gelerek Rüştü Aras 
la birlikte Cenevreye gidecektir. 

Sancak meselesi bizim için 
milli bir davadır 

Atina, 14 - Türkiye Hariciye Veki
li Rüştü Aras Sancak meselesi hakkın
da Vradini gv..etesinin Ankara muha
birine §U beyanatta bulunmuştur: 

•·- Türkiye bu mesele hakkında 
Fransa.ya yeni bir teklifte bulunmuş -
tur. Tezimizi pek iyi bilen Fransa Ba.r 
vekili M. Blum'un bu teklifimizi müsa
it surette karşıhyacağıru ümit ediyo
rum. Biz sulh ve müsalemetle Fransa 
ile aramızdaki an'anevi dostluğu mu -
hafaza etmek istiyoruz. Sancak mese
lesi bizim için milli bir davadır, halbu-

ki Fransa için sırf Milletler Cemiyeti 

tara!~n kendisine verilen manda -
dan ba§ka bir mahiyeti yoktur.,, 

Göring'in seyahati 
Fransada endişe 

uyandırdı 
, (Baştarıı/ı 1 incide) 

Ceneral Coering dün İtalya kralı 
tarafından kabul edilmiş aynı saatte 
madam Coeringi de kraliçe kabul et
miştir. 

Ziyaretin manası 
Havas ajansına göre M. Coerin

gin Romada ikameti, yalnız M. Ci
anonun Berlin seyahatinden sonra 
ltalyan • Alman münasebetlerinde 
hasıl olan salahın fevkalade olduğu
nun yeni bir delilini tC§kil etmekle 
kalmayacak, ltalya i1e lngiltere ara
smda akdolunan muvakkat itilafna
me ve İngiltere ile Fransanın İspanya 
işlerine miidahale edilmemesi mese· 
lesi hakkındaki teşebbüsleri dolayı
sile iki memleketin teşriki mesaisini 
tanzim etmeği istihdaf eyliyecektir. 

1\1. Goeringin lngiliz • İtalyan iti
lafını İtalyanın ne suretle tefsir et
mekte olduğu hakkında etraflı malfı
mat istemesi ve bilhassa Akdeniz 
statük~suna dair mütemmim malü
mat elde etmeğe çalışması muhte
meldir. 

İtalya hükumetine gelince o da 
Almanya hüki'ımetinin general F ran
konun muzafferiyetinden sonra ona 
ne suretle yardım etmek tasavvurun 
da olduğunu öğrenmek istiyecektir. 
Zira ltalya ile Almanya, lspanyol 
asilerinin muzafferiyetini muhakkak 
addetmektedirler. 

Siyasi müşahitler yapılacak ~öriiş
melerin çok miihim olacağını beyan 
etmektedirler. 

Bu müşahitler diyorlar ki: Bu ci
het M. Goeringin Romaya kalemi 
mahsus mildiirü ve bir<:..ok Hariciye 
a-kant ve ltalyanın Berlin sefareti 
müsteşarile birlikte gelmiş olmasile 
de teeyyüt etmektedir. 

Coeringin seyahati F ransada de
rin endişeler uyandırmıştır. Fransız 

gazeteleri bu seyahat hakkında uya
nan endişeleri açıkça serdeden yazı
lar yazmaktadır. 

Adada Bahri üs mü ? 

miinasebalı 
Fransanm Berlin btiyük elçisi M. 

Fmm:ois Poncet dün Ticaret bakanı 
1. Bastit ve ticaret muahedeleri drı

iresi direktörti M. Alphnad ile görl.iş
miişti.ir. 

Salahiyettar menabiden i>ğrenildi-
0.ine göre, bu mülakatlar. Fransız -
1-\lmnn ekonomik müzakerelerini ih-

1 zar mahiyetinde bulunmaktadır. 
Ga7.etelere göre M. Blum, Alman-1 

ya ile mütekaddim siyasi şerait ol-' 
maksızm yapılacak iktısadi ve mali 
miizakerelerin açıldığını ilan etmek, 

(Ba:,ı tara/t 1 hıcide) 
Yapılan otopsi neticesinde çocuğun 

sırtından bıçaklanarak başına vurulan 
bir darbeden öldüğü ve katledilmeden 
evvel müthiş i~kencelere maruz kaldığı 
anla~ılm1ştır. 

Çarls :Matson Vaşingtonlu bir dokto. 
run oğlu idi. Şakiler tarafından kaçırıl
dıktan bir müddet sonra evinden 50 mili 
ötede bir kar yığını içinde ölü olarak 
bulunmuştur . 

Amerikan halkı, tayyareci Lindb:r
gin çocuğunun öldürülmesi neticesinde 
hasıl olan hiddet ve infialden daha bü. 
yüğünc kapılmıştır. 

Elbiseleri çıkarılmış bir halde bulu
nan çocuk. vücudunun muhtelif yerle
rinden yaralanmıştı. ön dişlerinden bir 
kaçı kırılmı§tı. Başında büyük bir delik 
görülüyordu. 

Polisin anladığına göre, çocuk, geçen 
haftanın çarşanoo veya perşenbe günü 
öldüresiye dövülmüştür. 
Çocuğun cesedi, tavşan avlamakta o. 

lan bir diğer çocuk tarafından bulun-
muştur. 

Karda görülen taze tekerlek izleri, 
haydudun buraya hemen 24 saat içinde 
otomobille gelip maktulü bırakarak sı
vıştığını göstermektedir. 

Civar evlerde bulunanlar bir gece ev
vel, köpeklerin mütemadiyen havladık
larını söylüyorlar. 

Bu facianın daha acı tarafı, çocuğun 
babası olan Dr. Matsonun bundan bir 
hafta evvel, polise, artık taharriyattan 
vazgeçmelerini söylemiş olmasındadır. 

Doktor Matson, şakilerle temasa gel· 
diği kanaatindeydi. 

Mahalli gazeteelerden birinde gördü.. 
ğü ilandan anladığına göre kendisin
den 5600 sterlin fidyei necat isteniyor
du. Bunu vererek oğlunu kurtannağa
hazırdr. 

Zannedildiğine göre, kanunuevvelin 
27 sinde, kız kardeşinin gözü önfinde 
zavallı Çarls Matsonu kaçıran maskeli 
ve siJahlı adam bir Maynaktır. 

(Deyli Hcralddan) 

AJkaponun yeni vazifesi 
Amerika haydutlarının ~efi olarak ta

nınmı~ Al Kapon isimli haydut bugün 
mahpus bulunduğu Alkatraz hapishane
sinin, mahpusların banyo tenekelerini 
yıkamağa memur edilmiştir. Diğer mah 
puslar, yıkandıktan sonra Alkapon tek
neleri temizlemek vazifesile mükellef
tir. 

Al Kapon 1931 senesinden kazanç ver 
gisi kaçakçılığından on bir sene hapse 
mahkum edilmişti. 

(Deyli Eksperste) 

üzere 24 kanunusanide Lyonda bir 
nutuk sövlivecektir. 

Fakat doktor Şah tın gelmemesin
den sonra vaziyetin ne şekil alacağı 
mal\11~ edğildlr. 

Almanya - Ingiltereye de 
kızdı 

Beri in 1 4 ( A.A.) - Gazeteler 
l\t Edenin İngilterenin tere yağını! 
topa tercih etmekte olduğu suretin
deki bevanatmdan dolayı hiddet ve 
infial izhar etmektedirler. Gazeteler 
İngili~ nazırını, diğer dcvletlerin

1 

Damoclesin kılıcına benziyen tehdit
leri karşısında Almanyanın vaziyeti 
ne olduğunu bilip anlamak isteme
ır..ekle itham etmektedirler. 

Bu vaziyet kar~ısında Almanya, 
hatta P,ıda maddelerini tahdit paha
sına da olsa, silahlanmak mecburi-l 
yetinde bulunmaktadır • · 

Asrt 
o s nl 

• e 
ıy e 

e 
ne 200 dolar 

1 
var,fakat kimse e cesaret yo , 

-----·· -~· 

Bir gece geç· 

''Korkumın ne olduğunu biliyor mu-ı gibı sofrHda oturanlara avuçlS:11111ı1rıı 
sun uz? Bilmiyorsunuz; öyle ise bize ı maktadır. Ziyaretçi bütün ıştıı bt ~· 
gelin. Bizim perili kö'.1kte biitün bir kaybetmiştir: sofıadnn kalkarıtk tel' 
geceyi geçircbilenc iki yüz dolar veri- ka bir odaya geeer. Burada gerçel< ıat 
yoruz:,, fjasılacak bir derecede güzel tııblO ıe-

Bu yazılar.Amerikada otomobil kro.-1 \"ardır: fakat' bunların hcp~i dile g~o
lı Fordun şehri olan Detroyt da gaze- ıck sanki mezardan gelen bir se~e bt" 
telerlc ilan edil.miş~~r. Köşk son.~: 1 nuşmağa başlarlar. Ziyaretçilcrın bO 
mantarda ?.Cngın tuccarlardan bı:ısı men tersyüzü dönerek kaçtıkJıırJ aıı· 
tarafından yaptırılmıştı. Adamcagız, odada heykeller durmadan kıpırd . 
Amerikalıların ekserisinde olduğu gibi makta; kapkaı a kediler oynaşnııılttl 
tuhaf bir merakla köşkü en esrarengiz dır. 
b' b' . d . tt' . t· N . l 1 ·rıliı'• ır ıçım e ınşa e ırmış ır. evı şa 1• Odanın yaııı başındaki salona gı 
sına mahsus bir bina olduğu için bü-ı burada öliimüıı kendisi kadar sarı bir 
tün Amerikada şöhret kazanmı!:3 ve bu- 1 sun'i adam zivarctcive cay (Yetirir· 

.. k . . h 1 J • J • ,,., I< ıÇL11 
rasını gorme ıCjı.~ .. er ye~·d~n :ı km Böyle bir yerde fazla durmamıı tıı~ 
akın meraklılar sokun etmıştır. 1 acele edilir. Şimdi ziyaret sırası yıı ı1I 

Hele gazetelerde yapılan ilan merak odasına gelmiştir. Kapı açılır. J{nP1~i! 
ve tecessüs hislerini büsbütün köriik- ayağı dilıinde kan deryası içinde cJll 
elmiş olmakla beraber. burada bütiin ceset bovlu boyunca uzanmıstır. 1J1~ 
bir gece yalnız ba.~ına geçirecek ve 200 buradan~ derhal kaçmak ister. fakllt ~ 
doları alacak bir babayiğit henüz çık· mümkiin; kapı kendiliğinden ı-ııııs;. 
mamıştır. Çıkmamasının da sebebi var mıştır. Birdenbire bir tabanca patl 1~ dır: ki ·· ·r· · k ı kt nılı ı~ı ar soner, zı ırı aran t n 

1
,,. 

Kö;;;kün kilerinden tavan arasına ka- oynn. mağa ha.şiar: ölmüş haY''ııtı. it 
dar türlü türlü garip ve acaip tertibat- leri gezinir, ıslak bir ~l ziyarcW~:< 
la doludur. 11~ 

Haydi içeriye girelim: Salonda ka- y:ınaklarmı ok~ar; tavanda kurtl tÇ 
kafatası dolaşmağa başlar; zi~~~ .. 9• 

pıyı açar açmaz insan korku ile kar- şimdi canlıdan ziyade adeta bir olil J) 

ı:ııla.şır. Şu dolaba, henüz vücudu sog-u- ıs· ~ l ' . 1 dil 
mamış gibi duran bir ceset asıl:.'hr. 1111 a mıştır. Kulak 7.arlarmı pa ııJI 
Gerçi bu ceset sadece balmumundan cak gürült.iiler işitir: matem Barl.<

11 

yapılmış bir iskelettir ama, insan gö- imdat avazları ortalrğı çınlatır. -e 
B"t" b 1 ...s' rünce bir kere irkiliyor. Yemek salo- u un un arın yapma ve " ·bil' 

nunda sofra büyük itina ile kurulmu.5- kurnazca tertip edilmiş mihaniki .ş! 
. Jll' tur. İnsan iskemleye otunıp da iştalia sıstem olduğunu ı::öylemeğe JiizU 11. 

vcric iyemeklerden almağa hazırlandı mı? Fakat bunu bildikleri halde rıc b. 

mı, her taraftan kemik iskeletler bü- meli k()şktc, hem de 200 dolar n1uk• r 
yük takırtılarla koşarak gelmekte. san- liııde yntmağa kimse cesaret e0ell1 
ki yemekten paylarını istiyorlarmış mektcdir. 

