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~T~ez~i~m=i=z~in~l~eh~l~e~rine olduğunu 

_§uriyeliler nihayet anlıyorlar 
Nete f I 1 BIYlıroa mtY1kabno medeınıl gceçnıneını Fıransoz 

s ne ese ge en hl\JıkClımeitnınıın memuırnaırı 

c;ocAk::a:•~ adam Vahşiv çöl Araplar~nı 
öldürdü, koşun ! Sancaga saldırtacaklar 

enr kaıg:~y~~::a-::stunu Bu şenaat yapılırsa 
Adamcag"' ız bir kaP Fikri bulanların da, tatbika aıet olanların da 

Y cezalarını vermek Türkiyenin borcu olacaktır 
Yara le le ! ~ u rtul d P'] İskenderun sancağındaki vaziyet 

~ hakikaten vahim bir devreye girmiştir. 
iki~ !abalı saat sekiz buçuğa doğru Sancaktaki kuvvetlerini ve ıimdiye ka-
Ça} :ııv\;Uk kan ter içinde ''Haber" iıı dar silahlandırdıklan kimseleri kafi 
te ::ıa Odasına girdiler. Bunlar gaze- görmiyen Fransızlar Halebteki erme-

uvezzileriydi. nileri de gizlice silahlandırmaktadırlar. 
~ne bir zabıta va.aksı haberini Kayışlıda bulunan askeri müfrezeler-
~k:rar ? olacaklar diyerek arkadaşlar den bir kısmı Reaülayne sevkolunmuş-
da. b" 1§lerine koyuldular.. Çocuklar lardır. 

traz duraks ak k d w Digw er taraftan Arap ve Fransızlann 
tıı l'akln .... .. ıyar onuşana og -

~.. Sancağa çöl Araplan göndenneğe karar 
~Blritr cinayet haberi getirdim, dedi. verdikleri haber alınmIJtır. 
lıy0l' kboyda olanı, sık sık nefes ıı- Esasen Suriyenin muhtelif mmtaka-

' ar adaşının sözlerini dinliyord 1annda da gizli gizli gönüllü çete teşki· 
~ (Deva, 6 da g n Ned" latı yapılmakta olduğu malOmdur.Çöl A 
-.ı:-- mı ıncı > a ı ıme raplannın Sancağa sevkinden maksat 

~ r e d herhangi bir karga§altktan Türkler aJey a enız e vapur- hine ist~{ade etn.ckt 

ı Vaziyet son derece vahim ar ıı• manlara kaçtı tskenderundan bildirildiğine göre, il Sancakta vaziyet yeniden vahim bir şc· Mc<lcni Fransa emrindeki ·nıemur1attn aletleri olmıya. ?ayık ~örülen QÖl. f'\a (Devamı 6 uıcıda) arablan 

... r ve soğuk Anadoluda bir Akılları nihayet başlarına geldi ama, çok geç ı 
!~~~·····~-~-~-~-~-~.!:, .... ~,~~~-~ .... !~!~~~...... Filistin mü1tüsü diyor ki · 
: ~kted· • 16 ( A. A.) - Gayn taoü oUı.rak sıcak havalar davam et- ~ J ı • 
1 ~ ı~. Termometre gölgede 20 a.ereoıe göstcrmclı."fedir. Nr.mJork'un. ~ ''T .. k. • d • d tl k 
!.!!~~~~ :~ğ~~~:::ılar çiçek aç?nı.J 00 k1'§laT yaz mev- i ur 1 ye ı ar es 1 n e m es u u ' 
&eıns .. ;;·:::·K~~:s~~i··=haiti··ü;;e·~i~·de··~-ü~;·k;i·At Türk ma n ~ası şayanı terci b tir 

kar yuzünden bir giln kesildi - ~ '' 
ttç g\in Paris: 16 (A.A.) - Havas ajansı 

•e tipiJ· • devaın eden fntınalı, karlı çok yerlerinde de şiddetli soğuk dalga- nm Anunandan bildirdiğine göre, Mave 
leh~ bır havadan sonra bugün hava lan hüküm sürmektedir. Kış bilhassa rayı Şeria emiri Abdullah, halen Am. 
)\ırdıın :e biraz düzelmiştir. Maamafih şimali şarki ve vasati Anadoluda bütün manda bulunan ingiliz komisyonuna bir 
ilıltıar :d er tarafında kar ve şiddetli so- şiddetile bakidir. nota tevdi ederek Yahudilerin Filistin-
~ etmektedir. Dünyanın bir (Devamı 6 t>ıcıda) üzerinde hiçbir tarihhi haklan bulunma-

~etl k ada ki yeni Lindberg hc3disesi dığını ve Balfour beyannamesinin Arap 
~ menfaatleri ile kabili telif olmadığını 

Biitün Amerikan 
l>oJisi seferber edildi 

:Zavalh çocuğun zekasına 
4., ~urban gittiği anlaşı ıyor 
~ it et-ikada.ki tüyler ürpertici bir ço- ...,.,..,,,~ 
~ll'tna hadisesi hakkında, dünkü ı 

bildirmiştir. 

Filistin milftiisüniin sözleri 
Bu sabahki poata ile gelen Deyli Tel. 

graf gazete.inde okunmu,tur: 
Kudüs müftüsü Hacı Eminülhüseynt 

Fili~tindeki İngiliz tahkik komisyonu 
önünde Arap davasını anlatırken, "A· 
raplann şikayeti ortadan kaldırılma· 
dıkça Filistinde daima hAdiseler çıkaca. 
ğr,. yolunda bir ihtarda bulunmuştur. 

(Devamı 6 ıncula) 

Genç diplomatın 
beceriksizlikleri 

Fas hadisesi 

Fili-cıtinde Arabların isyanı c.sna.<rında 

Madride taarruzlar 
~ k%?.da tafsilat v~Uk. Vaka -
>.fatf.son.•aıu olan on yll§mdaki Charles 
~ Oldu~_babaaı, canilerin talep et -
~ lit.e ~ kadar fidyei necat ver -
tqllfth reyken ÇOcugunw un cesedi bulun eu ... liaa· 

l>h~lt b 18enlıı e.n acıklı tarafı da 
l>oı~ . urasıdır. 

~{)heli :er Üzerinde yürüyerek bazı 
1 
a, caıı,iıı.i ası nezaret altına. almışsa 
e tesbit ıı ~inı olduğu henüz kat'iyet-

Fransız Hariciye t• • k } 
Müsteşarı tarafından De ICeSJZ 8 ıyor 

$() edılerneıniştir. 
aı Ylendi~· 

11111 ltutb gıne göre çocuk sırl zeku -
~anı olnıuştur. 

~\>a bu haile ahbaplarından Paul 
etı. deıniat· Ususta beyanatta bulunu:-
.. _ ~ll'ki: 

er Sırf fidyei ner.at kopar- Ç ''" '!Jll 1·:açıran 7ıayd:u7ım tc:'ıdidine 
(Deoam1 6 tncıdtı) uğrıyan nıürcbbiye Mi.s Alis Şcfild 

çıkarılmış Ş h. d k 1 · ·ıı · b 
Paristen bildirildiğine göre birçok e ır en çı arı an sıvı erın U• 

Fransız gazeteleri hariciye müsteşan 
Viyeno aleyhine şiddetli yazılar neşret
mektedirler Fransız matbuatı Viyeno
nun hariciye nazın Delbonun gaybube
tinde hiç yokken birçok meseleler ihdas 
e tiğini, bilhassa Fas hakkındaki bütün 
yanlış haberlerin bizzat Viyeno tarafın
dan çıkarıldığını yazmaktadırlar. 

lunduğu bir tren kazaya uğradı 
Barselona: 16 (A.A.) - Asilere ait 

iki tayyare şehri ve limanı şiddetle bom 
bardıman etmişlerdir. 

Diğer taraftan asi kıtalarırun Kata 
lonyaya ihracını kolaylaştırmak için 

teşkil edilen bir komplo meydana çıka 

rılmı~ ve 14 kişi tevkif edilmiştir. Bazı 
mühim evrak elde edilmiştir. 

(Diğer telgraflar 2 inci ~.J. 
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e z 
e ıcesiz ka yor 

Sarı ı rengi ırmızıya Şehirden çıkardan siv·ll.erin bu-
•.. Ak'i/in manzumeleri ( ... ), Jı,ef'. ~ 
rafı her cins kıa.14balığa ~k .

11 
içinde en 7.aba, en tembel wralM". 
sallana. saUan.a dol.a.şalıilee6Jde'1_ 
bomboş salı..aıarıa dolu. bir meY~t. 
dır ... - Peyami Safa, Cwnhurıyv-• 

boyanıp burunlarından gelebilir lunduğu bir tren kazaya uğradı 
DUn bir Hataylıyla görüştüm_ Bu, mUtevazr ve vatanperver bir genç

ti. Hatay manda.cılarının kullandıkları adamlarm, silll.ha ve tedhişe da
yanarak yaptıkları zulmU anlatrrken gözleri ya..sanyordu ve sonra göz 
yaşlarını içine akıtmaya. çalışarak tahammülUn de bir haddi olduğuna 
işaret ediyor ve §Öyle diyordu: 

- Mandacıların göz yumdu.klan tedhişten bekledikleri netice güneş 
kadar açıktır. Kasıtları. oradaki Türk ekseriyetini canlarmdan bıktırıp 
Türkiyeye sığınmaya mecbur etmek, ondan sonra da: "İştC demek, Türk
lüğünü ve Tilrk ekseriyetini öne sürerek istikl8.linc kavuşturmak .istedi
ğiniz Hat.ayda bir tek Türk bile mevcut değildir!., 

Hataydan, canlarından bıkıp da, Türkiyeye iltica edenlerin m.iktan
nı bilmiyoruz. Yalnız şunu işaret etmek istiyoruz: Hataylı genç bir 'ba
kıma doğru, bir bakıma da yanlış düşünüyor ... 

Irkdnşlarnnızı cnnlarmdan bıktırıp Türkiyeye ilticaya mecbur brra.k
ma.k gibi kötü bir siya.setin sonu, farzı muhal ora.da bir tek Türk bile 
kalmasa, Hatay gene Suriye boyunduruğunun altına sokulamıyacaktır. 

Hataylı Türklere tat!bik edilen işkence usullerinin arttığr aşikardır. 

Fakat ha.ttA çölden getirildiği bildirilen baldırı çıplak a.nı.blann bile teş
kil ettiği b9.skm çereıerı bu ham hayali olgunlaştınnıya yaramıyacaktrr. 

Fransanm takip ettiği savsaklama siyasetinin bu tab'yası Eclıo de 
Paris gazetesinin 8-1-937 tarihli nüshasında da söylediği gibi, Avrupayı 
felakete silrilklemekten başka bir netice vermiyecektir. 

1.şkence çeteleri şunu unutmamalrdirlar ki, lbugün san sarı altınların 
göz kamaştıran hırsiyle atıldıktan bti tehlikeli yoldan dönmeye mecbur 
edildikleri zaman arkalarında krrnıızr kan izleri bırakacaklar, sarı aıtm
larm san rengi, bunmlarından kırmızı bir su halinde dökülecektir. 
. Tllrkiyenin milli davaamm ortadan kaldırılmasına çöl araplarmın 

gilcü yetemez, yalnız onların değil, onları himaye edenlerin de ... 
İş, h&kkm kuvvetle kazanılmasına. dayanınca, bu hakikati kendileri

nhı de tasdik edeceklerinden em.ini%. 

HASNUN RASiH TANAY 

Fra s l tik 
evr a 

On gün silre<'ek olan manevralar Garbi 
Afrika sablllerlnde yapılacak 

Parla: 16 (A.A.) - Fransarun At
lantilc f.iloau Afrikanuı garp sahilleri bo. 
yuna yapacağı on günlük manevralara 
bqlamak Uzcrc bu sabah Brcattcn hare· 
ket etmiıt:h' .. 

Bu filo, qağıdaki gemilerden mürek
keptir: 

Lorra1ne. Provence, Bretagne kruva. 
zörlerl. Bearne tayyare gemisi, üç tor
pito muhnöi filotilUisı, sekiz torpito 
filotillası ve iki deniultı gemisi filotil
Ibr,. 

harekatı yapacaktır. Tahtelbahiri iaşe 
gemisi olan Julca Veme ikinci hafif fi
lotilla ile nakliye gemisi ve muavin ge
mlleri vazifesini görecektir. Nakliye ko. 
luna zırhlı rurkası aarrw: ede~ekti~ 
Bu taarruz "Fort - Lyautey'den gelen,, 
"Oroix - du • Sud,, tipinıde büyük tay· 
yareler de iştirak edecektir. 

Filo pazar günü Lizbonun önünde 
dağılacak ve gemilerden bir kısmı Ma
dera istikametine bir lasmı da Casab. 
lanca gidecektir. 

Bu hlodan Beanme ve Juncs Veme ı ---------------

gemileri ile beş denizaltı gemisi asıl •

1 

G · · · n , · 
filoya Dakar sahillerinde iltihak etme- o 1 g 1 n 
den evv~l Mader ve Ycşilburun adalan· Roma seyahat• 
na da ugrnyacaktır. 1 

Manevralar nasıl olacak ? Almanya ile İngiltere arasında 
Brast: 16 (A.A.) - Fransanın atlan

tilc filosu pazar günn Lizbon açıkların_ 
da bulunacak bir nakliye koluna taarruz 

Harp 
rinde 

e ile-
op ar 

S5,5 santimetreden 
bilyUk olmıyacakmış 

İtalya. yeni yapılacak gemilerde si· 
Mh tahdidatı için bir teklifte bulunmuş
tur. İtalyanın, başlıca diğer deniz dev· 
Jetleri de kendisini taklit etrneğe muva-

fakat ettikleri takdirde, yeni yaptığı iki 
kruvazörü 35,6 santimetreden daha bil
yük çaplı toplarla teçhiz etmiyeeeğini 

temin etmeğe hazır olduğu İngiliz ha
riciye nezaretince haber alınmıştır. 