Matemi 
zararı! 

Kanadalı kadın fazla matemin 387 doıst 
zararını çekiyor 

Kanadalı r.engin tüccar Lüsiycn 
L'Heureuxden dul kalan madam Roza 
L'Heureux çok sevdiği kocasının ölü
müne iki yıl yas tutuktan sonra artık 
matem elbiselerini çıkannağa karar 
verince, nizamı müdetinden bir sene 
fazla yas tuttuğu icin tam tamJmmıı 
387 dolar zarara ugradığıru hayretle 
görmüştür. 

Madam L'Heureux Kanadanın Kü
bek şehrine yerleşmi§ ataları Fransız. 
olan birç.oklan gibi hayatlarında 

hala adet ve ananelerini muhafaza cL 
mektedir. Kanadalı bir Fransı:ı: ölUn. 
cc, dul karısı yasa girer, ve tuttuğu 
matem ic:in yapılan masrafları ko . 
casınm bıraktığı mirastan tahsil e· ı 
der. 

Lüsyen ölümünden evvel muhitin
de büyük ı:ıaygı kazanmış bir adamdı. 
Nalbur olduktan başka bir bakaliye 

düR'anı i~letirdi; Ayrıca da on parc:~ı 
eml;'tki vardı. 

Öldüğü zaman dul karısı Roza bil -
yük acı duydu; hem ic;ten hem de cfo:;_ 

tan olmak ürere dört başı mamur, 
tam bir matem tutmağa karar verdi. 

Bedelleri kocasının bıraktığı mirastan 
ödenecek olan yas takımları yalnız 

rop, kostüm, ayakkabı, ~apka, kürk 

ve bir aemsiye<len ibaret değil ayni 
zamanda terlikler ve ~.am.a~rrlar da bu 
listeye dahildi. 

İki sene süren matem müddetinden 
sonra dul kadın yaptığı ma.c:rafların 

faturn !arını toplamış ve 850 dolar ye. 
k(ınu. kocasının mirasını taksim ede. 
cek mütcvcllilere vermiştir. Mütevel
liler bu parayı çok fazla bulmuş ve 
yalnız 200 dolar teklif etmişlerdir. 

Kadın bunun üzerine itiraz sesini 
yükselterek: 

- Fakat kocamın mirası 75.000 
dolar kıymetindedir. Benim de yas 
mn.~raflarım buna nisbetle olmuştur. 
Tam iki sene giyilE~<:ek matem lcvazı. 

fgS' 
mı için sekiz yüz elli dolar hi<; de 
la değildir .. . Jt'' 

Demiştir. Mütevelliler heyeU 
dının bu sözlerine karşı: . 51-' 

- Lüsyen'ııin emlakine ancV dll-rt 

000 dolar kıymet biçilmiştir. ıwrıvıs 
başka siz ancak bir sene yas tııtJ11 

mükellef tiniz!.. d 
Kocası için bir kadının istediği ~f. 

detçe yas tutabileceğinde ısrar 111 f' 
madam L'Heurcux istidayı yazd1ı:o ,. 

bi Kübc Hukuk mahkemesine J\o; 

muş ve 850 dolarını istemiştir. djJI 

Hakim Fonıst davaya bal<J1l1l ~ 
evvel Hukuk kitaplarını arnşurıı 0~ 
Fransız Adliye mütehasmslarırı~.ıı u: 
fikrini danışmış ve mahkeme ı;-~~eıı 

- Kadının yas masrafları. (1 ~ 
kocnnın cml:i.kindcn ödenir. Bt1 ~ 
raf da ko<:anm bıraktığı sprveiC ~ 
ve onunla mütenasip bir surette 
sap olunur . ı 

Diye medC'ni Bukuk kitabırıdll:ı~ 
kuduktnn sonra hakim Forest eli 

ilave ~tmistir: ~d 

-Fakat ya:; tutmak bir Franı::ıt. d t 

olduğu gibi, bu yasın ancak bİ~ ;,ı 
::.ürmesi de gene Fransız fıdet1cr1.~e 
bmdandır. Madem ki Madan1 ~ 1i 
ru"x Fı ansız adeti \'er hile tsıı~~
istiyor: Ü halde yas mÜdetinİ dC 0ıf 

• . .. t t ıtıııfl1 ~ sız an nnesıne gol'e u ması • el 
. . . ~cıı 

Bınaenaleyh dul madama bu • ,-t 

matem ması afı olru ak 46~ doıııı' 
rilmesine hüküm ediyorum. .,;" 

Kübckli bir kadın sevdiği 1' tııtıf 
iGin istediği müddet.<;.e yas w;:o~ 
Fakat mesele mahkemeye ıı1' . , 
olursa, matemm kanuni ınüddetJ İ 
nız bir senedir; Bundan fa.zl1151 rı1 t 
dul kadın kendi kesesinden nlııtc 
tar. ııtl 

Hakim Forcst bu sözleriyle ~11 

yas müddetini tahdit etmiştir. 
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Baaıbek ihya 
ediliyor 

Bir vakitler n çılğmca sefahat
lere sahne olan bu mabet 
seyyah ziyaretgahı olacak 

Bu hafta ki 
lik maçları 
tehir edildi 

Par·steki 

Fransız 
Türk pehlivanı 

~ 

Bu hafta Taksim stad} om unda 
yapılması lfıznn gelen Calatn~aray -
Fenerbahce, Glınes - Be.~iktas ıni.ı a
baknlarmı;ı tehir cdilme::ıİ muhtemel 
olduğunu diin haber vermiştik. 

lstanbul futbol aj.uıı. havaların 
ademi müsaade:sini na7 .. arı itibar,,. akı
rak bu cok ıniihim kar ılasınaların 

• 
şamp yo una 

A 

magup odu 
Deglan müsabakanın 29 uncu 
dakikasında Arifı tuşla yendi 

Q~\mpiyonu yüksek tekniği sayesin
de bundan cok audükle kurtulabil 
di. Miit<>\ nzin bir seki ide devam 

İki ti(· aydanberi Paris güres fıle-ı 
minin birdenbire nazarı dikkatini 
n•lbeden Türk pehlivanı Mehmet 1 

Arif, beklenilen büyük miisabaka8ı- I 
geri bırakılına::ıına kamr VPrınis ve nı f. ransız :.ampiyonu Henri Deglane 
bu kcırarmı hugiin kliıplcre bildir- il,,. yapmıs maalesef yenilmiştir. 
mistir. 

den bu ilk de-.·re 2q uncu dakikada 
Ameriknn•ari bir kol kıvınmısi1e 
Dci':laııın ),,hine neticelendi. 

Bir Rumen 
takımı 

Yakında şehrimize 
gelecekmiş ! 

Evveliı Mikevi daha sonra da kuv
\ etli bir rakip l;lan fsve-.; §«mpiyonu 1 

:\lnlmbergi kolayca mağlup eden 
Mehnı<'l Arif karsısında di.inyanın 
belli baslr pehlivanlarından H. Deg
lanyi bulmuştu. 

ParUe. Fransız seyirciler (iniinde. 
bir Fransı7. şanıpiyonile karsılaşma
nın ne kadar müşkül olacağı kolayca 

Atina gazetelerinin yazdığına göre tahn•in edilebilir. 
Romanya klilplerinden biri İstanbul ve Bu zorluk içinde 29 dakika ancak 

İkinci devre aynı -:iddet Vt" heye
canla dev;un etti. Arif biitiin cesare

tile güreşmesine rağmen miithiş bir 
tekniğe malik olan rnkibi iizerinde 
kati bir netice alamadı. 

Ve bu devre de 1 2,30 saniyede 
Fransa sampiyonunun lehine bitti. 

Maçtan sonra kendisile goruşen 
gazetecilere Mehmet Arif .~unları 
söylemiştir: 

ll!uhte-§!'711 Baalbek mabedi 11in şimdiki hali... 
Atinada ikişer müsabaka yapmak üzere dayanabilen Arif nihayet rakibine 
birkaç güne kadar Bükreşten hareket boyun eğmeğe mecbur kalm1ştır. 

"Dt·glana kendi oyunumu kabul 
ettirmeme imkan hasıl olmadı. Zaten 
en tehlikeli ve en g\.iç vaziyetlerden 

bile kurtulan bu kıymetli güreşçiyi 
yenmek oldukça güç bir meseledir. 
Maamafih diinyanın en iyi giireşcile-

tşi Dü~Yanın en eski \ilkelerinde bile 
r~ı na~ır olan Baalbek harabeleri gö 
bekll'leg: değer eserlerdendir. Baal-

İc:{j esk, Babilonya şehirlerinden biri 
t~ Adından da anlaşıldığı gibi bu 

tı~ Asyanın "Güneş tanrısı Baal..ı 
kenJna Yapılmıştı. Şehre büyük ls
"e R er Yeniden ehemmiyet verdirmiş 
<1ltındrna medeni dünyayı buyruğu 
t:ııa • a btılundurduğu günlerde bu-
-...ı ıhr 
tına 1~ın en yüksek basamakla

(' krnı t 8 ı. 
~ti Utanın mabet ve sokaklarını 

nl'enı .. l l . d b" . Yalltn ~ ~n guze yer enn en ırı 
"ii~ t'1k ıçın Roma parası ile Yunan 

~ t natlan elele vermişti. 
ırı l a ~eğin başlıca mabetleri ara

\ · ~ 1\\;.üs, Venüs ve Jjpiter mabet-
b ''tt\ır B k ·· V ·· dl lll"ası · ı.ı us ve enus a arı 

~e Sqf llrn ~engin yurtdaşlam bir zevk 

re krtf~~erkezi olduğunu gösterme-
li r. 

..ı· a)k f h · · d · .... 
1-< r,; b : se a et tC'tn e şarap ıçmegı 
tu 1 ıt ayin mahiyetine sokmuştu. 
İrin ;r Baküsü insaniyetin refahı 
tctk t rı c~l· gayret etmiş bir ilah ola-

1 bette .nı~ıklarmdan, kendisine o nis-
L ıhtıra d"l' d" B k'" .. . ol&n cm e ı ır ı. a usun ınsan 

.. atas·n . d d ~ ld ~l.11\ı.ı .. ın o cıvar a ogmuş o u-, 
ilerj .~0sterm k icin bircok sebepler 

. Stıtpr} d" Ü l " b )'ı ku er ı. ra <.uda eskıden ~-
vv tl" 

\>iqd 1 ~arap yapan zengin bağlar 
ı. B· 

)cık1Şa ınaenaleyh "Jcki ilahı.. na 
ll'ıak j .. ~ak urctte ibadetlerde bulun-

Sq~~- malzeme eksik değildi. 
leı-tıa8 us efsanesinin Venüsle birçok' 
~C\Pılct:~ktaları bulunduğu için, ona 

krefli b~badetlerde n k mabudesine 
l'a.r d ır Yer ayırm,lk gerekti. "Es-ı •• q 
~tıh '<ı I Verilt"n B küs ayinleri çd-
~İ~Je e V~ran ifratla yapılırdı. Bu a-ı 
1ltir~ cok arık me rep kadınlar 
~la ede-rdi. Fakat belli başlı yurt· 
'tııh. t da b A o l o o 

k·""'rıla d u uyın ere gıderlerdı. Ta-
~lq_t rd armadağm olmuş sncları, 
~ı •n a ·· · 
t~kler· d uzum yaprağı ve saı maşık 

~le 8 b;: en çelenkler, ellerinde me-

~ ve a"B:la.1:1 kadar mabette dola-

dıtıJ;-ıtı kku gözde! ri .. adı \'erilen 
. n, k. 0valarlardı. 
lıh. k' ·us l'll b d" . h' . ı,; adı a e ının ra ıplerı de da-
d üyindndı. Gece karanlıkta yapı-
•klar1 k' erkek ve kadınlar yakala· 

~ak hak'k ' l<'re dilediklerini yap
" teket hını haizdiler. Burada hiç bir 
~ ..... t" ıc bi k. · · .. ·~•ı:ı t.. r ımse ıtırnz etmez. 

"ev· "il tıs 1 1 1rı" se . ı., namına o an her şeye 
D Vıne r .• . d" 

~d ouaı~ , ı2a gosterır ı. 