Bu haber Londrada büyük bir mem
• 1 1 nunıyct e karşılanmıştır. Çilnkü Japon-

ya hariç olmak ilzere başlıca deniz dev! 
Jetleriyle nisbctcn küçük bir donanma- ' 
ya sahip devletlerin azami 35,6 santimet 
relik toplar kullanmağı kabul ettikleri 
anlaşılmakta ve bu suretle tonaj ve bü
yük çaplı toplar yanşına nihayet veri
leceği ilmit edilmektedir. 

Diğer taraftan Amerikada bu ayın 
dokuzunda kongrenin denize indirilme
sine müsaade ettiği 35.000 tonluk iki 
kruvazöriln inşasına haziranın bidaye
tinde başlanacaktır. 

Bu gemiler 25,S veya 40,4 santimet
relik toplarla mücehhez olacaktır. 
Silratleri 26 ile 27 xn·ı ar?. ındadır. 
Beheri elli milyon dolara mal olacak-

Rlr anlaşmayı 
temin için mi ? 

Alman hava nazırı General Göringi:ı 
Romaya seyaahtine ehemmiyet veril-
mektedir. 

Göring ve Musolini Almanyaya Fran. 
sa ve Almanya ile İngiltere arasındaki 
münasebetleri gözden geçirmişlerdir. 

İki devlet adamı bilhassa Bertin ve 
Londranın yakınlaşmaeı için laznnge· 
Jen §artlan tetkik etmişlerdir. 

Maamafih Almanya doğrudan doğru
ya İngiltereye yakınlaşabileceğini tah. 
min ettiğinden, İtalyanın mutavassıt 
rolünü ifa etmiyeceği temin edilmekte
rdir. 

Bu yakınlaşma, İtalya ve Almanyanm 
İngiltereye karşı olan vaziyetlerini a-
henkleştinneğe mı:ıtuftur. 

İtalyanca Tribuna gazetesi, Alman ve 
İtalyan devlet adamlannrn görüşmele. 
rinin İspanya işlerine müdahale veya a
demi müdahale gibi nazik bir meselenin 
görüşüldüğü zamana isabet ettiğinini 

yazarak, bu müJfikatm ehemmiyetine ay 
rıca işaret etmektedir . 

Diğer taraftan Fransız gazetelerinin 
Göring - Musolini temaslanna dair 
tenkitkar yazılar yazdığı görülmekte
dir. 

''Hümanite,, gazetesi diyor ki: 
"Berlin ve Roma, Parise karşı İngilte. 

re ve bilhassa İspanyol meselesi hak
kında bir emniyetsizlik hissi tevlit etmek 
arzusile hareket ediyorlar.,, 

Le Peuple gazetesi de "iki faşist 
devletin İspanya ıergüzeştinden henüz 
vazge~mediğini,, yazmaktadır. 

Madrid, 15 (A. .A.) - Madriddeki{ 
sivil ahalinin tahliyesi norına.1 bir ge -
kilde devam etmektedir. Şimalde iki 
mahalle k.a.milen tahliye edilmiştir. 

rane harbettiklerini,, kaydediyorlar. 
Felaketten kaçanlar 

Madrid, 15 (A. A.) - Madridden 
tahliye edilmiş olan 410 kişiyi naklet
mekte olan bir tren Toledo eyaletinde 
Ocana'da yoldan çıkmıştır. Kaza neti
cesinde 36 kişi yaralanmıştır. 

15. 1. 37. " de' 
"Meydanlarla dolu bir saha.dır •• 

nilsc yine manada hiç bir g\ına ıag&) 
yür hasıl olmazdı. Gene Madridden gelen haberlere gö

re, her iki taraf da bllyilk bir atılgan
lıkla mua.h.rebe etmektedir. 

Ma.dridin merkezinde hükfunet ida
resinin büyük toplan faaliyette bulunu 
yor ve asiler ise üniversite mahallesi 
istikametinde taarruza geçmiştir. 

Geçen çarşamba günü hükftmet kuv
vetleri bu mahallede bir binayı işgal 

etmişlerdi. Asilerin yaklaşmasına mü
saade ettikten son;a, şiddetli bir mit
ralyoz ateşine başlıyarak düşmana mit 
him zayiat verdirmişler ve bir adını 

geri gitmemişlerdir. Son defa bu nok
tada tüfek ate§i devam etmiştir. 

Müşahidler "her iki ta.raf rn da cesu-

Alman ajansının 
bir yalanı • 

Şark misakı 
Suya düşmüş f miş 

ama bizim 
haberimiz yok! 

Fransa gönüllü göndenniyecek 
İngiltereden sonra Fransa dahi, İs

panyaya gönilllü göndermeyi meneden 
bir kanun çıkarmıştır. 

Berlin Radyosunun uydurma 
haberleri 

Berlin radyosu, cephane yüklü Sov
yet vapurlarının İspanyaya doğru bo
ğazlardan geçtiği şeklinde yeni bir 
haber vermiştir. Zam.an zaman meyda
na çıkarılan ve evvelce de tekzip edil
miş bulunan bu haberlerin bilhassa 
işaa edildiği malumdur. 

Almanlara göre 

Fransanın 
cenubunda 
Devlet otoritesi 
gayri mevcut 

• • • 
BeUiya bakın, ki 8e'Vinç ve kJJY/~~ 
d6 yo'l<la.11 yine çubukla knhvetf.ıt· 
S. Gezgin, Kurun, 15. 1. 37. ıııitl 

S. Gezgin " ... sevincinin de, keyf .aAo 
. '·P" 

de yoldaşı ... " demek istemlŞ, .. ır 
lıiya. bakın ki" yi sözüne bir boŞIU: 
vermek için lüzumsuz yere kull~~ 
bunları a.nladrm ama "ki" den eV' 

virgülü ne diye koyınuş, ha.Ia a.nl1Y11
' 

madmı. 

• • • •• dl· 
Gazetelerimizin ki.mi "On.ikiada. t 

vor kimi "Onikiadalar". Tilrkçcd • , ce-
"ismi adcd." (aded sıfatı) den sonra aıııt· 

Fransarun cenubunda İspanya hülcll 
Kudüs, ıs (A.A.) - Alman D. N. metine ya.km bir mmtakada Sovyet 

B. ajansı bildiriyor: idaresi kurulduğundan bahseden Alman 

mi edatı gelmez; fakat "krrk hat ~ 
ler, üç aylar, iki ahbab çavu.şlar. ~ 
kardeşler" gibi, bu kaideye uytnl) 

81 
birçok terkibler vardır. Aceba bun_:,, 
sadece 'birer "§8.Z" nudır? Sarfçıla.flJJ>" 
zın çoğu o kanaattedir. Bence öyle d~ 
ğil: üç kardeş, kırk harami. ıaaJ~ 
yin üç tane kardeş, kırlC ·tane he. ıc· 
demektir; yani arapça tabiri ile ''ıle 
re", fransı?.ca tabiri ile "marefe" dit· 
üç kardeşler, kırk hara.miler ise ıns.l~ 
olan üç kardeş, malftm olan kırk bafll 
midir· yani "marefe" "defini" dir· P 

Emniyet edilecek bir nıcmbadan 1 gazeteleri .. Fransanın cenubuna Sov
haber alındığma göre, Türkiye, lnın, yetler Ukimdir., diye büyük harflerle 
Irak ve Efganistan arasında bir devlet_j başlıklar vermektedir. 
ler bloku vücuda getirmek için Tah- Doyçe Algcınayne Zaytung ezcilın-

' • ,, e 
nun için ben "Cczayiri-isna-:ı.şel' ~ 
"Oniki-Adalar" denmesini daha d~ 
buluyorum. İsterseniz aradan •'bil 
vasl" ı kaldırır, bir arada yazabuırsf• 
niz; ama okunması zor olur. randa yapılmakta olan müzakereler, An- le diyor ki: 

AHFf'~ kara ile Bağdat arasındaki derin görilş ''Pirene dağlarının \Fransa tara!ın

farklanndan dolayı akamete uğramış- dan ispanyaya doğru giden kolu üzerin 
trr. Türk murahhas heyeti bu mesele de bir ithalat mıntakası inkişaf edebil
hakkında hükfunetiylc görüş:nek tuzu- miştir. Bu mıntakada Fransa devletinin 

munda olduğunu söyliyerek Tahrandan otoritesi gayri mevcut olduğu intibaı 
AYç:ılınıştır. Fa~t QU beyanat milza-1 hasıl olmaktadır.,. 
kerelerin knti surette akamete uğradığı-ı ----;--1--------------

Ziya Molla 
vefat etti 

Osmanlı medisi mebusanmda Jf 

tnı ,göstermemek için ileri eürülen bir ha a da 1 u,r 
zistan mebusluğu ve 10 sene ~e ıP 

miyeti umumiye,. de azalık yapmış ~~ 
avukat Ziya Molla dün akşam anP"' 

vefat etmiştir. . tılJ' 

hane addedilmektedir. 
Avrupa vaziyetinin karışıklığı 

İyi haber alan mahafil, bu akameti 
İngilterenin bir muvaffakıyeti ve Mos- yüzünden 
kovanın bir fiyaskosu olarak tefsir et- lngiltere ile anlaştı 

Ho§ sohbet ve nütcdan, değerb. ·~ 
zat olan Ziya Molla, operatör Etnlııı 1' 

İrlanda başvekili Dö Vaber Londra- cemiyeti belediye riyaseti esnasında 61 mektedir. 

Anadolu ajansmm notu: 
Bizim malfımatımıza göre Ankara ile 

ne Bağdat, ne Tahran, ne Kabil ve ne 1 

de hiç bir §3rk devleti arasında hiç bir 
1 

ihtilaf olmadıktan ba~ka devam etmekte 
olan dostluk münasebatı da her gün da· 
ha kuvvetlenmektedir. 

Rayiş agda 
Ay o mı c'lÇ lY1 ~ lYl n ©1 aı 

Mühim ararlar 
verilmesi bekleniyor 

dan İrlandaya dönmüştür. sık itiraz eder, şehreminini çileden ~ 
İrlanda başvekilinin İngiliz Domin.. kanrciı. Mecliste muhakfeti ile t~ 

yonlar nazırile yaptığı mül§katlar neti- lan merhumun o sıralarda şehre ııaf 
cesinCJe İngiltere ile İrlanda arasındaki hizmetleri görillmüştür. 

!' 
gerginliğin zail olduğunu söylemekte4 Cenazesi bugün Ortaköyde Taştıı~e 
dir. Buna sebep İrlandanın Avrupanın divenlerdeki evinden kaldırılıp Fatı 

1 
vaziyeti karşısında endişe hissetmeğe getirilmiş, namazı kılındıktan ~r 
başlamasıdır. Serbest İrlanda devleti er. Edirnekapı mezarlığına defncdilıniştıf·i· 
kanı, İrlandanrn müdafaasını elindeki Merhuma rahmet diler, kederli aiJeS 
muazzam vesaitle ancak tngiltercnin te- ne taziyetlerimizi bildiririz. ~ 
min edebileceği kanaatindedirler. -------------

Bundan başka İngiltere hükOmeti, Tazenen eski bir şayia : 
müdafaa meselelerinde mesai teşrikinde ziraat Ve k i 1 i 
mukabil İrlandaya karşı bir takım feda- J"t 

Berlin 16 (A. A.) - Sanıldığına gö- karlrklarda bulunmağa mütemayildir. çeki ecek m İŞ-! 
re , Rayiştağ meclisi 30 kanunusanide --
saat 13 de Kron operasında toplantıya Holandah Veliaht Bugünkü gazetelerden birisinin ''fı; 
çağrılacaktır. Bu münasebetle B. Hit- Pr nses diği habere göre Ziraat Vekili M~ e 
ler'in dahili siyaset ve dört senelik hü- Erk.men veka.J.etten çekilecek ve ~~iJlo-
kum~ti esnasın~a yapıl.an icraat hakkın- J u• • ı ·ı yana !stanbul mebusluğuna na.mzetıigı l<,ı.i· 
da bır nutuk soylemesı beklenmektedir. nulan §i.mdik.i ziraat müsteşarı Atıf 

Te§rii faaliyete Almanya kabinesi ~ • d mat vekili olacaktır. 
karar vermekte olduğundan Rayişta- perı llZ e Muhlis Erlmıen malum olduğu~ 
ğın yeni kanunlar. çık~racağı. u~ulrr.ak- Zayıflamağa karar rahatsız bulunduğu için Avnıpa.dS. 1 

tadır. Fakat kabıncmn aynı gun top _ • mühim ameliyat geçirmişti. 
0 lanacağı zannedilmektedir. Siyasi ma- VCf dJ Maama.fih Atıfm zira.at vekaleÜJl c 

hafil, Alman devletinde bazı islahat Niyuz Kronild'den: ihda.s edilecek siyasi müsteşarlığa gC' 
vilcude getirecek bir kanun çıkanlaca- Alman prensi Bcrnhard ile evlen- tirilmesi de ihtimal dahillndedir~ 
ğını aanmaktadır. miı olan Holanda veliahtı prenses Ju-

Sabık lngiliz 
Krah 

Avusturya Reisicum
hurile mülakatta 

bulundu 
Sab:k İngiliz kralı ve şimdiki Wind

sor Dükası yanında lngilterenin Avu:ı· 
turya sefiri olduğu halde dün Avustur
ya reisicumhuru Miklası ziyaret etmiş· 

tir. Mülakat üç çeyrek saat sürmüştür. 
Avuıturyada resmi mahfiller bu zi

yaretin tamamiyle hususi mahiyette ol· 
duğunu söylemektedirler. 

liyana, baıaymı geçirmek ilzere çıktığı Mebus seçi mi yarııJ 
Lehistan seyahatinde fazla kızak kay- yapılıyor 
mak ve hususi bir perhiz yapmak su- W'' 

Yarın üniversite konferans sa.lo". 1 rı retiyle zayıflamağa karar vermiştir. ur" 
Prensesin bu karan kocası prens da yapılacak saylav seçimi için her tcfye 

hazırlıklar ikmal edilmiştir. Şir11 1 

Bernhard tarafından tasvip edilmekte- ııJ 
dir. j kadar mütakil olarak Serkis Karaıcoçt tf 

başka kimse namzetliğini koyrnaıııışt •· 
Holanda veliahtırun yemekleri müm ğı 

kün olduğ kadar sade olacak, az §eker, Partinin namzedi, evvelce de yazdı 
az tereyağı yiyecek hele kahvaltısında mı~ gibi, ziraat müsteşan Atı~ 
hiç kaymak bulunmıyacaktır. 