1• ıp l!sas \~e bütün mabetleri tamir 

1
1 ~all'\a d

8
e •ilerine koymn.k icin hny-ı 

Oj' l tı it 
• 

1 rıcyeti b~ rasınakta olan arkeo-
llın '1er) . utun bu f het Alemleri· 

Ctın· b 
bit etmiştir. 

({ .y. .y. 

kl.ılkeyi
0

~aldar R albek.in bulunduğu 
~tı.ı· "'""Ql)t!'tfl.:) · 

~}' \.il y zaman burasını 
~ttn bı.ıldnıl t r.darını.ı galiba cokl 

u ar. Toprak zengin ve 

verimli idi, bol ııarap yetiştiriyordu. 
Romalılar oraya, liiks ve sefahetin en 

itibarda olduğu imparator Ogüst za-, 
manındn varnu~lardı. Hakim olan 

zevklere göre burada Baküs ve Ve·ı 
nüs namma Romada olduğu kadar 
muhteşem mabetler kurdular. 

Baalbekin en büyük mabetleri o· 
lan Jüpiter ile Baki.is mabetleri Ak· 

ropolis adını vermiş '>lduklarr mukad 
des tepenin üsti.indedir. 

Hala yerli yerinde duran Jüpiter 
mabedinin önündeki altı sütun için 
mevcut korent sisteminin ~n güzel 

nümuneleri denmektedir. Bunların 
yapılmış oldukları taşlar öyle güzel 

renklidir ki, gi.inün muhtelif saatle· 

rinde güneşin ilerleme!İ renklerde 

değişerek biisbütün başka gölgede 
göriinmektedirler. 

Venüs icin de küçük fakat eşi 
bulunmıyacak kadar zarif bir mabet 
yapılmı tı. 

Bu mabetlerde kullanılmış olan 
sütunl:mn nasıl getirilmi~ oldukları

na hala aşılmaktadır. Meself\ mermer 
si.itunlar Mısrm ic taraflarından i.iç 

sene ~i.iren bir yolculukln getirilebil
mişlerdi. 

Romnlılar zamanında Baalbek 

dini bir merkez olduğu gibi. mi.ihim 

bir politika merkezi idi. Roma As

yadaki milletlerin hemen birçoğunu 
buradun idare etmekte idi. Roma 

edecekmiş!.. Bu mC\c;ın tafsilatını bugiin gelen 
Bize kalırsa bu haber C.F.R. nin şeb- Fransız gazetelerinden aynen nakl-

rimizdeki maçları dolayısile çıkmış ve ediyoruz: 

bir hayli geç kalmış bir havadistir: çün- Riraz lıeyecanlı bulunan l\Iehmet 
kü yeni bir Rumen klübünün İstanbula t\rif ınüsabakayı.ı gayet yavaş ve dik. 
geleceğine dair yeni bir haber mevcut katli hareketlerle başladı. 
değildir. Buna rağmen ani bir kafakol ka-

pı ile Deglanı yere atmakta gecikme
Sert ve favullu bir di. Bundan gl.içlükle kurtulan f-ran-

oyundan sonra sa şampiyonu bir ayak maknsile mu-

Arjantin . on biri kark:er:~;~ bütün kuvvetlerile \'e 

Şii iyi 2 - 1 mağlup durmadan birbirlerini rmayla yerden 
yere atmak birçok makas ve jorsyon-

ett i lar yaptılar. Hele bir defasında Ari-
Boenos Ayreste yapılan Şili - Arjan fin yapmıs oldu?."tı bir bacak kıvır-

tin milJi takımları futbol maçı da çok ması Deglanı inlettiyse de Fransa 

sert ve heyecanlı bir oyun olmuş: Ar- V B 1 • k 
jcwtin 2-1 galip, gelmiştir. ı~,unan - e çı a 

_ıı~ de~~e çok süratıi ve güzeı g~s- Mi ili ati etizr.n 
mıştır. Şılı takımı bu kısımtta aaha us. 
tün bir oyun çıkarmış ve merkez muha- takt m lan herse ne 
cimleri vasıtasile bir gol de kaydetllliş- karŞllaŞaCakfar 
tir . 

İkinci haftaymda Arjantinliler mağhi 

biyetten kurtulmak icin bütün enerji. 
)erini sarfetmeğe başlamışlar fakat Şi-

linin kuvvetli müdafaası önünde 29 un· 
cu dakikaya kadar sayı yapamamı§lar. 

dır. 29 uncu dakikada - bu kısımda da 
ha faik oynayan - Arjantin on biri be
raberliği temin etmeğe muvaffak olmuş· 

]ardır. Bu beraberlikten sonra oyun çok 
sert ve favullü fakat çok heyecanlş geç. 
miştir. 

Belçika atletizm federasyonu Yuna

nistana müracaat ederek 938 senesinden 

itibaren Belçika - Yunan milli atletizm 

takımlarının her sene karşılaşmalarını 

teklif etmiştir. 
Yunan federa yonu bu miiracaate he. 

nüz cevap vermcınistir. fakat kabul e

dileceğini Atina gazeteleri yazmaktadır 

lar. 

ilk miisabaka Brükselde yapıldıktan 

Maçın tam kırk dördüncü dakikasın-
ve Asyanın en uzak köşelerindeki da Arjantinlilerin sıkı bir hücumu neti-

sonra diğerlerine Atina ve Brükselde de 
vam edilecektir. 

rinden biri olnn rakibime karşı bu 
kadar iyi gtire~tiğim için memnu
nun1 . ., 

Deglan da şöyle demi~tir: 

"Ti.irkün ~örünüsüne aldanmama
lı, çok kuvvetli ve dayanıklı bir adam 
dır. Çok dayanıklı ve: sert döğüşen 
rakibime birkaç defa vurmak mecbu· 
riyetinde kaldım. Bilhassa ilk devre 
benim için çok çetin oldu. Vakıa ma
cı ben kazandım. Fakat Arif yüksek 
bir giiresçi olduğunu bir defa daha 
gösterdi ... 

Olimpivat: şampi
yonu Amerikah 

A. Villiams 
\Teni 

atlete 
yetişen 

mağlup 

bir 
oldu 

Berlin olimpiyatlarının yıldızla

rından 400 metre şampiyonu Ame-

rikalı zenci A. \Yilliams son yapılan 

bir miisabakada yeni atletlerden Ke
une mağlup olmuştur. 

Scırı şimşek ismi verilen yeni atlet 

Keun 400 metreyi 46 7 /1 O ile katet-
' 

ınistir; \Villiamsin derecesi 49 9 1 O 
dur. 

kumandanlar yılın hemen her mev- cesinde ikinci gollerini de atmışlardır. 

siminde murnhhaslarını buraya gön- u t k 
derirlcr, bunlar da yorgunluklarını rugvay a ımı 

Golf profesyonelleri 
yeryüzü cennetinin en tatlı köşele· 
rinde dinlendirirlerdi. 

Denİ7. sathından 1200 metre yük-
ekte olan Baalbek, Liibnan dağları

na nazırdır. Geceleri buranın kendisi· 

ne has v giizelliğine doyulmaz bir 
hali vardır. 

Bir V:"ıkitler dünyanın en c·ılgm 
sefahe tl~rini grirmü olan Baalbek 

şimdi yenibaştan tamir edilerek gene! 
di.inyamn dört bir köşesinden gelecek 

seyyahlar için mühim bir ziyaretgah 
hnline konmuştur. 

Kavgalı ve döğüşlü 
bir maçtan sonra 

Paraguvuyo mağlup 
oldu 

Amerika şıımpiyonlugu maçların<la 
Uruguvayla Paraguvay takımları müsa
bakası cok çetin geçmııı neticede 2-4 
Paraguvay galip gelmıstir. 

Eski dünya şampiyonu Uruguvay 
takımı bu maçta da magllıp olacağım 
anlayınca işi sertliğe dökmiis. rakip ta. 
rafından ıki oyuncu derhal hastaneye 
kaldırılacak ekilde sakatlanmıstır. 

/ 

Matbaamıza g~l<'n eserler : 
ikinci haftaymın otuzuncu dakikasın- ,....,..,..._,,,. .. "'"'' 

da oyunda bir kavga çıkmıs, hakl"m m::ı
cı bir dakika icin durdurmu · ve nolis 

Sağlık ağızdan 
başlar kavgacıları ayırmak Ur.en sahavı ı. al 

<loktoı 1 etmi ·tiı. İki Uruguvay oyuncusu h vkif 
başlar .. j edilmiştir. 

Tanınmış diş hekimlerimkn 
Malhas Diiz. '"Sağlık ağızdan 

isimli herkesin anlıyacabileeeği tarzda 
peratör Cemilin bir Ön söziinii de ihtiva 

bir eser neşretmi-;tir. Eski şehremini o. 

eden bu kitabı karilerimize tavsiye e:lı.:

riz. 

Sağlık agızdan başladıgına gön, agı:: 
s"ghğma taalluk eden ve halkın istif ... 
de edebileceği tarzda yazılmış bu gibi 
kitapların da diğer tıp kitaplarından ev
vel neşredilmiş olması ve çoğaltılması I 
elbetteki faydalıdır. 

1-/ungaı'ia 
)1altadak i ınüsaha

kasındıı dıı 

gn it Jl ~T-eldi 
Hala Maltadıı bulunan Macarist;ım 

Hungaria kliibıi. orada Hinpernians t 

kımile yaptığı maçı bire kar~ı be~ gol: 
kazanmı§tır. 

.;ırt' tlc ~erhy~ .. ı~ 
c ıııken göriilU}Ol. 

Bizce meçhul o· 
.. tan golf. Amerika

lıların . İngilizlc • 
rin. en çok sevdik 
!eri ve meşgul ol-

, duklan idmandır. 

Sporun her şu -
besinde olduğu gi. 
bi: ) eni dünyada, 
go1f profesyonel -
leri de son zaman -
lar a biı h.ıyJi zi. 
yacleleşm:ştır. 

Bu oyunu kendı
lermc meslek ya -
panl r. bu sporu 
bam • ska sekillc. 
re ve çok sanatk.ı
rnrıc bir hak sok -
mı• 1 dıı. 

Y p l .. n 
t lı k !arda 

müsa • 
!lir çok 

ı;eyiı civi d '·ıka -
'arc.ı hayretten -
l-ıavı ete dii.,,uren bu 

k tler "'ayet 
ı Jir ki uzun 

yapıl k. 
· Jer savesin -

c..c"ır. Resimde: 
: rofesron 1 golf • 
,. 

1 "rd n D \ y 
l ıı t • u i ıfr· ,,i mahalle gön-
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-1- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

u Demirhisar,, ın heyecanh 
· sergüzeştleri 

Düşman, Istanbul önlerine, ancak sonuncu 
Türl' harp gemisi Marmaraya gömül

dük ten sonra gelebilecekti 
-1-

TÜRK DEN1ZC1S1 NE DEMEKTiR? 
Cihan harbi, kan ve ateş tufanla

rı arasında son günlerini yaşamakta 
idi. Bu umumi boğu~ma henkame
sinde Türk sayısız cephelerde döğü 
şüyor, Çanakkaleye saldıran düşma
nın fasılasız hücumları her gün 
binlerce Türk çocuğunun hayatına 
mal oluyordu. 

O zamanın Türk filosu, şehamet
li ve velveleli bir mazinin bu hazin 
bakiyesi, Çanakkale sularında demir 
lemiş göz kırpmadan ölümü bekli
yordu. Zira düşman filosu boğazı 
zorlayıp geçecek olursa Türk denizci
leri yurda karşı son vazifelerini ya
parak şanlı akibetiyle, döğüşe döğü
şe Marmaranın mavi sularına gömü
leceklerdi. 

Buna her gemide süvariden dü
men neferine kadar herkes karar 
vermişti: Dü~man İstanbul önlerine, 
ancak sonuncu Türk harp gemisi su
ların altında kaybolduktan sonra, ge
lebilirdi. Su üzerinde yüzecek bir 
tek gemi ateş edebilecek tek bir top 
elde bulundukça Türk düşmanım 
harimine sokamazdı. Nitekim sokma
dı da .. Türk harp gemilerinde tek 
tük Alman zabitanı ve gediklileri de 
vardı. 
··Askeri heyeti ıhlahiye,, ismi altm -
da Türk ordusunun başına bir bela 
kesilmiş olan Almanlar, "Goben,. 
ile "Breslav,. Türk sularına iltica e

diğer eşleri olan "Sultanhisar,, "Sivri
hisar,. ve "Hamit Abad., botlariyle 
o zamanki bahriyemizin en küçük 
tekneleridir ve bu itibarla kendileri
ne denizcilerimiz arasında "Beybi,, 
yani bebek lakabı verilmiştir. Haki -
katen harp gemisinden ziyade mina
cık bir istimbota henziyen şeyler .. 