Ak~m yemeğinde Uç kap yemek yi
yecek ve kırmızı et yerine balık yemeği 
tercih edecektir. 

Lchistann geldi geleli veliaht, Krinik 
dağlarında otuz mil kadar kızak kaymış..! 
tır, l 

Köy il er için 
yeknasak kıyafet sf 
Yeni hazırlanan köy kanunu il~ Jc e&J.. 

lillerimiz i~in bir tip kıyafet tcsbıt W 
lecek ve bunun tatbikine bu ıene ge~i 
cc.ktir, 



Jji,ıı ~- -19!7 

'-,Jt"._!ı 9ÖtÜŞÜ!ff . 
3 

Tabıaton -
M terecae11nsı 
cıhur bi hik A 

~"""'""'"''"""'"'"""'"''"Jlkit1""mtttl*"'""""'""'-'' -

sa Anad l r aye var ki, bilhas-
kit aadcd~ ~da. kendi kendimizi ten- Şekerden alınan Cerıab:h e ~k ç~k söyl~ı:'iyor:. 
dcrnit ki. ak, hır gun, melaıkelenne 

-Yh • ı • d• •ıd• larnan:JdU,dünyayıyarataJıepeyce resım er ın ırı 1 
l'flatrut Ad u, . turaya bir baksam, 

Türk kuşuna 
giren gençler 
Askerlik hizmetle

rinde ne gi hl 
istifadeler 

RHrecek ler ? 

Ya~tııar} .. cnıın oğullan acaba neler Kanuna yapllan itirazlara iktisat 
ulutları .. 1 V k• 1. rikaya n~;~i~~r sıyırmış. Ame- e 1 1 cevap verdi 
-t :S" 

mit .• Ban.ınrnayacak vaziyeti - de
lrlun gi ura~a Kristof Kolomb kulu-

l
de cttiğir;:hın1e pek yakında müsaa
cr ha.. a de ama da değiştirmiş-

"ı.lllgiltercyc F 1 
41ııın h b· • ransaya, Japonyaya 

.._ [j .... 1rer birer bakmış: 1 

l'arırnrnZ:ı~tilitler, değiştirmişler .. 
Nih a c sokmuşlar! • demiş. 

ayet A d l ........ t na o uya sıra gelmiş: 
fiic;bir aın. Yarattığım gibi duruyor .. 

B Yenne ilişilmemiş 1 
ti '- uralılar be . 

atullarnn nım en sadık, en mu-
ını,.. mıı l · diye bir satir yap-

. B~ T·· kl 1 hinde b ur er, kendi kendimiz aley-
tcniı mu hı ~izahı savuracak kadarı 
. Bu h ez eplı ve zekiyiz.. 1 

'tittirrı: kranın başka bir şeklini de 

- Anad ı 1 
-. ) 0 uyu da tannnaml§. ... 
-Be b 

~bnl§tO: urasını orman içinde ya-
Unrrıu, ~ ~cavlak etmişler .. Yo-
1'\ıı.ı d vuga dönmü•, berbat ol-., ., • Cllli§. ~ 

L tabiab h • • • 
•ıaf~ ' eyhat, olduğu gibi mu-
1'\ ctJnc . . B 1 ~ §U ınışız.. ozmu§uz.. işte 
tlclc.Jcr ök~tbaht hayvan cinsleri ... 

\'c Yor~ ~lcr, burada birer bati 
ltliftir. On kara keçi §emailine gir
,..._. derece ku·· ··1m·· dd" 
t .. nlf ki hi b" . d çu uş, tere ı 
"'Üpleriç~nnl c hayat kalmamış; 
'>'il~)~ fn~l zku ınuı. Kiminin ön 

tıı d a ocaınan ki · · k 
~:v~ı .1 • d • mının ar-
t\~ '"'bl' '~ e bacaklan sıs' F,0 y 

ırı asagı" •. t k" k k .. ~·· ._ • o e ı yu arı rv-
. Bir <le ~~erde fer yok .. 

kı düıund~ka milletlerin köylüleri
ihat:ıı bir Urn ~ ~~li hayvanlarına 

htnarn
1 
ç~~uga ~osterilen şefkat ve 

b " Rosterirler lJCl_,anı ·• 
.._ S·· arımızdan bin". 

Ut" ' 
:ıcfi} haYv u )ek severdim.. Fakat bu 
. en 'iiıutn arın Pörsük memelerin
lftaha_ 'du en mayia karşı artık asla 
be Mcrrıl~an:ıayacağım! - dedi. I 

Ygirlcri ~tın atları, yorgun sütçü 
"Yclkte nın kırk sekiz saattenberi 
b-.. UYukJ ·c;cdiy 8Yamamı§ manzarası 

~1!· ~=~~ılları. ikiıer parmak uza-1 

dll'lıt ~chJn ~~a hır neslin mahlukları 1 
c tlfflar ~hn Veriyorlar. Ömürlerin.I 

Bu dö emişler .. 
ı:t1 fıkrad: ayak~lan yaratan, yuka-

tcftiJ oldugu gibi hakikaten 
'Yacakcrakına dü§se hiçbirini ta-

....... . 
~..ı- R\lnlar k' 
~bu ıın}.. Benden izin al 
~·· bnağ Y1~r>Yeni hayvan cinslerin 
\ıat .. t) ... a ~ırn cesa t tt") 1 ~ ıg1 •. re e ı. . . şte c 
~ti fd~steren böyle ucubeler 

ı:tecck. 
I\_ •• • • • 
~ırn ~· 

~l~ ~ir at ~] .. 
~ ~ğen ~cagım .. Fakat buranın 
...._~ i ~1Y~ruın. Çar§Clmbe ka-
' N . Yı en varını§. 

afiieı di ha • Ye cevap verdiler. 
......_ Niçj~anlan buraya yaramaz 1 

t-1:' (' .. 
•ı.~ ~ı.ın1t ·· 
~l1t İetcrlc u onlar kibardır.. Arpa 
ha~~ {': Mısır sapile yaşamağa 
tih.. anların Çınb baıka memleketlerin 

·•ıcli .. y ~- uraya bir yaşında ge
o~ da .~. yanamazlar, .. 

"il k • • • 
ck·ı tı i ~ 

1;.r:ı~.. § toprak yok .. Sanki arpa 

tirıd '1rku11 ben· 
f'1)! en biri at 1 başlı iftihar vesilele
do~· Öku~ .trr. Onu ne hale sokmu
ll'ıı.ı h c~dısc, 'Verdiği faydalardan 
o~~. tn b7I'~ın t~k?.isine nail ol
tir. )! handı kiYük hukumdann adı 1 

Dünkü meclis içtirnaında şeker istih-( 
lak ve gümrük resimlerini tadil eden ka
nunun müzakeresi yapılmıştır. 

Layiha hakkında ilk sözü Hüsnü Ki
tapçı almı§tır. Muğla saylavı hazinece 
yapılan bir milyon liralık fedakarlığın 

hangi sebeplerden ileri geldiğinin iza
hını istedikten sonra tadilin bir defa da. 
ha encümenlerde tetkikini ileri slirmü1-
tür. 

Bundan sonra söz alan Çınar (Sıvas) 
şeker sanayiinin inkişafı için her feda-l 

Erzurumun 
• 
ımarı 

MUsta ~bel şehrin 
plônı 20 bin liraya 

yaptırı1ıyor 
Şark umumi müfettişliğinin merkezi ı 

olan Erzurumun imarı ve modern bir 
şehir haline getirilmesi için hazırlan

makta olan proje ikmal edilmiştir. 
Erzurumda, Ankarada olduğu gibi, 

şimdiki şehir düzeltilmekle beraber ~r- j 
zurumun yanı başında yeni bir şehır 1 
yapılacaktır. Bunun için de Erzurumda 
bir devlet mahallesi kurulmasiyle işe 1 

ba~Janmaktadır. 1 
Şimdi şehrin bir kısmiyle gayri 

meskun araziyi içine alan ve 500 hek
tarlık araziyi ihtiva eden kısım üzerine 
üçüncü umumi müfettişlik merkezleri- ! 
nin planı yapılacaktır. Bu plan 20.000 1 
liraya yaptınlacaktrr. 

Aynca Erzurumun sıhhi ihtiyacı 
nazarı dikkate alınarak mevcut nümu
ne hastanesinin süratle ıslahı ciheti
ne gidilmiştir. Hastahane az zamanda 1 

daha genişletilecektir. 

Diyanbekirle Tahran arasında 

Tavyare 
seferleri 

lşletllmeslni Iran 
hü"umett tekUf etti 

1 
İran hükumeti hükumetimize mü

racaatla iki memleket arasında tayyare 
seferleri yapılmasını, bu suretle Tür
kiyenin Iran için bir hava transit mer
kezi vazifesini görmesini teklif etmiştir. 
İran hükmeti Diyarbekirle Tahran ara
sında tayyar~ itletilmesini istemektedir. 
Teklif Nafıa Vekaletince ehemmiyetle! 
tetkik edilmektedir. 

rçerlrt9 

• Bu aym 30 unrla toplanacak olan mJııt 

9&11ayl birliği heyeti umumiye& lc;:in hazır 

lık yapılmaktadır. İçtimada geçen ay yapı 
lan fevkalı\de toplantıda okunan faaliyet 1 

progmmmm katı şekil müzakere edilecektir. 
• DUn llkmektep himaye heyetleri valinin 

riyasetinde toplanarak himayenin daha mUs 
TI}lr hlr h:tle geUrilmesi mevzuu üzerinde gö 
rUşmllşh•rcilr. 

• Onlvcrıılte rektörü Cemil Bilse! dUn de 
fen fnltlllt<"slle eczacı ve dişçi mı>kteplerl 

"°" sınıf tnlebeleme bir çay vermiştir. 
* Ankara vapuru yakında Hamburga gl 

derck P.!!IUllı bir şekilde tamir edilecektir. 
• Adliye vekı\letl kac;ııkçılığı lhbar eden 

terin 1!'1Zll tutulmııımıı alllkadarlara bildir 
mlştlr. 

* Bursa liselerinde iki menenjit vakası 

görUlmtl!JtUr. 
* Ziraat ~·ekı\lett teşkiltıt projesi meclise 1 

verilm~tlr. 

kirhğı yapmak lüzumunu müdafaa et. 
miştir. 

Encümen namına söz alan Mustafa 
Şeref Burdur serdolunan mütaleaların 

encümence de nazarı dikakte alındığını 
söylemiştir. 

En sonra İktisat vekili Celal Bayar 

söz alarak uzun ve müdellel izahat ver-
miş ve neticede Hüsnü Kitapçının iti

razları varit görülmiyerek layiha kabul 
edilmi§tir. 

Atina sergisi 
için 

Tftrk heyeti cuma 
gUnU gidiyor 

Atinada açılan Balkan resim ve neı
riyat sergisine re&men iştirakimiz etra
fında temasla:'da bulunmak üzere Ati
naya gitmiş olan İstanbul mebusu Sa-

lah Cimcoz şehrimize dönmüttür· Sa
lah Cimcoz Atinada sergi hakkında tet
kiklerde bulunmuş ve sergide Ti.irkiye 
için ayrılacak kısmı görmüştür. 

Cuma günü Salah Cimcoz, güzel 
sanatlar akademisi müdürü Burhan 
toprak, Maarif Vekaleti neşriyat "1· 
besi müdürü Selim Nüzhet ve güzel 
sanatlar mütehassısı Leopold Leviden 
mürekkep bir heyet Atinaya hareket e
decektir. Heyet, Türk ressamlarının 
eserleriyle eski devirlerin tezyini aan
atlanna ait levhaları ve birçok eserleri 
de beraberinde götürmektedir. Götilril
lecek levhalar pazartesi aabahma kadar 
kabul edilecektir. 
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Türk Hava Kurumu umumi mcrke. 
zinden İstanbul 1ubesine ve İstanbul 
Türkkuşuna gelen biT tamime göre or
tamektep mezunları, orta ihtisas mek

tepleri ve muadili mektepler mezunları 
Türkkuşu çalışmalarına iştirak eder:k 

"C brevet,,si alanlar hava gedikli mekte 
bine tercihan alınacaklardır. 

Lise ve muadili mektepler mezunlati
le Universite ve muadili mektepler talt-
belerinden İnönil kampında çalışarak 
''C brevt.,si alanlar ve kampta askeıi 

talim ve terbiye görerek muvaffak olan
lar, evvelce tam ehliyename alarak lu
zanmış oldukları dört aya iliveten iki ay 
daha kazanarak yüksek askerlikten altı 
ay isti.fa-de ederek hiç kıta hizmeti gör. 
meden doğrudan doğruya ihtiyat zabit 
mektebine girebileceklerdir. Bundan 
başka ihtiyat zabit mektebindeki altı ay 
hk tahsil müddetlerini bitirdikten sonra 
zabitlik hizmetlerini tayyare mektebin· 
de geçirebileceklerdir. 

Lise ve muadili mektep mezunlan ile 
Universite ve muadili mektep talebeleri 
Türkuıu lnönü kampında ''C brevet,.si 
alarak Harbiye mektebine imtihansız o
larak girebileceklerdir. 

Ruam 
mücadelesi 
Çarşamba gUnft 

muayene mUddetl 
bitiyor 

Viliyet dahilinde altı kazada devam 
eden ruam mücadelesine çarşanba gü- i 
nü nihayet V'Crilmeai takarrür etm:ıtir. 

Şimdiye kadar altı kaza dahilinde ku
rulan ruam mücadele istasyonlanna 
hayvanlarını getirmiyen at, kısrak, bey
gir, tay sahiplerine o güne kadar yalnız 
Fatih merkezine hayvanlarını getirerekll 
muayene ettirmek şartiyle miisaade e, 
dilmiştir. Çarşamba gün tinden itibat"Cn 

1 
seyrüsefer ve zabıta memurları cadde- j 
lerde geçen hayvanları tırnaklarında 1 
(R) işareti bulunmryanlan çevirecek- ı 
1er ve derhal sahiplerinden ceza kese· 

1 ceklerdir. 
Ruam mücadelesi, ancak ayın se-

,,:::.5.51 ı2.2c ıuı 11,03 ıs.-tı utı kizinde başlamış olan, Üsküdar ve Ka
dıköy kazalarında muayene işlerine de
vam edilecektir. Bu iki kazadan sonra 
mücadele diğer kazalara tepi} edile- 1 

GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU? I cektir. Hayvanını muayeneye getirmi- : 
Llndbergtn çocuğunu öldllnnekle maznun . yenler tesbit olundukça cezalandınla-

Hauptman idama mahkdm edllmiftir. caklardır. 
1 

kurulmuştur. ı oehrt blrlnct umumi müfettişlik merkezi ola 
• İktisat vekA.lett 2t' numara.lan v.•'.at~ cak: Urfa, Mardin, Dlyarbeklr vtlAyetleri de l 

iplikler için ithal mQaardelerlnl vemıl'ktedlr.1

1 
dördüncü umumi müfettişliğe bağlanacaktrr. 

• Bakırköy kazast. dahilinde dört bin dö • Dlln Alemdarda bir eve bir takrm erkek 1 
nüm mer'a. aeklz bin dönllmlUk arazi köylü ter girdiği tesblt edilmiş ve ev arandığı za 
!ere dağıtılacaktır. 1 man ev ııahlbl olan MefkOre ve Nimetin dört 

• tnhlsarlarda yapılan toplantdar netle!' erkeği eve alrp Alem yaptıktan görtılmUştUr . 
ainde idarenin hazirandan itibaren tatbik e Altım da mahkemeye verllml§tlr. 
dilecek le§klltLt ve barem projesi hazırlan oı,arı ia. 
mı§tır. 

• İstanbul manavlan bakkalların kuru Te 
yaş meyv..- satmıuımdıut flkAyetıeı belediyeye I 
baş vurmuşlardır. Belediye bu işe bir çare 
bulunmadığından iktisat vekAletıne müracaat 
edeceklerdir. 

• Gayrimübadll bOnolarmm maıom ııebep 
!er dolay15\le gene dUşmeğ'e ba§ladığı hakkın 
da yeniden bazı ıılkAyetler vuku bulmakta 
dır. 

• Onıversltcde aömestr tatili bu sabah 
haşlamıştır. 

• EyUple Bekta,p Ayini yapmaktan suçlu 
olanls.nn dunışma.sma dUn de devam edllml§ 
ve dunışma mUdntaa için çarşanba g1ln0ne 
':{almıştır. 

• Jngilizler Çekoslovakya ordu idaresinin 
Sovyet tesiri altında bulunduğu hakkındaki 1 
Alman lddlalannı yersiz bulmakt?.dırl!Lr. 

* Tekrar retıı intihabından dolayı bir nu 1 
tuk söyllyen Franııız mebusan mecllal reisi 
Heryo Fransanm Qmidtnln mllletler cemlye : 
Unde olduğunu, Fransanm başka memleket 
!erle makul anlaşmalar lmzalamağa hazır 

olduğunu eöylemiştlr. 

• tn~llterede §iddetU bir sis ytızQnden dtln 
birçok kazalar olmuş §lmendlterler iki sa.at 

1 

işlemem!§ Ur. 
* Amerika denizciler cemiyet! grevlere nl 

hayet verilmesini emretmlştlr. 
• çın komUnlstıerlnin ıetı isyan mmtaka 1 

sı olan Slamuya gftml§Ur. , 

ffe\~O©lıro ~©>$t0u 
~~O~@ ~ll"'®ıro 

~~ln)Çfi<eır 
S. Gczgüı "Aslan postu pa1to1ar» 

ba.şlıTclı ya:::ısında zayıf ·ve cılız gcnrle
rin geniş omıı:Zu, doldurulmuş göğüs
lü p<ılto1arına i.;:arcf. ettikten sonro di
yor lcl: 

"- Bu aslan postu paltolarla alay 
edecek değilim. Çünkü onların altında
ki güzel isteği görüyorum. Bunlar, 
gençlerimizin kuvvete imrendiklerini, 
sağlığa ve gövde güzelliğine değer ver
diklerini gösteriyor. 1yi ama yalnız im 
renmek, sade beğenmek işe yaramaz. 
Bu iki duyguyu merdiven gibi kullana
rak, gürbüzlüğe, gerrekten geniş omuz 
lara ve bir dalga kadar kabarık göğüs
lere kavuşmaları gerek. 

Memleketteki spor merakı, eğer da
ğınıklıktan, usulsüzlükten kurtanlmıg 
olsaydı, yol epey kısalacaktı. Çocukla-
rımızda bugiln bir hastalık halini alan 
"futbol" ihtirası yerine "atlet komple" 
olmak hevesinin yerle._cmı.esine çalışma
lıyız. Spor, ne §işkin bir pazı, ne kor
kunç tekmeler atan bir bacaktır. GücU 
bUtUn vücuda yayan, her yerini ayn 
ayn işleyerek güzelleştiren, fıkır fılcrr 
sert adalclerle vücuda kuvvetin desta
nrru yazan varhğadır, ki spor derler. 

Bu yorgunluğun gövde dışında do. 
ğurduğu güzellik kadar, içinde yarattı
ğı ruh büyüklüğü de sevinmeğe değer. 

Ben. sporu böyle anlıyor ve delikanlı
lanmızı bu yolda görmek istiyorum. 
Yoksa tahta ve mukavva ile şişirilip 

genic:lctilcn 13\J ya.pma omuzlar, bo§ bir 
hamallıktan ba§ka nedir?,, 

)$. 

!Fftt!ıcdl~~eo~ıre göıre 
sokak nsmn 

<df e~nştn ırm nvennm 
BurhaM Felek "Tan" da Kıod Farer 

:toknğı etrafında bir yazı yaz1mş. 
- Af/edersiniz, bizde biraz saflık 

vardır, dedikten sonra ya.zısmı şöyle bi
tiriyor: 

"- Bana sorarsanız ben (Klot Fa
rer) in son hareketi üzerine ismini o 
sokaktan alır; r;ehrin zevk ticaretha
nelerinin bulunduğu sokağa fakarnn. 
Keyif ve sokak benim değil mi ? 

Teklifim biraz kirlice ama bizim 
kendisine karşı gösterdiğimiz saffete 
böyle mukabele edene başka ne yapı
labilir? 

Bu, bize derstir. Bundan sonra se>
kaklara isim tak~~rken ilersini düşünüp 

herhangi bir hfıdıse üzerine icar ver
memiş kiracı çıkarır gibi sokaktan at
mıya mecbur olmıyncağ-ımız adları se
çelim <le şehir meclisi zaptında biribi
rini nakzeden kararlar Ye ~ehirde siya
si hadi"clerc göre isim değiştiren cad-
deler bulunmasın!'' ..... ~ 

~ 

IHlaıy~on ('goıra!J( ı 
Dııa~n~~~<e d@n 

~~DlYlm R 

M. Tıo·han Tan Cumhuriyetteki "Klj.. 
şe 1>cnccresindcn'' bakarak bir '/ı.'(Jr ya
zısı yuz-ınış ... S'°'"ık oda.<rında dersiM 
Qalı~11 oğluna Cenab'ın 1.ar şiirini o
kııdıt{!umı söyl.cdikfon sonra şöyle ya
zıyor: 

"- Bak. o"'lum, dedim. Bir eski ~alr 
karların dökülüşünü nasıl tarif edi
yor: "Dc3il zemine düşen bcrf, hanei 

~rhm beytız. siıreti divan pare pare 
düscr." Bir eev anlamadın, değil mi? ... 
Hakkın var. Bu tarifler, sıcak odalar-
da, kürkler içinde oturulurken yapıl
mıc::tır. Onun icin nP. mana ifade eder, 
ne heyecan verir. Sen de, şiirin ne oldu-

ğunu anlruna.dn.n y:ı.zılarma ~iir karış
tırırsan soı;ultluk yapmış olursun. O
nun için şiiri, yani hnyali bırak, haki
kate bl\,k. 

- Hangi hakikate bakayım baba. 
- Ekmeldc kfjmUr fiatlarmrn omu. 

ba§ı beraber yükselmesine oğlum!" ~'ki ( Öküzhan) demek-
1 

~ CfflektarJ 1 

• Yeni sene bütçesinin teknik bakımdan 
hatasız olması için gönderilecek bOt:çelere 
çok itina edilmesi ltl:o:ımgeldlğtnl ve fena 
hazırlnnmııı bUtçelerln mesullerlnin tecziye 

1 
cdileceıttnl Danlııye vcktlletl vtı~yet1ere bil ı 
dlrmlştır. 

* Satın alınması için mllza.kereler yapılan 
l{adıköy su §irkct! imtiyaz mQddet!nln bit& 
mma xacm.r oener sene için 90 bin lira 18 
temlştlr. 

* Amerikada yağmurlar )'ilzünden nblna ----------------
18, Mtsııarf Te tndlana de•letlerf arazisini 1t1 Z8 r l'ol<Jaııa arırnrza, çalışma ve 

llrrı~ yazık, yazık! 

• • • (VA NOJ 
* SUmer, i§ ve ziraat bankaları arasında 

Malatynda bir bez ve iplik fnbrlknsı kurmak ı 
Uzere üç milyon lira sermayeli bir §irket 

* İktisat vekili Cell!.1 Bayar bugünJerde 
~ hususi tıılcrl için ııehrlmlze gelecektir. 

• El!zizden vertıen bir habere &'Öl'e 'Van 

llU bMmıştır. 

• 

0

Belgrnt - Parla telefonu açıtmışb:r. 
* Yunanlstanda ilkbaharda büyük deniz 

manevralan yapdaeaktır. 

"Miki haydutlar arasında,. tefrika~ 
yazılarımızın çokluğundan bugün ko.. 
nulamamıştır. Özür dileriz. 



I~AIJYv 

JSTANBUL: 
18,SO GUn~ klUbUnden naklen Bay Hıfzı 

Tevfik ta.rafından edebiyat hakkında kon!e 
ran.s, 19 Şehir tlyntrosıı komedi lasmı tara 
tmde.n b1r tcıru:il, 20 Türk musiki heyett, ~o. 
30 llUnlr Nureddin ve arkada§lıın t.aratm 
dan TUrk mwı1ldıı1 Ye hn.lk §arlalnrı, 21 saati 
ayan ve orkestrn, 22, ajans ve borsa haber 
lerl vcı ertesi gfuıUn programı, 22,30 piyano 
ve §aD ltoruıert, StUdgartıı sana.tktır plya.n!st 1 
bayan Gertrud Sp:ıhn ve Sopro.no bayan 1 

J'ullycı Mntcr ta..~mdo.n Şubert ve Bra.ıruıdan 
birkaç pa.rça, 23 son. 

vtYANA: 
18,0::i gramofon, 19.~ halk §Rrkılıın, 20,0ri 

konuşma, spor, haberler, ve saire. 20,50 plya 
no koneerl, 21,25 fillmlere dair, 21.•5 musiki 
vcı şan, 23,Ui haberlere, hava, 23,25 dans mu 
81Jdsf, 24,~ 8QD haberler, 

BEBLlN': 
l 7,06 gençler nı y~lılar için, 19,05 tıp0r, 

19,20 marşlar, 20,0!5 konuşma, 20,25 keman. 
musiklsl, 20,50 gilnUn akisleri, 21,05 haber 
ler, 21,lG muhtelif musiki parçaları, 23,05 
haberler, vcsn.lrc, 23,85 geçe musikisi, 1,05 
gramofonln dans musikisi, 

BUDA.PEŞTE: 

18,05 rlSportnj, 18,05 çingene orkestrası, 

19,35 kon~ına, 20,05 piyano, konseri, 20,ili 
ııanatktu'lar nkıınmı, 21,45 dı:uı.s havaları, 23, 
ıcı çtngenc orkcstrnrı, l,10 haberler. 