( 1906) senesinde F ransada yap
tırılmış olan bu küçümencik torpito
botlar ancak (97) tonilato mai mah
recindedirler. Her biri bir tane 3,7 
santimetrelik (Nurdenfild) topu 
ve bir tane de ( 18) pusluk torpito 
kovanı vardır. Süratleri de (27) mil
dir. 

İkinci Abdülhamid devri gibi Türk 
denizciliğini temelinden çürütüp yık
mış olan nuhusetli bir idareden arta
kalmış oJan bu dört torpitobot, meş
rutiyetin ilanından sonra esaslı tamir 
g ö r m ü ş olmalarına r a ğ m e n 
süratlerini bir hayli kaybetmişler ve 
Tarablus harbiyle Balkan harbinde 
yıpranarak tabii ömürlerini yaşamış 
teknelerdi. Bu itibarla cihan harbi 
ilan edildiği zaman bu dört torpito -
muz harp kıymetlerini tamamen de· j 
ğilse bile kısmen kaybetmiş bulunu -
yorlardı. işte gemi bu halde idi. Şim 
di mürettebata bir nazar atalım: 

Alınan kıdemli yüzbaşısı Fon 
•'Firks" "Demirhisar,, da süvari mü
şaviri olunca ilk işi Türk meslektaş -
lanna kendini göstermek olmuştu. 

(Devamı var) 

HABER - :Akşam postan 15 tlrincikanun - 1937 
~ 

Macera ve aşk romanı - 62 - Vazan: (Va~ 

Anne! Meğer sen casusmuş~un ! Değil yalnıı 
babamı, beni de, bütün milleti de satmışsın .. 

Bunu daha yeni öğreniyorum 
ıtl , 

kapılardan fırlayıp haykırmak ar ret Geçen tefrikaların hUlasa.sı: \ 
Manya, katoUklerfn yaman bir cıt.. 

susudur. Daha pek kUçUk bir y8§tay_ 
ken lstan bula gelml~, resmen müslU
ma.n olmuş, buranm bütün adab ve 
nn'ancıerini öğrenmiştir. Tam mana.sile 
bir mahalle kadını gibi konuşuyor ve 
yaşıyor. Oğlu da. mUslünıandrr. Fakat 
kendisi, hristiyanlığı unutmamıştrr. 

Yabancı elçilere casusluk yapıyor. 

- B~gün evde yoktun anne .. 
- Evet, camileri dolaştım ... 
- Camileri! .. 
Genç adam, dudaklarında acı bir te

bessümle bu sözü söylemişti. 
- Camileri... - diye tekrarladı. -

Bin bir taneli tesbih.. Şeyh efendi.. 
kandil simidi.. ve .. 

Kadın, Şa§ırarak : 

- Ne oldun çocuğum ... Senin halin
de bir değişiklik görüyorwn ... 

Delikanlı, odanın içine bir adım attı. 
Bir sıçrayışta yatağın yanma gitti. 
Kadın arkasından koştu: 

- Ne oluyorsun, Hasan? .. Nereye? 
Deli misin sen? .. 

- Hayır, deli değilim. .. 
Deminki haçı, ihtiyar kadın oraya 

koymuştu. ~an, onu kaptı: 
- Bu ne? ... 
Mariya, şaşaladı: 
- Görüyorsun haç ... 
- Ne arıyor senin odanda .. Sen ... 
- İlahi, Hasancığım. Ne garip a-

damsın ... - diye casus kadın kendi ken 
dini topladı. - Bundan ne çıkar .. 

Delikanlı, yumrukla.nm ve dişlerini 
sıkarak, hayli buhran geçirerek: 

- Ne mi çıkar? .. Ne mi çıkar? .. 
Mariya, işin sarpa sardığını anlıyor 

du. önlemek için, bUtUn 7.ekasmı kul-

landı: ı 
- Çıldırıyor musun, Hasan? ... Sen, 

bu haçı, bende, bundan on beş sene ev-1 
vel de görmUştUn: .,Nedir?" diye sor-! 
muştun. Ben de "Gerçi büyü günahtır' 
ama, ben, baıbanı kıskandığım için ya-j 
pıyonım. .. Büyü için de haç 18.znndır!"I 
demiştim ... Ve hattı, bundan babana 
bahset.miyesin diye sana yalvarmış - ı 
tım .. ~ Unuttun mu? .. 

Hasan: 

- Zavallı babam. Zavallı babam .. -
diye inledi. - Sen onu sahiden de bü~ 
yüledin ... 

Mariya, büsbütün endişeye düşerek: 
- Evet, zavallı.. . İftiraya uğradı .. . 

Fakat, ben senden ziyade üzüldüm .. . 
Nasıl ağladım, nasıl sızladım, görme -
din mi? ... Bana yaptığı bütün ihanet- , 
leri unuttum .... Üzerime aldığı ortakla-
rı ... 

- Sus, sus ... Anne. 
Birdenbire haykırdı: 
- Anne değil, yılan.. Deroln e1inj 

öperken bile irkildim ... Tüylerim diken 
diken oldu ... Nasıl oldu da otuz sene
lik ömrüm içinde bunun farkına. var
madım .. Nasıl oldu da herkes gibi ben 
de inandım... Seni hakikaten mühtedi 
sandım .. Şimdi boğaZ1mdan feryatlar 
fışkırmak istiyor... Pencereleri açıp, 

sunu duyuyorum: "Annem IJid~~ • 
kadın, baba.mm başına. çorap örtıl:eıı 
tur. O, müslUman değildir .. O bide . 
değildir .. O, başkalanndandır!"' 
mek istiyorum ... 

- Çocuğum, çocuğum. 
Mariya, sapır sapır titriyordu: ııt 
- Oğlum... Kendini topla.. Seilı ltJ' 

de olsa benim evlAdımsm ... BeniIXl 
nım, senin vücudunda dolaşıyor ... 

Hasan, nefretle: 
- Dolaşmaz olsaydı... dt· 
- Hasan, unuttun mu ha.stal11l1 e· 

ğın zaman baş ucunda beklediğilll . 1~. 
1 i H ' H . .., :g, ce er ... asan.... asancıgım.. Jıe' 

dım ... Ben ne olursam olayıt!l, sen 
nim ciğerimin parçasısın! 

- Peki, babam .. Babam. 
- Baban? 
- Onu sen öldürttün... ıı· 
- O, bana yapmadığını bırakJ1l 

mıştı ... Biliyorsun: ç:ı,.pkmdı... d ~il·· 
- Hayır, hayır... Mesele o e e. 

Sep.in ona ve bizim hepimize hiYrJ.ıı tı• 
tin, onun sana. ihanetinden rok d!l • 
evvel başlar .. Hem, o, coskun bit' f!1 •• .. o,.. 
mkiydi. Başka kadınlarda gi.1Zll rrıııl 
bile, ne seni, ne bizi, hiçbirimizi iJı ıııı· 
etmedi... TaaddUdü 7.evcat mUslli~ııa· 
lıkta helaldir ... O. bu iRleri. sana ııii 
net olsun diye vanmadı.. Gayet tJ 
olarak yaptı ... Halbuki sen ... 

- Ben? ıııt 
- Sen, onu sattın anne.. enı!Jl ili'" 

dip de Almanyanm Akdeniz filosu -------------------------- ------------- ---

casus gibi ölmesine sebebiyet v~rd J.f' 
Onu, şerefsiz olarak idam ettirdıil~' 
ne!... Beni de şerefsiz bıraktın·· 

kumandanı Ferik Amiral .. Soşon,, 
un kumandan sıfatiyle Türk donan
masını eline aldığı dakikadan itiba -
ren , birer ikişer gemilerimize de 
r.-ıusallat olmuşlardı. 

Kendilerini daima dev aynasında 
görmeğe alışmış olan bu şımartılmış 
ve şımarık misafirler daha Alman de
niz nedir bilmediği zamanlarda bile 
La Hint denizlerinde, Okyanoslarda 
kılmç sallamış fırtmalara göğüs ger 
miş elan Türkün bahriyesinde imti -ı 
yazlı bi~ mevki temini vehmine kapr1-
mışbrdı. 

Türk denizcisi mütevazıdır, mah
viyet perverdir. Bir takım siyasi ve 
içtimai, fakat her halde izalesi kendi 
elinde olmıyan sebepler yüzünden 
asrın fen ve terekkiyatmdan geri kal
mış olduğunu iyi bilirdi. Bu itibarla 
kendisine makinenin, elektriğin yeni 
hamlelerini öğreterek damarlarındaki 
cesaret ve kahramanlık cevherini 
büsbütün parlatacak yeniliklere e
zeldenberi susamıştı. 

Türk denizcisi gene biliyordu ki, 
Osmanlı imparatorluğunun son asır 
lardnki mağlubiyeti , hep kendisine 
icap eden, lazım olan zamane silahı
nın verilmemiş olması yüzündendir. 

Türk denizcisi nerede düşmanla 
karşılaşmışsa mutlaka malzeme, gemi 
ve top bakımından düsman daima 
kendisine faik bulmuşt~r. (Sinop) 
da böyle olmamış mıydı? Daha dü
n ün bir vakası olan {Beyrut) da ay
ni halle karşılaşmadı mı? Tarablus 
harbinde Balkan muharebesinde 
hep bu yüzden temiz kanını heder et
medi mi? .. 

Bu yüzden Tıürk denizcisi fen bil
gisini yüksek tanıdığı hocalarına dai
ma çok hürmet gostermiştir. Lakin 
hocalık makamına getirilen yabancı -
lar o hürmeti hazınedebilmişler mi
dir? Bu ayrı bir meseledir. 

Her ne ise biz sadede girelim: her 
Türk gem.isine muallim sıfatiyle bir 
kaç Alman znbit ve gediklisi dağıtıl -
dığı sırada "Demirhisar,, torpitobotu
na da ··Krayhe von Firko" ismin
de bir Alman kıdemli deniz yüzba
ncr süvari müşa•/iri sıfotiyle verilmiş-

ti. \ 
. ··~emirl~i~ar,, to:ı'itobotu .mi~i mi-

1 nı hır gemıdır. Ti.ırk bahrıyesınde 

Ne dedin? Tavan arasında g izli 
telefon tertibatı mı var ? 

·························-·······-·····-··· .. ········ • ı 

: Yazam: ! 
: : 
: lskendar F. SartellJ ! 
! - 60 - i Götenberg yazıhanesinde oturuyor. 

du. Gazetelerde bu haberi okuyunca hiç 
de hayret etmedi .. Kendi kendine mırıl
dandı: 

- Demek ki istanbuldan müsbet ce. 
vap geldi. Semranm Türk zabrtasmca 
maıam bir şahsiyet olduğu anlaştlmasay 
dı, Semra tahliye edilmezdi. 

Götenberg pürosunu yakarak zile 
bastı: 

- Muavinim burada mı? 
- Hayır .. 
- Ona buradan bir yere ayrılmama-

sını söylemiştim. 
Odacr, polis hafiyesine kısaca şu ma

IUmatı verdi: 

- Bir küçük çocuk gelmişti. Anne
mi, eve gidince yerde baygın bir halde 
buldum. Sizden başka tanıdığım bir za
bıta memuru yoktur. Lfıtfen bana yar
dım ediniz, dedi. Muavininiz bu küçük 
çocukla beraber, bundan iki saat önce, 
paltosunu giyip gitti. 

- Garip şep 1 Bir çocuk Semranın 

tahliye edildiği saatte muavinimi alıp 

götürüyor .. Acaba bu çocuğu ona gön
deren kimdir? 

Akşam olmuştu. 

Gütenbergin, muavini hata meydanda 
yoktu. Polis hafiyesi odasından bekle
mekten bunalmıştı. 

- Tuzağa düşmek sırası şimdi bizim 
(çapkın mektepli) ye mi geldi? Gitti gi
deli bir ses çıkmadı. 

Diye söyleniyordu. 
Çapkın mektepli .. 

Bu, ona Berlinin bar kızlan tarafın 
dan verilmiş bir isimdi. 