BtiKREŞ: 
18,05 kıraat, 18,20 11.Bkerl konser, 19,05 ha 1 

n.dfa, ve ıra.lre 10,15 eğlenceli konser, 20,155 ı 
8U&l1ere ceva.plar, 21,05 mektup ltutusu, 21, 
20 dana orkestrası, 22,35 haberler, spor ve 1 
aalre, 2,50 gece konseri, 23,50 almanc& ve 
fransızc& haberler, 2'1 son hnberlcr, 

l.ONDRA: 

21,03 haberler, spor ve saire, 21,35 aart 
musiki, iırtltahaUcrdc konuşmalar, 24,10 BpQr 
haberler, vesaire, 2ıl,35 dans orkestrası. i U 
rahaUcrdc haberler vesaire. 

rAnts: 
18,20 oarkılar, 18,35 konser. 20,35 havadis, 

21,35 hava ve konuıımaınr, 22,05 film, tıyat 
ro kouUjIJl&lnrı. \'csnlrc, 22.35 operet yayını 
24,50 ı!.<ınoı o' • n-. 

U TECRÜBEYE 
T. HAMMUL EDEN 
YAL 12 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf ve 
ııcvimli bir ten· Gündüz tek
rar pudralanmıya hacet yok. 
İşte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasınm ga -
ranti muhassenatı bunlar . 
dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Parisli bir kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan . 
dmlmış yegane hafif pud · 
rndrr. Şimdiye kadar yapı • 
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrası
nın istihzarında kullanıl -
ma.lttadır. İşte bunun için· 
dir ki. T okalon pudrası. 
daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya -
pışrr cildi hemen hemen 

<) I lf .. • A. L. A ,. 

SARA 1' 
rtKK 
MEi.ER 
iPEK 
8.\Kı\HYA 

\'fi.I>IZ 

SU!\tEJC 
.\UlAZAR 
rAS 
ŞlK 

ŞhRK 

BEYOCLU 
ı Bebekler perisi 
ı BekAr evlller 
ı Macar rapsodisi 
ı Cinayet maıııuıı 

B~lzler 
ı A ve lllarla 
ı Bcyulı kızlar nıekt..obl 

YUrUyen ölU 
ı Güzeller resmlgeçidJ 
ı Margarlta 
ı Kleopatra ve En bUyü\l 

tehlike 
ASRI Sevmek yasak mı ve ka 

nun kuvveU 
\~TORl"A ı Moblltan1arm sonu ,.e 

Şarla maskeli b&loda • 
t 'UMURIYET Programmı bltdlrmemıottr 

ISTANBUL 
FEr..AD : programını btldlrmem11Ur 
HlLLl J 1nsan avcüan 
rıtLAL ı Y8§1l domino ve M&lek 

kaçakçı. 

"-7.AK ı Kansı ve DakWosu. Suva 
rflcr kralı 

ı\LEMDAB Yeşil domnlno ~ BltmJ 
yen ıstırap 

KE..\IAUJEV ı Kloopatra ve Kanun.sw: 
memleket 

KADlKOY 
llALI!: : Haşnıctıt vali 

OSKlJl:JAP 
HALE çapkm mUIAzim 

BAKIRKÖY 
M1L'J1V ı\Dl : Unutma beni 

SAL.Al 
l\ULL1 : Voronze!lcrln earan "e 

l<:ara odanm esran 

T 1 Y A T R () 1. A R 

S2hir1i'tJatrosu 

ijıı~ııı ıı 11111111111 

. 11111...111 

~mıııın 

rEPEBAŞI 
Dram kısnu 
SURTUK 

Son hattadır 

,. rttn!ln l'lyatrıuıunda 

Opo.ret knnm 
AŞK MEKTEBi 

gö:-ünmez bir güzellik ta · 
bakası ile kaplar ve yüze 

tabii bir güzellik verir ve 

1 
modası ge:miş ve yüze bir 
makiyaj ~eklini vermeden 
kalın adi pudralardan ta -

mnmen başkn bir tesir ya • 
par. Bu yeni T oknlon pud
rası yiize yapışık kaldığı 

cihetle buna .. 8 saatlik pud
ra" tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı cilt 
görünmiyecek, belki rüz -
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö -
rünecektir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

zengin etmiştir Şimdiye l<adar binlerce kişiyi 

4. cü keşide 11 Şubat 937 dedir. 
50.000 Liradır. Büyük ikramiye: 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye'erle 
(10.000 ve 20.000J liralık iki adet mükafat vardır. 

HABER - Akşam postası 

Herkesin begendigi BuoUn MELEK sinemasında 
sevdigi fi im ,.. 

Meşhur musiki üstadı FRANZ LiST•ın 

MACAR RAPSODiSi 
PAUL HORBIGER 
SYBiLLE SCHMiTZ 

Musiki - Aşk .. Güzellik 
ve müessir bir mevzu 

- - .... - .~ 

TORK sinemasında Bekar Evi i er 
lki sa.at kahkaha. ile güldüren, neşe içinde bırakan muhteşem filin. 

MONA GOYA. JEAN ROU~E- PİZELLA - MADELE!NE GUİ'ITY 

Ylizlercc Fransız güzeli - nefis şarkılar- Şen bir mevzu. İlaveten: Ekler dünyahaberleri. 

Şiki\yetıer, temenniler 

Yüzde beşler 
inhisar memurları 

hAIA alamadı! 
inhisar memurlanndan (M.) İmza·' 

siyle llldığmnz bir mektupta deniliyor 
ki: 

İnhisar memurlarından yanlışl•kla 

maliye tarafından tarhedilmiş ve bu ke
re iadesine karar verilen yüzde beş bir 
vergi farkı vardır. Maliye ve inhisar-

lar bakanlığından gelen paraların iadesi 
hakkındaki emrin aarahatine mebni 
istihkak sahiplerinin isimlerini havi 

bordorolar yazılarak bir buçuk ay ev
vel maliye §Ubelerine ve İstanbul def
terdarlığına verildiği halde paralarımız 

haUl verilmcdL Maliye §ubeleriyle 
defterdarlık birçok müşkülat gösteri-

yor, mutemetlcrimiz her gün defterdar· 
lık makamına gidip geliyorlar, bir türlü 
paralarım•zı alamıyoruz:. 

Memurların bu sarih istihkakları~ 
verilmesi için acaba daha ne bekleniyor? 

Maliye bakanlığının nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica edeyoruz. 

Muhasiplik ten 

~-.--~~·-·---·-·~--------.... ~/ • 
Hugün SAKARYA sinemasında 

BEŞiZLER'in 
Fransızca sözlü 

Doktorun Mucizesi 
Filmi 

Memulün fevkinde bir muvaffakıyetle gösterilmektedir. Binlerce kW 
beşizleri görmek için uzun seyahatlere çıkıyorlar. Tereddüt etmeyiniı
Hemen siz de gelip takdir na:r.arlarile görüntiz. 

kapıcılığa kadar ti 
Muhasebe i~lerlnde, sUratli dak- Bu morka ve şu isim size ballslyet ifad e e 

tiloluk, katiplik yapar ve avukat yanın- Nezlede, soğuk algınlığında. grip ve romatizmada pek müessir ve ,ayanı ~ 
da ?lıfabilirim. Bunlar olmazsa nihayet kaşeler"dir. Daima bu isimle bütün eczanelerden i.teyiniz. 

müesseselerde ve apartmanlarda kapı· 

c:ılık bile yaparım. lstiyenderin Taht&

kalede Büyük Kutucu hanı 47 numara· 
ya müracaattan. 

ALGOPAN 

O holde hemen işleme~e hazır ofon Hovogozi 

Banyo aletini tanımı yor.sunuz. 
r, 

Duş DERHAL , 

Banyo 15 DAKiKADA 

·HAVACAII -5DF ·BEN İ 
iZAHAT r lstiL<fal Caddesi No. 101 
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Çeteci kızın 
ıı.ı,., fa ı c 111 ğ ı . ı ~:,1..,~. 

lrri"oli.k :~~tec.ileriniıı reisi Radilof - Radilof, seni yakalamUJ olsaydım, 
~ ~ ak~~-ne geldiği zaman soğuk ı boğazını kestirip leşini Vardar nehrine 
~ ~~dı. Çeteci, muhtarı ça- attınrdım. 
fi, on ~et.ine elli tane mısır ekme- - Aferin bet İçim rahat etti. Ben 
ba.ttanıYe ' otuz teneke yoğurt, elli daha iyisini yapacağım .. Mademki sn
~ bir ";::~ini emretti ve bun- na. Sırbistanm Jnndarkx diyorlar. Ben 
~ esı eksik olursa leşinin de seni onun gibi yakacağım! 
~ llaıik· Yedirileceğini de adamcağı- M.ilyuka kıpırdanmadı Bulgar de-

l.tai)'e~e haber Verdi. vam etti: . ' 
b\., ' en l'abat ""''lerd b' . . ~p~ di . ..... en ırının - Herhalde bu söylediklerim seni 
taıı Rt--__ PÇık kuvvetile koğduk- h t.e d" .. Çünkü" fal 

-v"<a lladil f . ayrc uşurmez. sana CI 
- >.levkUf) 0 buraya yerleştı: derler .. İstikbali keşfedermişsin. 
~ arı g ti inl ı di "etdi. e rs er· - ye Kadın yavaşça cevap verdi: 

ti ÔdaYa Ustu başı .. - Biliyordum bunla.n. 
bıkan içinde beş ı>arçalamnış, yüzle- - Pek8.JA.. Fakat ölmezden evvel bu 

ar. Ark dan zavallı erkeği fırlat- bilgini bana isbat et .. Benim cncamım 
~ ~~ da erkek elbiseleri giy- ne olacak? 
~ Sırp polisinin takkesini 
tıırı b~ "

0
e takkenin üzerinde ıri\mü.ş- Milyuka, düşmanına. siyah gözlerini 

"""- "" rtod ks p- dikti ve sa.kin bir sesle: "~l~.. . 0 haçı ışıldayan otuz 
tfrd.t- ... ~ kadar nıağrur bir kadın - Ra.dilof, sen kardeşim MiJan Star-

hiçin eliJe öleceksin! O da, mübarek 
?lıı...~ofun Yalı · vatanımız Strbista.n için birkaç feda-
-,.:ı~'. Y?· • şı suratı onu görünce 

~YJ n.ırli kara kum.anda ediyor. 
Partna.klarile mundar 

İl\ll ok · ıs· , şaYara.k genç kadını süz.. Bu sözleri işitir isitmez. ~te re ı 

~ bir kahkaha attı. Komiteciler istilı%a 

!'\ ,7Ptda Siı'alanan komitecile- ile gUIUştUler: 
.... A!etizı - Çok iyi keşfettin doğrusu! .. F.ğe!' 
'· ~ ÇôcWtlar? lyi ~ışmış- kardeşinin elile öleceksem, demek ki 
~!.. nkU gtı.nimetiniz mükem- ben layem.utum .. Çünkü Milan Starhi-
~ken, },,.,._ çi evvelki giln dağda öldürdUler .. Skot-
~ bU. k .. :mdaJd takkeyi c;ıkara- şivir civa.i-mda.. 
' ~ıu acem.ınği ne esiresine - Yala.n! 

~itoıYalı M:iıyub.! ~=~Oğlum .. Şu kadına vesika--

~ ~ Filibe1i Rar.lilotmı evine Bir adam ilerlerdi. 
~ "1t • Ernln olun ki senin mev- _ Kardeşini ben öldürdüm, lıf'ılyu-
~!~ layık mera.sim gö- ka! Bu gördüğün kam.ayla.. üstünde 
li...~ ne varsa hepsini &ldmı. Şu sa. vatlı ta
~~~"~ kahkah.ayl& gtllmeğe ba.nca.yı tanıyor musun? Bak~ Türk 
~ thn e. e:fendU,..,.; ... ,_ .. x..1--ı-~ tek- kılı ' D . be1ind . ç· . ·~ -~ .....,.L.ıcıu.u Cm&. aıma eydı.. ı.zmesı-

..._ &tto nln içinde sakla.d.rğI §U sivri bıçağa! .. 
~~ ~: MilYtlka! Saf& geldin! Bir de bu k~ 

trı.ı:S:: yıt OOV'ap Vermiyordu. Mll~a komJt.ecinin önüne attı~ 
~ ~ ~garm Öfkesi baŞma öu eşyayı g6rtlnoe sendeledi : 

~'ftnağa başladL Genç ka- - üstünde :ı:ıe var .ne yolma aldmı.:. 
..... -'~ tukünin. J,.~- ~~ Yalnız başında taşıdığı seninkine ben-

~411tı llllta köpek! Hırmz kızı! Ya.ka.-- zcyen gUmüş haçı bıraktmı.. Çünkü 
~ 0~ Yet seni! Üç senedir peşin- muteldd.1.m: Korktum! ~ini mey -
~l?rı.ı ~ Canava.r kan! Kaç da.nda brraktım: Köpeklerı. kurtlar 
-"""'lll. :h,.__dilrdün. Kaç askerimi mah- onu yemi.'! 

' 'h..~ eent +-..-::... lben düşür-'ıi """'it ~~a. Genç kadın mırıldandı: 
~etinı '':?41l7etinden kaç kişi kaldı! - Ruhu Allaha emanet olsun! 
--_ -..ı:r .. ~~·1 M.aanıarib, bunlar da Radilof, bağırdı: 
,..--:._~bir staıılı Milyukanm bu - Kendininkini de emanet et! Ya-
~~~ tek eseri, bir ufak izi kal-
btı '"'«'.. kmda bira.derine kavuşacaksın! 

~ ~ keıtarnıa Sonra, adamlarma emretti: 
ıın:.~GU'tı b' k siruniş ola.n ,beş Köyün ekmek fırınını ya.ktırlt.ı ve 
~ ;,... ... ır ıl.(' ke~ ka.m.r.ıladıktan 

<Aıil .. e et' ·. "f"" Strbista.nlı Milyuka.yı içine attirttı 
.... ~ ı... . 

~)\bı~ bir ipin ucunda sananrp :.f:P:çe~::: ~:~· 
hb- ilen'> ~r teşhir edilecekler.. ~ ~ c. 

ltı~:, bret.. Sana mükemmel 
f'__,,_. '""e hazn;lıy On bir ay sonra, Bulgarlar, Rum 

~~eJ-i ı,.,.._, onmı yavrum.. 
~~dı -.uıa dolınUBtu. Yüzü lop- Ma.kedonyasma doğru ilerlemişlerdi 
~~. ~ BoYnu omuzlıı.rmm içine Fakat Sırpların ve Fnı.n.sızlarm gale-

"%. ada do!aşt.1 ve tekrar edi- ~ile Manastın ve Kaymak.kalanı 
......._ terkederek gerilemek mecburiyetinde 

~' ~?-k köpeıtı A- f alık . kaldılar. \tı.ı · .z aJcaıa · <AZ mı en etti 
l'tl~ eliJtti Yacağnruzı sandığımız Radilof çetesine Seman sahillerinde 

-;: ~ 7.den hep yılan gibi my- keşa.flık yapma.<Jı eınredilınişti. Orduy-

ır~lfil Tclnl amca 
v~ ~lYımırlYı~ 

k@DClYISlYI 

"'O~ • la tem.ası kaybetmeden dilşma.nı taras-
ltaç l>tı~ald ınatranın içinden bir sut etmeğe uğraşıyordu. Fa.kat ordu o ------------,..._-

~ dllran ~ı .iç~. Ammetlc karşı- kadar hızla geriliyor ve Sırplar o ka.-
.c:.~ ltad"'. e hıçbır nsa;biyet göster- dar çabuk 'ilerliyorlardı ki komitecile-
'l~ ~~tekrar süzdü. rin birçok kısmı, düşman muhasara-
~ ilt, a\rtı,:~ kulakları hizasında smda kaldı. 
~ ~ go; :1'17 çıkmış yüzünde yalnız Düşma.nm mımta.zam kuvvetlerinin 
dı. ~. btr~~ ha~at ifade ediyordu. mitralyöz ateşi altında kaldıklarından, 

b . eaiıst ışığile parlıyorlar- bir gcoe za.rf mda birçoğu mahvoldu. 
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~diıoı ll:ı. Tektük hayatta kalanlar, kendilerini 
'Qtlıeısınn;1dandı: nehre atarak, kurtı.ılına.ğa çabalandı-
'aat ~au' ~a.ınıarmm sa.na. karşı lr. Fakat öbür sahilden yine düşmanın 
'-ii~ lkı.aıik oı ıu a.nlryorum. Sa.na. bir ortasına. düştüler. 

l:ı ot~. ?naJı: içbı hayatlarını feda Radilof, arkadaşlarından daha ma-
l)~ ~kir bir olduğu iç.in t.ehli.keyi yüzerken se-

...._ l>~ kadrnı irkiltti. tık defa 7.erek kendini akıntıya koyuverdi. Beş 
""'lıh .. _ ~ıha 8.çtr; yuz·· metre aşagıv dan, Sn-nlann dikkati 
O·-;,.,~h..~fq, bu;_,_ kı·. ··r 
~ ~ ~ o::ıı.u Radilof, din ni celbetmcksi.zin sahile çıktı. 

....._ ~ .. ~ n:l'nak için insan bakir YUkselen sarp kayalıklara, dağlara 
' .~ lle-> albbnin içini biliyor. tırm.a.nmağa vakit bulacak olursa se-
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Yazan: Niyazi Ahmet 

135 sene evvel bugün 

Avusturyahl 
mütarekesini 

r Treviz 
imzala ılar 

Napoll HUkt\metlnln limanları in. illzlere 
kapandı ve ltalya Fransa tarafından 

zaptedlldl 

F ramız ordusu Sen Bemar geçidinde 

Fransız ihtilali senelerindeki harp
ler çok dehşetli idi. Açlık, sefalet son 
dereceleri bulurdu. işte bu harpleri 
tasvir eden tarihte.n birkaç satır: 
..Avusturyalılardan alman esirler 
kunduralanm keminneğe mecbur ol
dular. Bu esirler o derece aç idi ki, 
muhaf aznlanna memur kimseleri 
yerler korkusu ile yanlarına nöbetçi 
konulmanuştı. 

• • • , 
Burada T rcviz ve F olinyö müta

rekelerinden bahsedeceğiz. 
Avusturyalılann ltalyadaki kuv

vetleri kolyaca zorlanabilecek gibi 
değildi. Mareşal Belgard kalelere 
yerleşmiş ve gelecek hücumlan def
etmeğe hamlanmııtı. Hücuma ha
zrrlanan ve her §CYC nığınen Avus
turyalıları mahvetmeğe karar veren 
kumandan ise lsviçreden Makdonal
dm kumandasında gelecek olan 
12,000 kişilik kuvveti bekliyordu. 

Şiddetli kış vardı. Askeun ilerle
mesi çok müşküldü. Buna rağmen 
Makdonald, karlı ve buzlu geçitler
den yol alıyordu. Bu yol, orduyu 
uçurumlara yuvarlayabilir. Cumudi-

yelerin altında ezebilir ve en nihayet 
açlık bütün hunlara meydan verme
den 1 2 bin kişiyi karların üzerine se· 
rebilirdi. Falrnt bunların hepsine gö
ğüs .geren Makdonald in nehrine ka
dar ilerledi. Burada Avusturya ku
mandanı Hiler ile karşılaştı. Harp et
mek bütün \<uvvetleri mahvetmek 
demekti. Makdonald, Avusturya ku
mandanının takibinden kıntularak 
Tranta ilerledi ve kendisini bekliyen 
kuvvetlerle bir1C§tİ. 

Avusturyalılar, bu kuvvetler kar· 
şısmda epey geri çekildikten sonra 
Treviz mütarekesini akdetmeğe mec' 
bur kaldılar ve 1801 yılı 16 ikinci 
kanun günü, 135 sene evvel bugün 
mütarekeyi imza ettiler. 

Bu mütareke mucibince Avustur
yalılar Tagliyamentonun üst tarafına 
çekilecekler ve henüz Fransızlara mu 
kavemet etmekte olan kaleler teslim 
edilecekti. 

Napoli hükumetinin limanları İn
gilizlere kapandı ve T arant şehri 
F romıızlara terkedildi. Bu suretle bü
tün ltalya yeni baştan Fransızlar ta
rafından zaptolunuyordu. 

(.~~alih smühate6ele'ci 
~~ • <J 1 4 - • «) • 6 

~ '.t. Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth i - Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 
- 73 - Dilimize çeviren: A. E. 

Sözü gene Todd Gilneye bırakıyo. 

rum: 
Süvarilerimiz şehri tutuyordu. Türk· 

ler ise bunu bilmiyordu. Elton ile ben 

cenuptan yaklaşan bir Türk kolu daha 
gördük. Bu kol Tulukerimin şimalindeki 

tuzaktan daha berbadına doğru yürü
yordu. 

Bizana giden yol sarp bir tepenin ya. 
macından iniyordu. Bir tarafında dim
dik bir duvar, öteki yamnda derin bir 
uçurum vardı. Kol başındaki kamyonlar 
slivariledmizle karşılaşınca durdu. Arka 

lanndaki kollar ve nakliyeler biribirine 

girdi tayyarelerimiz de geriye kalan işi 
gördü. 

Aşağıdaki manzara akıl ve hayalden 
geçin1emiyecek derecede korkunçtu! Bu 
nu düşünmek bile istemiyorum; ne ya
payım ki ben de harekata iştirak mecbu. 

riyetinde idim. Yol üstünde çalışan tay 
yarclerimiz o kadar çoktu ki bunlar a
deta biribirinin yolu üstüne !dikilerek, 

engel oluyordu. f_şi bitirdiğimiz zaman 
altıauzda tam on sekiz kilometre uzun

luğunda bir ölüm salhanesi bıraktık. 
Yük arabalan, binek otomobilleri, kam. 
yontar, sahra mutfakları ve toplar hep 
üstüste yığılmış. parça parça olmuştu. 
Ben bin tane kadar saydım, daha fazlası 
vardı ve sayılamıyacak kadar çok, bin

lerle Tfirk ve at cesedi oraya serilmişti. 
Ordumuz Allenby'nin harp başlangıcın-

da ümit ettiğinden çok daha ileriye ~it. 
mişti. 

Okadar şimale çıkmıştık k~ levazım 
gemilerimiz için yeni bir liman C'dfnmek 
mecburiyetinde idik. Kayseriyenin çok 
yukarlatma varmış bulunuyorduk. Bu· 
nun üzerine Karmel dağının gölgelerin· 
de yatan Hayfayı aldık. Dağı yukanya 
tırmanan, yollarını sayısız müşkül~ta 

rağmen söküp açan ve düşmanın mevzi. 
terine çullanarak bunlan ele geçiren kı

talanmızm sayısı Mizor mızraklılann

~an ne eksik.ne de artık tam 30 kişiydi. 
Parçalanan Türk ordusunun enkazı 

Samarya topraktannda serilmişti. Fakat 
bizim gerimizde kalmıştı. Çılgınca hızı

mız bizi şimdi Tabariye gölü denilen 
Galile denizine getirmişti. 

Kastalda esir ahk ; fakat bu da bir tu
haf oldu: Onların eski müttefikleri olan 
Arajlara karşı korunabilmeleri için si-

lahlarile bıraktık. Bize teslim olmak is
tediklerine fakat Araplann katliamına 

uğramamak için bundan çekindiklerine 
dair haber gönderdiler. 

Tehlike geçer geçmez silahlannı bır3 
kacaklanna dair bize bir centilmen sözil 
verdiler. Sözlerini senet ittihaz ettik; 
onlar da verdikleri sözü tuttular. 

İleri yürüyüşümüz, ara sıra kötü 
harplere girişerek kahramanlamruzın 
en değerlilerini öldüren birkaç müsade 
me fasılasmdan başka geniş bir temizle
me işi oldu. 

(Devamı var) 
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Tezimizin lehlerine 
olduğunu anlıyorlar 

(B~ tarafı 1 incide) 
kil almıştır. Türkler dükkan ve mağa
zalarını kapamak mecburiyetinde kal
mııtar, Araplar da bazı nümayişler yap
mışlardrr. Hadise hakkında tafsilat alı
namamıştır. 

Müşahitlerin gözünden 
kaçmıyan bir hilebazlık 
Roma. 15 - lstefani Ajansı bildiri

yor: 
Bitaraf müşahitler Sancakta tetkikat 

yaparlarken mahalli hükumet memur
lan ile Fransız müstemlekecileri tara
fından hazırlanan nüfus listelerini göz
den geçirmişlerdir. Bu tetkikat esna
sında Araplara sun'i bir ekseriyet temi
ni gayesiyle bu listelerde 30 bin Hatay
lının gösterilmediği bizzat müşahitler 
tarafından meydana çıkanlmıştır. 

Bunu aklımız almıyor 
Bu sabahki Tan gazetesine Adana

dan verilen bir telgrafa göre Fransız
lar, Akdeniz müstemlekelerinden bin
lerce frengili kadını Sancağa getirerek, 
Türk gençlerinin zehirlenmelerine yar
dıın etmektedirler. 

Eğer bu haber doğru ise şenaatin 

bu derecesine şaşmamak ve nefret et
memek elden gelmez. Fransa, müstem
leke memurlanru insandan başka mah
litklar arasından mı ıeçiyor acaba 

Suriyede teklifimize yanaşılıyor 

Kadüs, 16 (A-A.) - Suriye millici
leri dört sene zarfında iki misline çı
kanlmak üzere elli bin kişilik bir milli 
ordu vücuda getirmek fıkrindediıler. 

Mutedil milliciler Lübnan cumhuri
yeti ile İskenderun Sancağına da ihtiva 
edecek federal bir Suriye devleti vücu
da getirmek arzusundadırlar. 

İngilizler tavassut 
edeceklermiş 

Sofya (Hususi) - Zora gazetesi, 
Türkiye ile Fransa arasında Hatay me
selesinden dolayı hasıl olan gerginliğin 
izalesi için, 1ngı1tere hükmetinin ta
vassut etmek üzere teşebbüslere girişti 
ğini ve Ankaradaki İngı1iz sefirinin 
Türkiye ht'ıkumetine bu hususta resmen 
müracaat ettiğini yazmaktadır. 

Heyetimiz bu akşam gidiyor 
Cenevrede milletler cemiyeti konse

yklde Hatay davasmm müzakeresinde 
bulunacak olan heyetimiz bu akşamki 
ekspresle Cenevreye müteveccihen ha
reket edecektir. Heyetimiz D11 İşleri 

Bakanı Tevfik Rüştü Araa, Riyaseti
cumhur genel sekreteri Hasan Rıza, 
Drş İ§leri Bakanlığı genel sekreteri Nu
man Menemencioğlu ve diğer zevattan 
mürekkeptir. Numan Menemencioğlu 
bu sabah Ankaradan gelmiştir. 

Heyetimiz ayın on dokuzunda Ce
nevrcde bulunacak ve ayın 21 inde kon-
sey toplantw yapılacaktır. ' 

Büyük Önder Atatürk dün Başvekil 
İsmet İnönü ile Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras ve Dahiliye Vekili Şükrü 
Kayayı kabul etmiş ve kendileriyle bir 
müddet görüşmüştür. 

Konsey toplatısından evvel Türk ve 
Fransız heyetleri arasında bir temas ya
pılması ve bu temaslar esnasında cemi
yetin Sancak işindeki raportörü Sand 
lerin de bulunacağı muhakkak gorül
mektedir. Bu konuşmalarda Fransız 

Baıvekili Blum tarafından ortaya konu
lan teklif öğrenilmiş olacaktır. İki taraf 
arasında kati bir anla~madan sonra ce
miyet huzuruna çıkarılacağı anlaşılmak 
tadır. 