(Çapkın mektepli) nin hiikayesi de 
çok gülünçtür. Bir gün Berlinde genç 
bir lise talebesi birdenbire ortadan kay
bolmuştu. Polise getirilen mekteplinin 
fotoğrafa Gütenbergin muavinine o ka-

dar benziyordu ki .. Bir aralık polis mu
avini kendisini bu kaybolan mektepli 

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

çocuk kılığına sokarak üstadının yanma Hayret.. Hayret doğrusu. Pekal~ .. He· 
girldiği zaman, Gütenberg bile birdenbi- men şimdi geliyorum .. 
re onu tanıyamamıştı. Gütenberg telefonu kapar kapamaz 

_ Az kaldı seni mektepli diye tokat- paltosunu giydi. Otomobiline bindi .. 
layacaktım. demişti. Gerçi bu hadise Kempinski otelinin yolunu tuttu. 
Berlini günlerce meşgul etmişti. Güten Polis hafiyesi bu meşum binaya ayak 

berg; 
basmak istemiyordu. 

- Garsonları yakala!dık . Semrayı 
(Ah şu çapkını bir ele geçirsem .. ) de- bulduk .. Tuzağa düşen memurlarımızı 

yip duruyor ve bu işin peşinden her 
su banyosundan kurtardık .. F akat, içim

gün muavinini koşturuyordu. 
de gittikçe büyüyen bir korku var .. tn-

Kaybolan mekteplinin babası, polise giliz casuslarile karştlaşma korkusu .. 
ifade verirken, §Unları da ilave etmişti: Gütenberg tehlikenin uzaklaştığına 

- Oğlum on dokuz yaşında olmakla kani değil. (Bilakis, tehlike - günler 
beraber, çok çapkındır. Onu barları do- geçtikçe • bize doğru geliyor!) diyordu. 
!aşmaktan, gece yarılan eve gelmekten __ • 
menedemedim. Arkadaşları çok uslu ve Gutenberg elektrık 
terbiyeli çocuklar .. Ondan adeta nefret cereyanları 
ediyorlar.. arasında 

Gütenberg, kaybolan mekteplinin bar Gütenberg yolda giderken: • 
larda çok dolaştığını öğrenince, muavi- - Acaba bu otelin sahibi Berlinden 
nini barlarda dolaşrnağa memur etmişti. kaçmağa muvaffak oldu mu? 

İşte, genç ve zeki polis hafiyesi, mek- Endişesile giderken, muavininin te 
tepli kasketini giyerek her gece bardan sa:iüfen bulduğu gizli telefon tesisatının 
bara dolaştıkça, evvelce hakikt mektep- otele ne maksatla kurulduğunu dütünü
liyi tanıyan bar kızlan polis hafiyesinin yordu. 

etrafını sarmışlardı. Gütenberg kendi k~ndine : 
Bu suretle kaybolan mekteplinin izini ' - Pek basit bir mesele, dedi, casus

bulmağa muvaffak olan Gütenbergin lar bütün memleket ricalini ve bütün 
faal ve gayretli muavinini arkadaşları gizli telefon konuşmalarını dinlemişler 
o günden sonara (çapkın mektepli) diye demek! 
çağrrmağa başlamrşlardr. Direksyonu süratie sağa çevirdi.. Fi-

Gütenberg muavininin yolunu bekli- rene bastı .. Otomobil meşum lokantanın 
yordu. önünde durdu. • 

işte bir telefon zili.. Kapıda polis nöbetcileri bekliyordu. 
- Allo .. Allo .. Sen misin, çapkın?.. Lokanta nezaret ve tarassut altında bu

Neredesin?. üç saattenberi müdüriyette lunuyordu. 
seni bekliyorum .. Kempinski lokantasın- Gütenberg tabancasını paltosunun ce
da mrsın? .. Orada işin ne senin? .. Garip bine koyarak binanın üst katına çıktı. 
şey! Demek seni çağrran küçük çocuk, Sağa sola: 
seni oraya götürdü, öyle mi? .. Peki ama - Çapkm .. Çapkın. . 1 
tavan arasında ne yapıyorsun? .. Ne de- Diye bağırdı. Ust katta dolaşıyordu. 
din orada gizli telefon tertibatı mı var?. Alçak bir tavan, uzun boylu polis hafi-

anne demeye dilim varmıyor. ~ 

- Oğlum. .. Bu söylediğin söil~, 
ağırlığını iyi düşün ... Daha geçen ~
boynuma sanlmıştm ?... Seninle bg.ll' 
başa vererek muhabbetimizden 

setmiştik... ·~iJI· 
Zavallı çocuk, cehennem azabı l 

deydi: al' 
- Yalnız babamı değil, beni de~ııı~ 

' iycv dattm. .. Otuz sene senin samım tılf 

kandrm ... Nasıl oldu da en santimi~· 
lerini benden gizledin?.. nen:ıe~ J ı· 
baştan başa yalan, baştan ba.53 rlY 
mişsin... fe!l~ 

- Hayır, ben öyle değilim!... eti· 
değilim ... BilfLkis ! .. Çok sadıkıtrı ! ~dıf 
ye ihtiyar kadın, başını gururla l< 
dı. 

Hasan, hayretle ona baktı. ) 
(Devamı~ - ~ 

. . b ğ ~ ~ e rııec . .J 
yesının aşını aşa ıya egmeg i>' 
etmi~ti.. Gütenberg tavan arasındll 
büklüm yürüyordu. 1ı 

İç içe geçen bir kaç küçük kapıd~ ııol 
ladı .. Şimdi aydınlık ve pencer.ele;~ 1';· 
bir aralıkta duruyordu. Yer>de bır~ 1>11'' 
ğıtlar, kitaplar, haritaltk mu~artl ~ti' 
resim çivileri, boyalar .. Ve bunları~. y#' 
smda cansız gibi, yerde uzanmış pıtı 
tıyordu: Çapkın mektepli .. 

Gütenberg birdenbire şaşaladı Jı'' 
Tabancasını çekti.. Sağına solı.ıJl<I 

kındr. 

Kendi kendine : 11tJ' 

- Korkulacak kimse yok. ı..o1':ı1il1I 
d•l;.ılP 

nın polis tarafından muhasara e 1 

unutma! 

Diye mırıldandı. 

Sonra birden haykırdı: Jıtl' .. ıt" 
- Haydi, şakayı bırak! çag ~f 

Geldim. Uykunun sırası değil. f'l~91ıı! 
bakalm? .. Nerede o gizli telefon teSI e~•P 

Gütenberg, muavininden bjr c 
alamadı.. Yere iğildi... 

- Çapkın... ı;cil" 
Diye bağırdı .. Başmr göğsUne g 

dil .. Kalbini dinledi.. 0~ 

- Çarpıyor .. Fakat, çok ya~atıJJfeJI 
sekiz milden birdenbire beş ınıle 
bir Transatlantik makinesi gibi·:. ıet~ 

M . • • .. .. t......ktr aoı 
uavınının yuzune L1i:1 .. 

parmağının ucile açıp kapadı.. ) 
l'J)eıx1.rnı var 
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~O HORTLIYAN FAUSTA 
----------~--~~· ----~--~---~an Pencereler, bütün dünyada şöhret 

u;.;n saray bahçelerine nazrıdır. 
b· . ~al ikinci Filip, bu pencerelerden 
ırısınin .. .. J • b' onunde oturmuş, güze ve ınce I 

hır sanatıe tabiatin elele vererek cennet 
aline getl11dikleri bu nefis manzarayı 1 

seyrediyor. 

Yanında ba~ engizitör duruyor. 

d 'Biraz ötede, başka pencerenin önün
de, ellerini göğsünde kavuşturmuş olan 

1 
ev cüsseli bir adam hareketsiz duru

Y~r. Geniş ve uzun bir burnu, manasız 
~Ozleri var. Alnına doğru dökülen sas-1 
b~rı Yüzünü kapladığı için çehresinin 
ıc;§ka bir yerini görebilmek adeta im
t nsrzdır. Yalnız geniş yüzünün alt ta
b~fından sarkan bir yığın kıl kıpkırm•zı 
t'~r sakalı olduğunu gösteriyor ve bü

• un Yi\züne ayni rengi veriyor. 

b Asıl ismi Don Jago dö Almaran olan 
d~ adamı sarayda herkes Barba Roja 
ıye te . . 'k snı.ıye ederdi, yanı ''kırmızı sa-
nı,,. Bu ad 'k' · F'l' · h f İd' am ı ıncı ı ıpın mu a ızı 
ı. 

ltraı d • · d nere e olursa olsun, nereye gı-trge . . 
dır gıtsın, Barba Roja dcima orada 
Cf Ve elleri göğsünde olduğu halde 

cndisin· .. .. b k k d b' • ın yuzune a ara , on · an ır 
ııarct b 
iYy ekler. Konuşulan şeyler onu kat. 
l'liı:e.? alakadar etmez o yalnız kralın 
tin unde belirecek en küçük bir hareke
lıu ~nasını anlamakla mükelleftir 
herkgızJi işaret ve emirlerin manasını o 

0 esten daha iyi bilir ve anlar. 
l'nl ndan herkes korkardı. Buna sebep 
hiş ~z tnevkii değil ayni zamanda müt

'l Uvvetiydi. 
llda alnız kralın emirlerine itaat eden bu 
da rn nadiren laf söyler kral ve icabm

cng· · •. 
~e rzıtorden maada kimseyle görü~ -
~vc konuşmazdı. 

•bu al kendisine has olan, o soğuk ve 
tıtı s hali]~, Espinozanın· kendisine anlt· 'ı 

!Cylerı büyük bir dikkatle dinliyor. 

• 

uu: 
- Prenses Fausta, kadın papa ]anın 

ananesini dirilterek papa olmak istiyen 
kadındır. Hani beşinci Siksti tehdit ede 
rek tahtından devirmek istiyen kadın. 
Gayet zeki ve akıllı olduğu için ondan 
büyük istifadeler temin edilebilir. 

- Ya bu şövalye dö Pardayan? 
- Duyduğuma nazaran, bu adam 

kendisinden sakınmak lazımgelen bir 
kuvvettir .. Bu adamı ya bizim tarafa 
çekmek veyahut merhamet etmeden öl
dürmek lazımdır ... Kendisinden sitayişle 
bahsediliyor .. Fakat onun hakkında söy· 

lenen sözlerin hakikate uygun olup ol. 
madığım anlamak lazımdır .. Çünkü ken 
dis:ne atfedilen şeylerin bir insan tara· 
fından yapılması adeta imkansızdır! .• 
Buna rağmen, elimizde bazı deliller var 

dır: Mesela Şövalye dö Pardnyanın asıl 
ismi Kont dö Marjensidir, fakat bu a
dam bu büyük ismi kat'iyyen kullanmı. 
yor ve herkes onu sadece Pardayan diye 
tanıyor .. Garip bir ahlak l Kim bilir belki 

de bu isme tenezzül etmiyor,daha büyük 
şöhretler istiyor. Diğer taraftan, Sevile 
geldiği gün, benim ajanlanmdan birisi
ne çatmış ve onu lüzumsuz küçük bir 
eşya gibi sokağa atmış. Bu şüphesiz çok 
büyük bir cesaret ve küstahlıktır. • 

Kral inanmamış olacak ki sordu: 
- Nasıl? .. Bu adam engizisyon ajan• 

larına el uzatmak cesaretini mi göster
di? .. 

Ve Espinoza tasdik makamında eğilin 
ce ilave etti: 

- O halde, elçi olmasına rağmen, 

kendisine lazımgelen ceza verilmelidir. 
- Evvela, Sir dö Pardayanın ne is

tediğini ve ne yapabileceğini öğrenme
miz Hizmıdır. 

- O da doğru fakat hüklımetin 1'ir 
ajanına karşı yapılan bu tecavüz ceza· 
sız bırakılamaz •• 
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metli ve mevkiinin kendisine veıdiği gu
rurdan dolayı laf söylemeğe bile tenez. 
zül etmedi. Yalnız kemali azametle bir 
İ§aret yaparak çekilmesini emretti. 

Fakat Pardayan kımıldamadı bile ve 
gene güler yüzle kendisine baktı. Yal· 
nız bu dema masum bakışlarında bir hay 
ret alameti belirdi. 

Sabrı tükenmiş olan engizitör amira. 
ne bir sesle bağırdı: 

- Haydi bakalım mösyö kenara çe
kilin!.. Görmüyor musuuz dışarıya çık
mak istiyorum. 

- Canım bunu daha evvel söylesey. 
diniz ya! .. Çıkmak mı istiyorsunuz? .. 

Çıkın ben kendi hesabıma bunda bir 
mahzur görmüyorum.. Buyurun 1 

Ve Pardayan bunları söyliyerek gene 
olduğu yerde durdu. 

Engizitör bu defa hayretle küstah 
ecnebinin yüzüne baktı. Bu adamın y~
zündcki muammalı tebessüm onu adetJ 
korkutmağa başlamıştı. 

Buna rağmen, gene amirane bir sesle: 
- Mösyö, dedi, ben mukaddes ofisin 

bir emrini icra ediyorum. Buna mani ol 
mak istiyen herkes, hatta sizin gibi ec 
nebi olsa bile, ölüm cezasına çarpılır. 

Mukaddes engizisyonun ajanına karşı 

hürmetsizlik göstermek de ayni derece! 
de bir cürümdür. 

- Ya?. öyleyse mesele değişir! .. Ve 
ben de bu mukaddes ofis midir nedir? 
işte onun ajanına, ecnebi olmama rağ
men, layık olduğu muameleyi yapmak
tan geri kalmıyacağım .. 

Ve Pardayan gene kımddamadı .. Fa
kat bu defa, engizitör, söylenen sözler
deki hakareti anladı ve bütün kuvvetile 
bağırdı: 

- Siz ne istiyorsunuz yani? .. 
Pardayan tatlı bir sesle cevap verdi: 

fena muamele yaptığınız şu zavallı kız-

cağızı serbest bırakmanızı istiyorum. 
(Pardayan bilhassa "istiyorum., kelime 
sini amirane bir tavırla söyledi) ... Son. 
ra, kahpece tuzağa düşürdüğünüz bu 
genci derhal tahliye etmenizi istiyorum. 
Bunk:lan sonra dışarıya çıka bilirsiniz .• 
Hatta bu defa çabucak dışarıya çıkma
nıza bizzat kendim yardım edeceğim. 

Engizitör iyice doğruldu ve karşısın· 
daki ecn"ebiyi dehşetli bakışlarile süz. 
dükten sonra şiddetle bağırdı: 

- Dikkat edin mösyö. Kafanızla oy. 
nuyorsunuz. Mukaddes ofisin emirlerine 
itaat etmiyecek misiniz? 

- Ya siz? .. Bana, benim emirlerime 
itaat etmiyecek misiniz? 

Ve bu cevabı beklemiyen engizitörün 
hayretten dona kaldığını görünce ilave 
etti: 

- Size şunu haber vereyim ki, sabır· 
1ı bir adam değilim. 

Bu görülmemiş sahnenin seyircileri 
üzerine derin bir sükut ve deh~et çöktü. 

Pardayanm bu en zalim ve en müthiş 

idarenin mü:nessiline karşı yaptığı mu. 
amele, ya çılgınlık, yahud da fevkalbe

şer bir cesaretle tavsif edilebilirdi. O· 
nun için seyircilerden bazıları bu deli. 
ye merhametle, diğerleri bu görülme
miş insana perestişle bakryorlardı. 

Bu umumi hayret ve heyecan içinr'e 
yalnız Pardayan, sanki en tabii sözler 
söylemiş en kolay ve ehemmiyetfiz şey 
ler yapmış gibi son derece sakin duru
yordu. 

Birdenbire, bu derin sessizlik arasın.. 
dan heyecanlı bir ses yükseldi: 

- Oh 1 Mükemmel Don Kişotl .. MU.. 
kemmell .. 

Bu ses, bir defa daha hakikat mefhu• 
munu kaybederek, dehasının bilahare e. 
bedileştirdiği bu nümune önünde, heye
canım ortaya vuran Servantesin sesiydi. 

I 
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Hayretinden şa§kına dönen engizitör • 
nihayet kendine gelerek yanım:taki a· 
damlara kudurmuş bir sesle emir verdi 

- Yakalayın bu din.sizi! 

Bunlar sekiz kişiy'diler, altısı yerde 
yatan Don Sezan zaptetmeğe çalışıyor 

lardı. Geriye kalan iki kişi biribirlerine 
bakarak emre itaat etmekte tereddiit 
gösteriyorlardı. 

Bunun üzerine engizitör dişlerini gı. 
cırdatarak tehdit etti: 

- itaat edecek misiniz? Yoksa .. 
iki silahşor ileriye doğru yürüdüler., 

Fakat Pardayanın !SChresi kendilerine i- 1 
timat telkin etmediğini anlamış olacak 1 
!ar ki birdenbire ellerini kılıçlarına gö-1 

türdüler .. Geç kalmışlardı. Cünkü Par. 1 

dayan bir simşek süratile öne doğru biri 
adım atmış. ve ııyni hızla iki yumruğu

nu ileriye uzatmıştı. iki silahşor ıboylu 
boyunca yere yıkıldılar. 

O zaman Pardayan ravaşça engizitö
re yaklaştı ve: 

- Bu çocuğu bırakın, diye emir ver., 

di. 1 
- Möıyö,r.ıuk&!ddes ofis;n bir ajanın.n 1 

karşı geliyorsunuz •. Bu hareket size ne
ye mal ola~ktır biliyor musunuz.? i 

- Bilip bilmediğimi sana sorarlarsa 
''haberim yok!,, di.r~ cevap verirsin, 1 

anladın mı?.. Şimdi bu kızcağızı bırak 
yoksa!. .. 

- He1e bana bir dol•unun da görüşü 
rüz. 

- Doğrusu bu iğrenç tem:ıstan müm ı 
kün olduğu kad r r:ckiniyo~um f .. k-ıt 1 

mademki başka çare yok •• 

Ve Pardayıın bunları söyliycrck <?ngi. 
zitörü belinden kavradı ve cırpınmazı:l:ı 
ragmen havaya kalclırar.ılı kapıyö1 ""Ö \ 

türdü. Sonra onu bir çöp gibi sokağın 

ortasma atarak bağırdı: 

- Eğer kulakların sana çok Jazıınsa 
bir daha buralara gelme 1 

Sonra içeriye gireli ve ağızlarını aça
ı..k korkuyla kendisine b:ıkan silahşor. 

lara sert bir sesle~ 
- Bu senyörün iplerini çözün! diye 

emir verdi. 
Adamlar hemen itaat ettiler. He:n 

jpleri kesiyor hem de yalvarıyorlaNiı: 
- Bizi affedin Don Sezar .. Mukad

des ofise karşı gelseydiniz hayatınızla 

ödiyecektiniz.. Böylece biz de El To
rcromuzdan mahrum kalacaktık. 

El Torero serbest kalınca, Pardayan 
adamlara kapıyı gösterdi ve: 

- Çıkın! dedi. 
İçlerinden birisi kendisine bakarak 

mtiteeıısir bir sesle: 

- Biz silfıhşoruz mösyö! 

- Silahşor olup olmadığınızı bilmi. 
}'Orum. Yalnız bildiğim bir şey varı~:ı 

o da kancıkça hareket etmiş olmanızda. 
Şimdi. eger size fena muamele yapm:t
mı istemiyorsanız hemen dışarıy'l 

çıl:m. 

Altı siffih!or, mahcubiyetle baş1anm 
önlerine eğerek. reele dr§arıya c::ıktrlar. 

Pardayan b:!Jmlı: 

- O l:adar -acele etmeyin! .. Bunları 
unuttunuz. 

Ve Pardny n bunları söyliyerek upu
zun yerde yatan iki arbıda:L'.:.rım gö .. -
terdi. 

Bunun üzerine adamlar geri)•e dön. 
dü'cr ve baygm arknd<> larını bacakla
rından ve kollarından tutarak dı~arıya 

çıkadılar. Bu altı :ıabsorun dı an çı
kışları, bir müddet evvel kahkahalar • 
i:indc taraçaya girislerine hiç benzcrr:i
}''Ordu. 

Pardayan. kendisine tal:dir ve hav
ı etle baltan :ıdamlara doğn.1ı d 'ndıi ve 
en tabii ıefiile: 
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nıyor değil mi? dedi. 
Servantcs heyecanını gene gizliyeme. 

di.: 
- Mükemmel, müthiş, yük.sek Dı;n 

Kişot! 

Pardayan güler bir yüzle arkadaşımı 
döndü : 

- Beni dinleyin dostu':1, bir saattcn· ı 
beri kulağımı doldurdugunuz şu D\.ln 

J{isotun kim olduğunu artık söyleyi~ 

Çünkü bu tanımadığım adam beni 
fena halde bıktırmağn basladı. 

Servantcs uzun kollarını havaya kal
dırdı ve ümitısizlik isinde bulunuyorrnu!i 

gibi bağır1dı: 
- Yarabbimi Don Ki§otu tanımıyor! 

Don Kişot! 
Sonra yanında duran küçük Juanaya 

döndü: 
- Beni dinle yavrum. Hemen koş ve 

bana bir ayna getir. Fakat çabuk 
Çabuk .. 

Juana güldü: 
- Bu kadar uzağa gitmeğe lüzurn 

yok senyör, işte size bir ayna. 

Ve güzel Endülüslü elini gogsunc 
sokaı ak oradan kii~ük ve süslü bir ayna 
çıkardı ve Scrvantcse uzattı; 

Servantes, bunu adeta kapar gibi kı. 
zm elinden alarak Par<lay<\na doğru :J· 

zattı: 

- Bur.aya bakın §Ö\•alyc. iyice bakın 
bir saattcnberi kulaklarınızı dolduııdu

ğuın, sizi ic;nilc bıktırdığım Don Kişo. 
tu görün! 

Pardayan gayet ciddi bir tavırla ~r
vant~se bakh: 

- Zaten ben de öyle tahmin etmiş

tim. 

Sonra omuzlarını sHkerek: 
- Size söy:cml§tim ya dostum! Sizin 

Don Kiı;ıot deliden başka bir §CY degiJ. 
dir. 

-Niçin? •. 
- Çünkü aklı başında olan bir ad;rrı 

bu deli Don Kiiotun bir dakika evvel 
yaptığı çılgınlıkları yapmaz! 

Bu smıda El Torcroyla Jiralda §Öval
yeye yaklaştılar ve Don Sezar heyc:an· 
drın titriyen bir sesle: 

- Dünyanın en büyük :;(ivalycsi içi.:ı 
canımı feda edeceğim gün ha)'Atımın 

en mul:addcs nnı olacaktır. 

Jiralda bir §ey söylemedi. Yalnız Par 
ıtlayanın elini tuttu ve dudaklnrınıı ,o
türdü. 

Kendisine kargı gösterilen takdir ve 
şükran karşwmda her zaman büyük b!r 
mahcubiyet gÖ5tercn Pardayan bu a;a. 

ınimi hislerin galeyanı önünde büsbü· 
tün şaş1rdı ve kızardı. 

Sonra başını, kendisine samimi bir 
hayranlıkla baktın gens ve güz.el çifte 
doğru kaldırarak tatlı ve heyecanlı bir 
se~le şunları söyledi: 

- Neticede hepimiz ölüp gideceğiz 
m.Oıyö ! .. Fakat yapmak, bu güzel sev· 
giliniz; için yaıam.ak lizımdır •. Aık na
mına yaşamak lazımdır .. O aık ki, 03· 
na inanınız. ınöiyö. gençlik ve ıüıellik 
varken daima muzaffer oluyor. Şimdilik 
ikiniz de buraya oturun. he.m memJcke· 
timin nefis .arapların<lan içelim, hcnt 
de sizi tehdit eden tehlikelere kartı be .. 
raberce tedbirler <I~iinelim. 

il 
KRAL HANRININ ELÇiSi 

Alkazarm elçilere mahsus geniş sa· 
lonu. Duvar ve tavan Arap mimari~in• 

de r-cogarenk oymalarla 5Üs1enmistfr. 

Mobilye olarak geniş birkaç koltuk 
ve hıl:emlc. Üzerleri :bir tiÜrü kağıt ve 
evrakla dolu olan bir yazı masası. 