Milletler cemiyeti umum ktitibi Ave
nol bugün Cenevreden Parise gelmiş
tir. M. Avenol pazartesi günü topla
nacak olan milletler cemiyeti konseyi
nin n.ıznamesindeki meseleler hakkında 
Fransız ricaliyle görüşecektir. Bu me
seleler meyanında Sancak ihtilafı da var 
dır. 

Bir ziyaret 
Fransa büyük tlçiliği başkatibi Paus 

dün Perapalasta Hariciye vekilimiz Tev 
fik Rüştü Arası ziyaretle bir müddet gö 
rüşmilştür. 

Fransız sefaretinin Sancak mesele· 
sine dair yeni bazı talimat aldığı anlaşıl
maktadır. 

Fransaya ittifak teklif 
etmiştik ama .. 

Hatay meselesinin böyle birdenbire 
ortaya çıkımı bulunmasını Fransız ga-1 

zeteleri, Türkiyenin evvelce yaptığı bir 
anlaşma teklifini Fransanın reddetmesi
ne yormaktadırlar. Ulus gazetesinde 
Mebus imzasiyle çıkan bir yazı bu me
seleyi ele almakta ve hadiseyi teşrih et
mektedir. 

Bu başyazmın başlığı .. Evet, fakat,, 
trr. Hulasatan bu yazı §Öyle demekte
dir: 

Evet 
Türkiye Cumhuriyeti Fransa ve 

Türkiyenin içinde bulunduğu maddi 
şartlan göz önünde bulundurarak ve iki 
memleketin hayati şartlarına uygun ol
duğunu sanarak Fransaya bir yardım· 

taşma teklifinde bulundu ve sandı ki 
büyük harbin Çanakkaledeki büyük der
si Türkiyenin kudret ve kıymetini kafi 
derecede göstermiştir. Fransanm o va
kit verdiği cevap bu den;ten ibret almış 
bir milletin cevabı değildi. 

Fakat .. 
Bu teklif yapıldığı gün Türkiye bey

nelmilel ve açık bir yol ile ikiye bölün
müştü. Bugünkü Türkiye Montröden 
beri yekpare bir bütünlüktür. Kezalik 
bu teklif yapıldığı gün Fransa hak, ada
let, başkalarının menfaati ve keza kendi 
imzası için daha kolay harekete geçer sa 
nılıyor ve buna inanılıyordu. Fakat 
Fransa vaftiz babalığını yaptığı millet
ler cemiyetini Habeı harbi münasebctiy 
le daha Lavalin eliyle iflasa sürükledi ve 
bu inanı çok kırdı. 

• 
Onun için Paris gazetelerinde aon 

günlerde sık sık çıkan Türkiyenin 
Fransaya bir yardımlaşma teklifinde bu 
lunmuş olduğu haberlerine evet diyoruz 
ve derhal ilave ediyoruzı fakat.... o va
kittenberi Çanakkale Boğazından ne ıu
lar akmadı ı._ 
(ikinci aayfadaki "Günün melıeleaini,, 
okuyunuz.) 

Ekmek keserken 

Bir ihtiyar 
karnını deşti 
Topkapıda Melek hatun caddesinde 

Cami sokağında 25 numaralı evde otu
ran askeri mütekaitlerden 7 5 yaşında 

Hasan, dün evde kimse yokken ekmek 
kesmek is\emiş, bu sırada bıçağın üzeri. 
ne düşmüştür. Bıçak yirmi santim ka
dar kamına saplanıp bağırsaklanru dı2a 
rı çıkartmıştır. 

Yaralının feryadna komşular yetiş
mişler, yaralı mütekaidi bitkin bir halde 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırmışlardır. 

Karadenizde 
fırtına 

(I:a.ş tarafı 1 incide) 
Karadenizde ve Akdenizde şiddetli 

fırtınalar hüküm sürmektedir. Evvelki 
akşam Karadenize çıkması lazım gelen 
Cumhuriyet vapuru Kavakta ka.lıru§ ve 
ancak bu gece çıkabilmiştir. Beklenen 
vapurlar gelmemiştir. Kavaklarda ve 
Büyükderede dün on kadar vapur bu. 
lunuyordu. Ege Samsuna, Vatan vapu
ru Trabzona Siğınmışlardır. 

Mersinden dönen Güneysu vapuru 
İzmire 48 saat geç gelmiştir. Bunun i
çin limanımıza ancak yarın gelebilecek. 
tir. 

Balkanlarda 
Balkanlarda evvelki gün şiddetli bir kar 
fırtınası hüküm sürmüştür. Fakat Trak
yada hava nisbeten sakindir. 

DemiryolJannda 
Kar yüzünden Kayseri - Samsun 

hattı üzerinde münaklat hemen hemen 
durmuştur. Evvelki gün Toros ekspre
sinin 15 saat geç kalmasına mukabil 
dün intizam temin edilmiştir. 

Anadoluda asgari suhunet Karsta sı. 
fırın altında 11 dereceye kadar düşmü~
tür. Antalya ve Adanada ise sıfırın 

üstünde 13 derecedi~ 
Edirne, Isparta, Sıvas. Niğde, Kır

şehir, Erzurum, Kara, Bursa, Aksaray, 
Yozgat, Karamanda tiddetli kış vardır. 
Bazı şehirlerde mahrukat yokluğu ve 
ihtikarı da başgöstermiştir. 

Yunanistan ve adalarda 
Yunanistan ve Adalarda şiddetli kış 

ve kar hüküm sürmektedir. Atina civz. 
rında bir işçi soğuktan donmu§tur. Nez
le salgın bir haldedir. 

HABER - Akpm postası 

Bir em ak 
dolandırıcıhğı 
Adliye bu meseleyi 

tahkl k ediyor 
Firarilere ait olan ve hazineye intikali 

lazımgelen emlaki, şahıslann uhdesine 
geçiren bir şebeke meydana çıkarılmış 

ve mesele Adliyeye intikal etmiştir. 
Tahkikattan anlaşıldığına göre bu 

şebeke Beyoğlunda Fındıklıyan apartı

rnaru ile ayni büyüklükte on beş apartı. 
marn, sahipleri firari iken ölmüş gibi 
göstererek, idare etmekteydi. Yapılan 

tahkikatta şebekenin çok kurnazca ha
reket ettiği, sahipleri Avrupada gezip 
tozan apartıman sahipleri namına bura
da muht~em mezarlar bulunduğu hay. 
retle görülmüştür. 

Adliye, mezarları tetkik ettirmiş, sah 
te ve boş olduğunu anlamıştır. Şimdi ev 
rak ve kayıtlar tetkik olunmaktadır. 

Diğer taraftan Petro isminde 'Oskü
darda oturan diğer bir şahsın da Petro 
isminde ölmüş veya firar etmiş kimsele
re ait emliki bulup temellük ettiği şüphs 
si de meydana çıkmıştır. Bu mesele de 
tetkik edilmektedir. 

Filistin müftüsü 
diyor ki: 

(Baştaraf' 1 incide) 
Müftü bilhassa fU noktayı tasrih e

derek demiştir ki: 
"- Araplar, harpten evvelki seneler

de Türk idaresi altında bulunduğu za. 
mantarda, timdi İngiliz mandası altında 
olduğu zamanlardan çok daha mes'uttu. 
Eğer Arap iatiklfilini temin yolundaki 
arzularımız tahakkuk etmezse, Filistin 
üzerinde bir Türk mandası, bir İngiliz 
mandasına tercih edilebilir. Çünkü 
Türkler Yahudi tesiri altında tleğildir.,, 

Kudüs müftüsü bundan sonra, Yahu
dilerin Müslüman mukaddesatını tehdit 
ettiklerini ve Peygamberin Miraca çıktı 
ğı kayanın bulunduğu söylenen Camii 
ömerin "harabeleri,, üzerine Mabedi 
Süleymaru yeniden inta etmek gayesini 
beslediklerini söylemiştir. 

İngiliz tahkik komisyonu reisi, bu 
ithamın gayet ciddi olduğunu ve deliller 
ortaya konmaamı istemiştir. 

Müftü son Filistin hadiselerine te. 
mas edip aözilne devamla. Araplann 
kendi memleketlerinde ıiyasi hakların

dan mahrum edildiklerini söylemiştir. 
Başlıca tikayet, §Üphesiz, Filistinde Ya
hudilere bir milli vatan tesisi siyasetL 
nin ısrsarla tatbik edilmesiydi. Binaen
aleyh Filistin meselesinin yegane hal 
çaresi §U olabilirdi: 

1) Şimdiye ka-dar muvaffakiyetsiz
likle neticelenen Yahudi millt vatanı te. 
sis siyasetinden vazgeçmek. 

2) Yahudilerin Filistine akm etmesi
ni hemen ve tamarnile menetmek. 

3) Arap arazisini Yahudilerin satın 
almasına mani olmak. 

4) Filistin mandasını kaldırıp onun 
yerine İngiltere ile lrak arasında oldu
ğu gibi bir ittifak muahedesi koymak. 

Müftü, Fransanın Suriye üzerinden 
mandayı kaldırmakla bir misal teşkil et. 
miı olduğuna(HABER: Hem de nasıl!) 
işaret etmiştir. 

Geçen eylOlde Suriyeıdeki Araplarla 
Fransa arasında bir ittifak muahedesi 
imzalanarak Araplara istiklal verilmiş
tir. 

İngiliz tahkik komisyonu reisi, mlif
tüden bir takım sualler sormuş ve aşa. 
ğıda zikredilen cevaplan almıştır: 

Reis: - Eğer Araptan mahalli bir 
idare temin edilirse, Filistindeki 400.000 
Yahudiye ne olur? 

Müftü: - M üslürnan idaresi daim3 
müsamahasi1e tanınmıştır. 

Reis: .:__ Fakat siz, Filistinde birçok 
Yahudi bulunduğundan şikayet ediyor
sunuz. Araplara terkedilecek bir Filis· 
tinde bunlar emin vaziyette olabilecek. 
ler midir? 

Müftü: - Bu, Arap hükumetine mü
tev~kkif bir meseledir. 

Reis: - Yahudiler istikbalde kurula
cak bir Arap hükumetinin tasavvurları. 
na itimat ederler mi? 

Müftü: - Yahudiler hesabma cevap 
veremem. Ve bu cevabm ne olacağını 
bilmem. 

Reis: - Bu cevabın ne olacaı!ını ben 
size söyliyebilirim sanmm. (gillüşme-· 
ler) Yahudi milli vatanı meselesini or. 
tadan kaldrrmak müşfik ve nazik mi. 
yoksa aı:ı bir ameliye mi olur? 

Müftü. - Bu meseleleri istikb~le bı-. ' 
rakınalıyız.,, l 

16 tkincikılnun - 1937 

Annem adam 
öldürdü, koşun ! ,,t 

(Baş tarafı 1 incide) den ikisi birlikte odadan çıkıp~ 
Küçüğün cinayet haberini kendisiDE Fotoğrafçımız Aliyi daha e1'Ve 
mal etr!_lesini duyunca birkaç adnn at- dermiştik. Çocuklar çıktıktan oJl 
tı: ka sonra geldi: 

- Asıl haberi veren benim! - Katil kadındır. Vurduğu da. 
Öteki biraz şaşaladı. Berikinin yüzü- İrfan. .. 

ne baktı. Sonra dönüp: Diyerek Salihaddinin il~. b~= 
::..... Evet, yani haberi beraber getiri- teyit etti. Esasen ilk haber uıe1 ..... 

yonız. Yolda bana rasgeldi de... sele zabıtadan da tahkik ed1 

~isi gene sustular, biribirlerine bak- Ali vaka etrafında duydultlarill1 ei 
ttlar. Büyükçesi anlattı: tırken kapı açıldı. Küçük MebJ?l 

- Mercanda Valde hanında bir ka - gibi içeri daldı: 
dm dostunu vurdu... D . k ld"k 1 ,.AıA]l - emmce ge ı ya ... -~ 

- Bir yanlı~lık olmasın. Bu haberi 
din yalan söyledi. Ben onun 

M~~~~? ~ söylemedim. Katil annesidir. 
Gene büyüğü devam etti: 

- Gözümle gördüm. Vurulan adam danmSeaymüzill . ." .. Saat b'rde gel. 
ora.da kanlar içinde yatıyor. Fotoğraf- - n me.. 1 5' 
~mız hemen giderse resmini de alır. nı al ... diye heyecanını yatı~tırıJ' 
Ölenin adı da İrfandir. Yedikulede kun dık. Cinayeti resmi maka.mlardsıı 
duracıdır. 

Küçüğü söze karıştı: 
- Artık dolgunca bir para verırsı

niz değil mi? Hem fotoğrafçıya hala 
haber göndermediniz. Ölünün resmini 
çabuk aldırıp gazeteye koyun! 

- Senin adın ne? 
Duraksıyarak konuşan küçük: 
- Mehmet, dedi. Büyükçe olanı, 

durduğu yerde mütemadiyen terliyor, 
kaşlarının Uzerine dil.~n saçlarını iki
de bir yukan kaldırıp indiriyordtL O
nun da ad.mı sordum: 

- Benim mi? 
- Evet, senin adm? 
- Şey ... Salahaddin .. Sonra içinden 

bir of çekti yanındaki küçüğe dönüp: 
- Haydi artık gidelim dedi. Gene 

biribirlerinin yüzlerine baktılar. Büyü
ğü küçük olanın kulağına doğru iğlldi: 

- U1an söyliyeyim mi? dedi ... Son
ra dönüp şöyle söyledi: 

- tfranı vuran kadın benim annem
dir... Ama o kadın böyle bir vaka ya
pacak kadın değildir. Her halde sarhoş 
lukla elinden bir kaza çıkmış olacak .. 