Salonun bir Sok yerlerinde, açık dıı-
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•30 PlA.kta 

~bcterı ~ dans mustkiat, 19,30 spor mu 
·~ ve a'.rk ret Şefik tarıı.fmdan, 20 Vedia 
lliat ve haık adaştan taratmdan Türk musi 
Ve &rkacıa.ş~arkılan, 20,30 Cemal Kı\mll 
lıaık fllrkıt taratmdan Türk muaiklsl ve 
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•tJ\NA: 

ıs,os Çocu 
15 8Por se klara clf§lert, 18,35 şarkılar, 19, 
berter, haa Yabat, konferans, 20,05 saat, ha 
fıo lak'11 k Pl'Ogranı haberleri, habralar, 20, 
22 OJ>eret oıucr, 21,35 ha!tanm malcalesl, 
'Porıarı ~nrcaıan, 22,15 haberler hava kı§ 
berıtr, ' •40 Orkcastrıı. ltonscrt, ' 24,3; ha 

lltatt". 
1805 . 

cıs ' Rraınot 
~Uatkı 

20 
on, 18,G:> sıhbt konu§m&, 19, 

20,20 llııı ' ,OS gelecek hattanın programı, 
~.15 ,_ 'llar, 20,45 uıusaı yayın haberler 
ı:. "Ciro k • • 

berı.... otıser1, 21,35 koruıer 23 05 hava 
~.-, 8Po ' . . 

lltl>A r, 23,35 eğlcnceu konser. 
l'tş~. 

18,os ,_ • 
it "onu§?na 0ııtetılna • 18,35 armonik konscti, 
20,35 ru. •• 

19
•20 Balon orkeatraaı 20 15 amnr 

1 -~rn ' • -r- • 
~lıcc ha.~Ylnr, 23,35 dans pltı.l<larr, 24,0!i 
"l:l'Ier. rler, 24,10 grrun0 ton, ı,ıo ha 

"Oı{nt...,. 
18,os e~ı 

berter "'- enceıı konser, lstırahaUerdc ha 

SARAY 
TORK 
MELEK 

BEYOCLU 
ı Bebekler perisi 
ı BekAr evliler 
ı Macar rapsodisi 

iPEK ı Cinayet masası 
~AK.ARTA ı BeşJzler 

YILDIZ 
SUMER 

ı A ve Marla 
ı Beyazlı kızlar mektebi 

..\LKAZAB ı YUrUyen ölü 
rAN 

~IK 
ŞAUK 

..\STORYA 

ı Halk opereti: Enayiler 

t Margartt& r 
ı !Oeopatra ve En bUyük 

tehlike 
Sevmek yasak mı ve ka 
nun kuvveti 

ı Mohikanlarm sonu ve 
Şarlo maskeli baloda . 

UUMURJYET ı Programxw blldirmemlştir 

lSTANBUL 
FERAH 
~ULU 

HiLAL 

ALE~IDAR 

ı programmı blldl.n:neml§Ur 
ı İnsan avcıları 
ı Yeşil domino ve Malek 

kaçakçı. 

t Karısı ve DakUlosu, Suva 
riler kralı 
Yeşil domnlno ve BltmJ 
yen ıstırap 

KE!IALBl!:V SilAh başına ve Kızıl alev 

KADI KOY 
llALE ı Haşmetıl vall 

OSKlJDAP 
flALE ı çapkın mültı..zim 

BAKIRKÖY 

HABER - Akşam ~ 

Şikayetler, temenniler 

11 ~ wo U<dla 
Bitmek bllmlyen 

Bir iskan işi ! 
Matbaamıza Kayalar mübadillerin. 

den İsa adında biri geldi. Elinde İstan
bul iskan müdürlüğünden kendisine ya• 
zıtmış resmicevaplar, arzühal suretleri 
ve numara kağıtları vardı. Anlattığı şey 
leri şöylece hülasa edelim: 

Bu mübadil Lozan muahedesinden 
sonra gelmiş, iskan için müracaat et. 
miş, fakat tek nüfuı olduğu için iskan 
edilememiş. Bunun üzerine 926 yılında 
evlenmiş, tekrar müracaat etmiş, iska:ı 
edilememiş ve böylece yıllar hep taki
batla geçmiş. 

Nihayet işini, kendisi başaramıyacağr 
nı anlayınca bir vekile havale etmiş. Ve
kil i§i başarmış ve Pangaltıda Cumhuri. 
yet caddesinde 61 / 1 numaralı metrOk 
eve iskanını temin rderek evi tesellüm 
etmiş, fakat müekkiline haber verme
miş! 

Aradan sekiz ay geçtikten sonra a
ıclamcağrz kendisinin iskan edilmiş oldu. 
ğunu öğrenmiş ve evin kendisine tesli
mini, vekilini meydanda bulamadığı için 
vilayete müracaat ederek istemiş. Fakat 
bu defa adamcağızın dosyası meydan
dan kaybolmuş. Neden sonra dosyanın 
Sıhaht ve İçtimai Muavenet vekaletine 
gönderildiği anlaşılmış. Bu da iskan 
müdürlüğünün bir tebliği ile ancak bir 
buçuk ay sonra meydana çıkmış. Mü

' T' 
Lavrens'in çıkardıgı isyandan sonra 

Kardeş Afganistan 
bugün ne halde ? 

Afganistan siyasi ist·kıaıe nasıl .kavuştu?
Dört buçuk milyon Türk i~in mektepler 
açıldı - 300 kişi ile Anadoluya iltica eden 

üç alim· ve Afgan küllüı·ü 
Afganistan Orta Asyada A vrupanın 

lsviçrcsi vaziyetindedir. Bu memleket 
dört büyük devlet sınırlan arasında ve 
tabii birer kale olan dağlık arazide kcn 
di temeddün ve inkişafına ehemmiyet 

vererek yaşamaktadır. Eğer, siyasi ve 
tabii maniler olma.saydı, lngiliz ve Rus 

siya.setlerinden biri Af ganistanda ha -
kim olurdu. Bu zıddiyet eskiden Çarlık 
Ru.syası ile İngiltere arasındaydı. Bun-

lah Han zamanına kadar Afganistan 
dahilde müstakil, hariçte İngiliz kon -
trolu altındaydı. 1919 şanlı istiklal har 
bi ile bu hal bertaraf edildi. Lakin'" 
meşhur casus Lavrens Amanullah 
han hükumetine karşı, halkı, dinsizliğe 
scvkcdiyor diye, para kuvvetiyle ayak
landırdı. Bu zamanda yurd içinde İngi
liz ve Rus casus şebekeleri faaliyette 
idiler. Bir sucunun oğlu (Bcçcei Saki) 
bundan istifade etti ve on bir ay krnl-
hk yaptı. Astığını astı, kestiğini kesti. 
Bu asmak kesmek davası Afganistan
da asırlarea sürmüş, Nadir Han da 
haksıı.. yere şehid edilmiştir. Şehid Na-

1 dir Hanın oğlu Majeste Mehmet Zahir 

'-va 20 blıın~ ' ,05 konfcrnnsıar 20 40 opera <1 --~ıuı •• 
~ lıaııe,.ler llaklen opera yayını, isUrahatler 

&ltLTIYADl 1 Unutma beni dürlük bu tebliğinde "kanuni müddet i- lll!lıı .. • 

han vatanın yükselmesi için münevver 
Afganlılarla el birliği ile çalışmakta
dır. Afganistanm istiklftlini muhafaza 
etmesinde halkın vatanseverliği ve 
düşman istilasına ka~ı gelmeleri amil 
olmuştur. Afganistan Orta Asyada mü 
him bir rol oynamağa namzettir. Bu 
yurdun şimalinde dört buçuk milyon 

l'ler. ' ISJ>or, 23,50 haberler, 24 aon ha 

l't\.ıtts: 
ıs op 

lto , il lcıraat, 
l'oa-J, ,._ 18,20 piyano musikisi çoculc 

2Q ..... ıno• • 
.20 Ply •0n, l9,35 konuşma, gramofon 

ııt\lttı ano kons 
• 2!1,a:; ha eri, 20,3ô havadis, 21,3-

ltollJ\. berıcr, hava. 
20.10. 

h.h.._ 8Por, rrazıa 
2t~"llcı dllıcrd ızca turizm propagandas!, 
te !l fUftızn e haberler, 21,10 hava vesaire 
lt Ut htktıar haberler!, 21,45 piyes, 23,05 muh 

l'<le habez.ı: 23,!lıs dana musikisi, istirahat j 
~ 24•815 dans musikisi, 

' -

BALAT 
~ıtLU • Voronzetıerin esrarı ve 

Kara odanın e.srarı 

T I y A r R n /, A R 

$ehirTıijaf rosu t E P E B A ş ı 

~ 111111111111111 

111...111 

llllH 

Dram kısmı 
StiRTÜI{ 

Son hattadır 

"'ranıuz ı·ıyatrmmnda 

Opereı krımı 

LÜKS HAYAT 
Son h~tadır 

.ı~~~~ul. Belediyesi İI8nları ·; 
.. :...: ·. . ~ .. : t\ 

ay\1ah h. 1 • • d.kk · t, d ı.~~~ .. ~~ ~p erının. nazarı ı atıne: 
~sha.ahılınde ikilnonu, Fatı.h, Beyoğlu, Betiktaş, Bakırköy, Eyüp mıntakala
ci~r '-rafın nydanberı yapılmakta olan Ruam mücadele heyetine halen 

h uııtln . dan getirilmemit olan "At, Kısrak, Beygir, Tay" lamı ikin -
dt<lıtant:sirıe Yı~i~ine .kadar merkez ittihaz eHilen Fatih Belediye Hayvan 

ruı::llayen :etinlnıesı \'e bu müddet hitamında yapılacak umumi tarama

lı· eyen ve en geçen hayvanatın brnaklanna l'urulan "R" damgası gö -

le~~tı er.ha~ her hanan için ayn ayn verilmİ! olan vesikaları mevcut ol • 
~Yeleti 'hı hananatın hayvan sağlık zabıtası kanunu ahkamına göre 

~ cı etine ·d·l k • ltı c;; _ Ik· . ... gı ı ece lir. . 

~la.katarı dınc~anunua sekizinci gününden itibaren Kadıköy, Üsküdar 

le~ ''Selirn·ahıhnde mücadeleye batlanınıt olduğundan merkez ittihaz e

~ deıı İti~ede Küçük Sıhhiye Baytar mektebine" her gün sabah saat 

~etin c en Yukarıda bahsedilen hayvanatın getirilmesi ve getirmi • 
eıalandırıiacağı bildirilir. (B) (249) 

&" • Strı,lik 
b~ tbllıa lhuhaınmen kirası 240 lira olan Sirkecide Hocapaf8 mahalle-

.. ~e~ 937 Uud caddesinde 11/ 13 No. h matbaa binası teslim tarihinden iti

~te 'çık \tcya 938-939 seneleri ma yıaı sonuna kadar kiraya verilmek 

it~~ l>::,lbnnaya konulmut ise de belli ihale gününde giren bulunmadı
l!~~t, lıtekJ·~ia çe"?1lmiştir. Şartnanamesi levaznn müdürlüğünde görü-

"/ l>e~r 18.~r~lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/ 
be iunu saat 1 4de daimi encümende bulunmalıdırlar. (1) 

(33) 

çinde müracaat etmediği için vekaletin 
14781-988 sayı ve 9-9-936 tarihli 
emrile iskanının rcfedildiği ve evin istir 
dat olunduğunu., bildirmiştir. 

Bunun üzerine vil8yete tekrar istid<t 
vermiş, kendisinin kanuni müddet için. 
de müteaddit müracaatları olduğunu bil 
dirmiş, fakat bu'na da iskan müdürlüğU.1 
den yazı ile şu cevabı alnuştrr: ."~.u~- ı 
mele idari makamlardan geçtığı ıçın 

Devlet Şurasına müracaatte muhtar ol
duğu .. ,, 

Burada anla~ılmıyan iki nokta var: 
Bir daire herhangi bir işte hata yapabi. 
lir. Fakat bu hata tahakkuk ettiği zaman 
gene o 'daire tarafından tashihi de pe
kala mümkündür, sanıyoruz. Mademki 
bu adam kanuni müddeti zarfında mü
racaat ettiğini elindeki istida numarala. 
rile isbat edebiliyor. O halde ilk iskan 
muamelesini"yanlıştır., diye bozmak için 
ne muamele yapılmı§sa bu defa da "mil· 
racaatini isbat etmiştir. İskana hak ka
zanmıştır,, diye ayni yolla ayni muamele 
yapılamaz mı? Bu suretle zavallı bir 
köylü mübadil de Şurayı Devlete baş. 
vurmak için aylarca uğraşmaktan ve 
bulup buluşturamıyacağı muhakkak O· 

lan masraflardan kurtarhmış olur. 
İkinci nokta da şudur: İlk iskan mu

amelesi yapılırken bu adamın iskanı 
hakkı olup olmadığı acaba tetkik ediL 
memiş midir? Şüphesiz ki edilmi~ ve ka
nuni hakkı olduğu anlaşıldığı içindir ki 
iskan muamelesi yapılmıştır. Aksi hal
de esasen tahsis yapılmamak lazımge
lirdi. Sonra acaba bu muhacir evin ken
disine teslimini ve tapusunu istememiş 

olsaydı vekil evi daha yıllarca idare e
dip kirasını almak imkanını bulmuş ol
mıyacak mıydı? Nitekim bunu sekiz ay 
yapmış ve kira paralarını almıştır. 

Atakadarlann bu meseleyi ehemmi
yetle t etkik ettirerek 13 yrldanberi is. 
kan edilmesi için uğraştığını söyliyen 
bu adamcağızın hakkını meydana çıkara 
cağını ümit ediyoruz. 

Veni nesrivat: 

Afeksandır Puşkin ve 
lıltııh klasik Rus edebiyatı 
~- \il lheb • ·h "Aleksandr Puşkin ve klasik Rus ıı;; . ~... UI ıntı abı teftit he yetinden: H ~, 

.,.1-\tiJ.~ "''"al ş··•-·· . . edebiyatı,, ismi altında asan IUİ tara. 

Anad-Oluya iltU:a ettik.ten sonra llcy
bcliadada ölen Afgan Tilrki.stanı 

maruf dlimlerinden 

Burhaneddini Belhi 

dan Afganlılar hayli istifade etmişler
dir. 1917 Rus ihtilalinden sonra, Rus-

lar Afganistanla hemhudut Türkistan

da müstakil bir takım cumhuriyetler 
tesis ettiler. Bu Sovyet cumhuriyetleri 

siyast ve askeri işlerde Moskova Halk 
şuralar cumhuriyetinin emrinde ve di
ğer dahili hususlarda müstakildirler. 

Şimdi, Rusyarun Afganistanda bir ga
yesi yoktur. Dost İngiltere de burasını 
bir hudut bekçisi ve tabii bir kale hük-

milnde addediyor. Afga.nistanın yegane 
gayesi kom§u ve her devletle dost ya
şamak ve dahilde asayişi temln husu
sunda ordusunu asri teçhizatla takvi-
ye etmektir. Bunun temini için geçen 
aylarda Afgan harbiye vezfri Serdar 
Şah Mahmut Han Sovyet Rusya ve 
Avrupa seyahatine çıkmıştı ve Türkiye 
de dostane bir surette karşılandı. 

~ h' ~ Afganistanın hudutlarını ve ua ıh 

asayişini tcm1n şüphesiz ki normal bir 
hakkıdır. Afganistanda eski !:ağlarda 
!ngiliz ve Rus siyasetleri çarpışıyordu. 
Hatta, Afgan emirleri bu tesirlerin az 
çok içinde kalıyorlardı. Emir Amanul-

kadar Türk halkı meskundur. Şehid 
Nadir han bu halkın yükselmesi için 
okullar açtırdı ve Majeste M. Zahir 

1 han ve hükıirncti bunların t enevvilrib 
için çalışmaktadırlar. Bu hK!k ziraat 
ve ticaret hususunda çok da ileri git -
mişlerdir. Şimdi Afganistanın her ta
rafında killtüre çok ehemmiyet veril
mektedir. Hindistanm şimalinde de e. 
pey Afganlı vardır. Afganistanda in
kılftb ve teceddüt tohumunu ekenler
den ve Mısırda milliyet 3.§kını uyan • 
dıran Zağliıl pruıanm hocası Güner ka-
bilesinden (Af gantl lii.kabiyle maruf 
Ce.maleddini Afgani, Afgnn Türkista-
nında yetişen alimlerden Süleymanı 

Belhi, Mehmed Bürhaneddini Belhi o 
eski çağlarda Afgan dahili harpleri 
yüzünden ve Türklere ırki merbutiyet-
lerinden Uç yüz kişi ile eski Osmanlı 

imparatorluğuna Sultan Aziz zamanın 
da iltica etmişlerdir. Bu zevata dol
gun birer maaş tahsis edilmiş ve bu üç 
yüz kişi de arzuları ile Anadolunun 
muhtelif yerlerine dağılmışlardır. Meş 
rutiyet devirnde, cumhuriyetimfade 
kaydı hayat şartiyle Belhiyc maaş ve 
rilmckteydi, 1930 yılında Heybeliada
da vefatında bu maaş kaydı hayat şar
tile olduğundan bittabi kesilmiştir. 
Heybeliada mezarlığında medfundur. 
Bu zatın ayni zamanda türkçc, çaga
tayca, farsça birçok şiirleri de me\·cut
tıır ve Türkiycde rahlei tedrisinde ye
tişmiş birçok şakirdleri vardır. Meşhur 
Cemaleddini Afgani ayrıca felscfroe 
mühim bir rol oynamıştır. Şark ve 
garp fclscfesinl tevhide çalışmıştır. 

Bunları tebcil ve takdis şark ulusları
na vazifedir . 

.Ahmet /sa KILIÇ 

lst. Defterdarlığı Üsküdar 1,ahsil Müdür
lüğünden : 

Adalar Emvaline 542 lira 31 kuru§ veraset vergisinden borçlu ölü Mi
kail Nalbantyan veresesinden kansı Anderyanm üçte bir hissesine muta· 

sarrıf olduğu Kadıköy Cafer ağa mahallesinin Moda caddesinde eski 47 

yeni 49, 51, 53 ve 55 sayılı gayri menkul emvali Kadıköy kaazsı idare he
yeti kararı ile müzayedeye vazedil :nişitr. Talip olanların % 7,5 pey ak-

çelerile birlikte yevmü ihale olan 18/ 11937 gününe müsadif pazartesi 

günü Kadıköy kazası idare heyetine müracaatları (87) lnı .. :·~ hp~""~ Naıhden .. açd~ !• lan~ul .mebusluğu iç~n 17 ~1 937 gii- fından bir kitap neşredilmiştir. Renkli 
o~ <>rı Ü cagından muntehıbı sanılenn mazbatalarıle 0 gun saat do- u:r kapak içinde çıkan bu eser, Rus ede- ---------------

\tt Çe kad B o biyatı hakkındaki merakımızı tatmin e- Tu·· r k H ' (8 ) ar eyazıtta niver site konferans salonunua teşrifleri rica K' 1 a va ur 111 m u 
r~. (-2~~)~~~~~~~~~~~~~~~~- decek bir mahiyettedir. .'~Pta, PuşkL ~ nin mufassal bir biyografısınden maada 

klasik Rus edebiyatının derin bir tah- B Ü y Ü k p i ya n g o s u 
..._ .... :'-... ••••••••••••••••..;.••••- lili, Puşkinle Tolstoy arasında esaslı 

ı. • bir mukayese vardır. :Fiyatı 30 kuruştur. Şi mdiye l<adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
lü~;;hulABeNyoğlou veNY:ımM·köy dGaireAleriz. Edebiyat meraklılarına tavsiye eı.leriz. 4. cü keşide 71 Şubat 937 dedır. 

" ooKTo~ Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Ş.RKET.N DEN Kemal Öz~an I Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye ' eıle 

Şirk 1 1 : Urolog - Opaator (10 080 ve 20.000J liralık iki adet mükafat vardır. '"'reu et kend· 
e l>ara 

1 
rnakbuzu olmaksızın memur ve i~çilerc hiç bir Bevliye Mütehassısı Dikkat: 

1 937"cıınenıelerini sayın mü~te'ı'ilerinden diler. 1 11{ ral.öıı - f,'ksclsiıım mağa::a,. I 
senesi hüviyet varaknları ',!l"i renktedir. · Bilet alan herkes 7 / Subat 937 günü ak~amına kadar biletini ---.......... ~;:~::::.;·~:~:=~------1 , yanında. ller yün ii{lleden ıonrc1 

1 w• t' . bul alıdı B t rih-: t b·ı t ·· • d ki h kkı saktt 
1 

- cgt§ ırmı§ unm r. u a en sonra ı e uzerın e a 2 den ~ e kacinr. Tel: 412.1a I 
İİl••ı•••••••••••-ı o ur ••• 
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HER AKŞAM --
Beyoğlu LONDRA Birahane

sinde 

HAMiVET 
M KAZ BEK Çok sevilen 

~ MURAT .. Saz heyeti 

cc VE Bayanlar: 

~ Reviisii NE B t LE, 

u T URDAN E, 

~ 
Ycn1 MELAHAT, 

~ progran. MUKADDER 

tf litftt - Mltıllk• , ... 
--

1 Kimyager --ı r 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
.ımum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında 

Bev Han . 

.Jperatör Ürolog 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklal ca~desi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

ı1 ııayene hanesinde hastalarını her· 
din saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

:ı:::::::: :: :::::: :: ::::: :: ::: : : : : :::::::::::.::: :::::::::::: 
!i Coktor !i 
~~Ömer AhdUrrahman!~ 
~~DERMAN ii .. .. 
:S Muayenehanesi - Eminönünde ii 

Candan 
Uzun İş ömrü dileklerine 

Ys hdnclkfnun - t931 _:::::z!C::;!.~ 

Gelen 
teşekkürlerim 

• VA.f'A 

........ ··· ............... ·· 

• _, ,..... .... 
'<? .. ,.,.;;..-

········. 

.··:. ..... · .· 

H V ALDE HANI içinde No. 21 ij 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: ===::::::::::::: ....... :::::==::=-.:========:::::: 

Nafıa Vekôlelinden f o,~~2ü:::k~7;an ÇAPA MARKA 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir istasyon tesisatından olan is· 
taayon - Urfa kap1sı arasındaki yolun inıaatıdır. 

Keşif bedeli 81021 liradır. 

2 - Bu iıe ait evrak !unlarda: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel tarlnamesi. 
D - Fenni ıartname . • E - Ke!if hülasa cetveli. 

F- Proje. 
lstiyenler hu evrakı 405 k~nıt bedel mukabilinde Şose ve köprüler 

reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25 11937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Nafia 

Vekaletind~ Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapa
b zarf usu!iyle yapılacaktır. 

4 - Ek!ıiltmeye girebilmek için taliplerin 5301 lira 05 kuruşluk mu 
vakkat temir.at vennesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatr.o..-neye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdrr. İstek-
1'1erin teklif mektuplannı üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne ka<lar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir . 
:"ostada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2273,, (85) 

~------
• 

1 
Cağaloğlu Nurut'emlltliye cad. Ho. 3r 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

SEZEN 
T a; RZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

22 YAŞINDA M. Nuri ÇaP' 

~~~~~~~~~~~~~ 

En caz p m:ldeller. mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

~;~;;~tn;,~:,8,!P;s~~~ne kar~ı,,,noo AAğrıLlara,GSızılaora, Kaprşı EAn Tesı:~ 
KURUN doktoru I~ 

Necaeddin Atasaeun Bilhusa Gripe, Romatizma ve nevraljiye, adele ve bel ağnlarma ıoıfj 
Her giln 16,::$0 daıı 2U ye kadar müessir ve pek faydalı k&Jelerdir. Her eczahane madeni kutularda bul / 

Lalelıde Tayyare apartımanların· =-'~ · 
da daire 2 numara 3 de hastaları · 1COO kelime ile kendi kendine A•ma 
nı kabul eder. Ciımart0 • gOnler• ı • 

~en 20 ye kadar muayene pnasız. Die Familie Schnei er 
dır. 

Resim: 1 

1 - Das Bild = (resim) . 2 - Der GroBvateı · - (Bily'iikb'1bd; 

·; - Die GroBmuttcr -= (biiyükamıc). 4 - Der Vater = (~il 
5 - Die Mutter -= (anııc). 6 - Der Sohn (oğul). 1. - ve' 
Tochter (1:ız evlat). 8 - Das Madchen. = (kız). 9 - clJ.. 
Lehnstuhl -= (Twltul:). 10 - Die Pfeifc (pipo). 11 - Das ~;, 
- (kitap). 12 - Der Brirf (mektup) . 13 - Der 'f~ 
== (nıasa). 14 - Das Klavier (piyano). 15 - Der 
= (top).16 - Die Puppe. = (1>el>ek) 