Haydi başladım, bari anlataynn: 
lrfan her zaman rakı içer, annemi 

döğeroi. Dün akşam gene dükklnda 
arkadaşlariyle şarap içti. 4Jtnemle 
kavga. etti. Eve bakmaz, yağ, tuz, gazi 
hep annem alırdı. Üstelik 40 lira da 
borcu vardı anneme .. Ben kavga.dan 
sonra Yedikulede bir arkadaşıma mi
safir gittim. Bu sabah dükkana gel
dim. Kapı kilitliydi. Annem daha he -
nüz gelmemiş olacak dedim, Valde 
banma koştum. Kapıdan girince ka -
dm, erkek bazı kimseler yüksek sesle 
bağırdılar: 

- İşte kadının oğlu geliyor! ... Bir 
fevkaladelik vardı. Birkaç adım atın
ca yerde birtakım bezler ve bir örtü 
gördüm. Bunların altından çıkan ayak 
lardan da bir erkek olduğunu anladım. 

Oradakiler söyledielr: 
- Annen dostu İrfanı vurdu. Anne-

mi sordum, merkezde dediler. Handan 
dışarı fırladım. Yolda Mehmede rasla
drm. Vakayı söyledim: 

- U1an haydi "Haber" e koşalnn da 
cinayeti söyliyelim dedi. Eh ... Ben Ha
bere çok havadis getirmiştim. Bunu da . 
işte böyl~ gelip haber verdim .. 

Salahaddin sözlerini bir yandan söy 
terken bir yandan da: 

- Tüu.. Şimdi annemi ne yaparlar 
acaba... Tabii hapse girecek. Ben ne 
yapacağı~ peki diye söyleniyordu. 

- Annenin, yahut İrfanın resmi var 
mı? diye sorduk. Ceplerini karıştırdı: 

- Yanımda yok! Ama dükkanda ka 
zanç, vergi kağıtla.rmda pek çok var
dır. İrfanın dükkanı da resimlerle do
ludur .. Bizim dükkan kilitli olduğun -
dan bulamam. Fakat, durun bakayım. 
Tophanede oturan bir teyzem var ... 

Onlarda olacak! 

- Git, getir ... Vakayı haber verdin, 
bari adamakıllı yazalım .. 

- Peki, dedi. Yarım saate kadar ge
lirim ... 

İkisi birden frrladılar. Yarım saa.~ 
sonra iki çocuk gene kan ter içinde gel 
diler. Sa lilhaddin odaya girer girmez: 

- Ben y:i.nlış haber vermişim. İrfa
nı annem vurmamı~ .. O, kendi kendisi
ni kalbinrlcn bıçaklamış! .. 

- Resim nerede? .. 

- Teyzem vermedi. Hem ne diye an-
nemi elftleme kepaz.e edeyim böyle bir 1 
iş yanmadıktan sonra ... 

Mehmet ; sus!ıyordu . Sanki dut ye -
miş bülbilldü. Bir tek kelime söyleme-

kik edip yazdık. 

Saat birde Mehmed geldi. 'f 
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Cinayeti haber verenlerden saJA Jtİ 
din yanında yoktu. Salahaddin. eS ti 
itiyat tesiri altmda koşup cins.::_ 
ber vermiş, fakat sonra aktı ba.;•
mişti. 

• • • 
Dostu" İrfanı öldüren Nedirne Jıa~ 

daki tahkikatla müddeiumumi rnıı• 
}erinden Fehmi dün ö~leye kada~ jf 
gul olmu~,' sonra kadını yedinci 
tak hakimliğine vermi~tir. 

Nedime tevkif edilmiştir. Ciıı.•. 
inkar etmiı. şöyle ifade vermişti!' 

- Benim İrfanla aram açık de ı1' 
Evvelki akşam odaya gittim. gaP 
çınca İrfan kucağıma düştü. t:,ı 
gelmiş zannettim. Sonra yere f" 
nınca başına su döktüm. Bir de 
görünce Zeynebi başında bırakıp 
la koıtum.,, 

Tahkikata göre, Nedime dükklJI 
eıldığı bıçakla hana gitmiş, berabtr 
duğu Hamide ismindeki kadının 
kesmesine kızmış: 

- Kadın önümden çekil 1 serıill i 
canını yakarım 1 diyerek içeri gi~' 

tçerde sarhoı bulunan frfarµı '4;'f, 
- Ben mademki kart karı~· fi 

lira borcunu ver. Odamdan defo~ 
v d ~.n diyerek kavgaya tutuşmuş. o ao ,o 

n atarken bıçağını trfanm kalbine 

mu~oon btr cınayet 
dbba oluyordll du 

Malta çarşısında 65 numaral~. 
da oturan Halil ile metresi GiilsUJıl 
akşam üzeri kavga etmişlerdir. ~ 
nın sebebi, Halilin metresine bege 
ve istediği gibi adamakıllı bir e<I t~ 
masıdır. Kavga kısa bir zaman 'f'. 
büyümü , Gülsüm dostu Halili a 
nın altına alarak iyice döğınüştiif· 
nunla hırsını alamıyan Gülsürn d .ı • 1erv 
ki büyük aynayı kaptığı gibt • 
kalkmaya çalrııan Halilin kafa5

'
11 

direrek parçalamıştır. 1' 
Kadın bundan sonra köşe btJçaıl1 

cak aramaya savaşınca Halil bat 50 
kanlar akarak kendisini güç halle si 
ğa atmış, karakola giderek rnetr~dı 
rafından öldürülmesine kıl }<a f" 
söylemiştir. Gülsüm yakalanmıt• 
adam t~cl,vi altma ;1hnmu:trr. 

Kaçmlan ço~~ 
(&§tarafı 1 i~ ot' 

mak için çocuğu ka.çmrlarkeJl.,JJif 
avdetinden sonra kendilerini t~ 11 
debilecek kabiliyette bulundu~ 
polise icap eden ta.f silatı vereb1 

ni düşünmemişlerdi. Fakat ç rJ 
zeklsı meydana çıktıktan eoıı 
ailesine ia.de etmek imkAnsızd1·ufl 
naleyh, başını belaya soktuğun d 
kına varan çocuk bırsıZt, ına.ıcsl~ 
muvaffak olamıyacağmı anlaıt' ; 

mütevellit bir kızgınlıkla çoCtl~~ 
dUrünceye kadar döğmüş ve b~ i '"il 
asrın en müthiş canilerinden bır 
ğunu göstermiştir . ., .~ 

Diğer taraftan Amerika retsısJI I 
ru Ruzvelt bu meseleyle yakflld ~ 
kadar olmuş ve Amerika efk!t1 sJl i 
miyesi üzerinde bUyUk bir be~'eC al 
lit eden bu müthiş cina.yetın f~ 
nin ~iddetle cezalandınla.cağınl~ 
miştir. 

Reisicilmhur bütün Amerik8 ~İ 
seferber ederek c-a.n.ilerjn her ~~ 
sma olursa olsun yakalaıınıa.BJl ... 
retmiştir. 



d' 

b Bir taşla iki kuş 
0 0ksör Jo Sefi . bir 
haını~de iki kişiyi 
8 birden öldürdü 
0ks~rün serhoşluğu bu çifte 
~triltada~·ınayete sebep oldu 
~ba(aı şohret kazanan ve yeni 
·oqatı ar Yapmak .. 

1' bo~ a A.vrupaya 
1 

uzere iyi bir kun. 
(' hı r Jo S . ge mekte olan zenci 
~ ~kla ilc~fı . ~rhoşluk yüzünden bir 

'tt v·· kışıyi öldür ·· ı · · ~ llcuu muş ur. 
41 ~ !"\ı(lı.ı 

0
t· çok kuvvetli ve sağlam 

! . r~Orktan an bu Amerikalı boksör 
tl~.liattıb ~ese trasatlantikine atlaya· 

r 

"'UR urga rn .. 
f' b ıti. ,.. k utcveccihen hareket 
1 U ~0 se · ~b tUn va vımii bir adam olan Se· 
4r ~ .scvdi~ur_ halkı":ı kendi .. ini çar. 

,,'dınllli ::n1ş ve bırçok yeni ahbap
ı Ctf §tır • 
~ ı dosuar·ı 
~- da b 1 

1 e vapurun muazzam 
"( 'ıia'- o hol d ttq ıı;i ata ansederek ve bir ka~ 

h bir •ıı tak bu uzun yolculuğu eğlen 
illi. rette · ğ 

h.. ıçkiı· geçırme e çalışıyordu. 
··•cı 1 Ve d 1 
~ Ce Pek ans ı gecelerden birinde 
~~Sıran •lış~k olmadığı alkolil fazla· 
~ Olıtıu zcncı boksör adamakıllı sar. 
ıııL tittn!tu. Etrafrndakilerin kendisine 
"ll J emesi · • l) o dı.ı nı nca etmelerine rağ-
~ C't tiia l'tııadan içiyordu. 

ltıtttı:~li .boksörü ıo:orla bardan u'U ga ıınkan yoktu. 3ir yumrukla iki kİ§İyi öldüren 
zenci boksör Jo Sefi ~ :ı~~t~kçe zencinin sarhoşluğu \ 

~- ltend· . _&Undan vapurun ilci gar. 
'1.ı ısını ·· la ed h iki ~,it . guverteye çıkararak ha- yapı n muayen e er garsonun da 
'i~ ıstediler. ölmil§ oldukları anla§ılmI§tır. Bu ölüm: 

~ iı.· ~- b" J d k kı k yi 1 llıcıt~ ltiıtn· ~ ır halde olan Sefi yanı- o an ço sı yumru yen garson a 
ltı~~tcd·ı~n geldiğini ve kollarma gir. arkadaşının kafalanrun biribirlerine çar 
t'\ı\-"1 "c1

"
1crini görünce fena halde pışmasr ve beyinlerinin zedelenmesi ne-

'~lttt ~anındaki ganona bir yum· ticesinde ol.muştur. Bir yumrukla iki ki-
Sııt~ ~1~tir. şiyi öldilren Jo Sefi kaptanın emrile bir 

~\t qtı~ 
hcr!t lt~~Üthiş bir yumruk yiye~ kamaraya hapsolunmuştur. 
lard 1 İ~f'ac b~ ttıın b:ı§ına çarpmış ve Ertesi günü kendisine gelebilen bok. 

tr ıra d sijr hapsedilmiş olmasının sebebini bir 
h • n a yere ylt-Varlanmış 

ı..~ar,11 tUrlU anhyamamış ve kendisine bir ge-
"ll\ h 1 'difcr ,_ ce evvelki yaptıkfan töylenince evvela 
ti'- · ak li ıtısmmda dansetmekte o-
•oı }' •t y hayret etmiş sonra da saatlerce ağlam:~ 

lUıı ere 8 : Urnrukla iskambil kağ:dı 
~ c bir h er,ıen iki garsonun bu düşü tır. 

il de b ll}')j ül .. 
1 

VApur Hamburga geldiği zaman kap-
~ ~~ · h_ g .muş erse de, her iki:;i t · k l" l" :ıırıı '"il an, zencı yumru çuyu po ıse tes ım 
fo ' cll kaıırç sanı ye geçmiş olmasına etmiştir; sarhoşluk yüzünden - hiç ha. 
r \1 lco~ttııı l?ıadıklarını görünce yanla. beri olmadan - iki kişiyi öldüren bok-

~ ... §lardrr. 
.. sör şimdi mahkeme gilnünü beklemek-

doktoru da ç.ağnlmış ve tedir. 

~Oe ___ L_O~U-İS~~~P-o-ı o~n-v~a---ç-e~k-o-s--
,~ ıovakya 

"' ~ecel'i 1 kinci .. •. ._., Yunanistan 
"Untta nakavt 

ı;,_. etu Atletizm 
:~llb;- ;aplan Coe Luiz Amerikalı müsabakaları 
~)u c~cı u 

le bir c Yaptığı son maçta da 
lıı· llıı.ıvaff k. 

"llJı ~. bıt a ıyet elde etmiştir. 
tta tanınmış k"b" • "k" . 

'1ttic .)apt§tırdı ~ kra ı . mı ı ıncı ra-
tit t'ınd gı sı ı bır sol yumruk 
"-.. cnak ~ avt ederek galip gelmi~-

..__ ___ ~~~~~~-
~~üil O o 'fFDşelk. 

Mayısta Atinada 
yapılacak 

Evvelce haber vermiş olduğumuz gi· 
bi Çekoslovakya, Polonya ve Yunanis. 

tan milli atletizm takımları arasında her 

aene, aırasile bu üç memlekette müsaba
kalar yapılması dilşlinülmekteydi. 

• 1 y . Son günlerde Polonya, unanıstan 

ve Çekoslovakya atletizm federasyonla-

" bu karşıla~malar için mutabık kal. 
mışlardır; ilk müsabakalarxn Atinada 

21 mayıs cuma ve 23 mayıs pazar gün

leri yapılması tesbit edilmiştir. 

Panatinaikos 
Apollon 

3 .. 2 
takımını 

yendi 
Yunanistanın tanınmış klüplcrin

den Panatinaikos ile Apollon takım
lanm son yaptıkları maçta Apollon 
3-2 yenilmiftir .. 

HABER - ~m poabsı 

Finlandiyaya gidecek olan 

Güreş 
takımımız 

Antrenmanlara 
başladı 

Bir ay kadar sonra müsabakalar yap

mak üzere Fintandiyaya gidecek olan 
güreşçilerimiz idmanlara başlamışlar. 

dır. 

ipeyce bir zamandır istirahatte bulu
nan pehlivanlar federasyon azalan ve 
güreş antrenörü Pellinen'nin nezareti 
altında Galatasaray klübü salonunda 
antrenmanlamır yapmaktadırlar. 

Lik maçlarının 

tehiri 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol A· 

janlığından: 

Son günlerde havaların çoy fena ve 
sahaların oynanmıyacak kadar çamurlu 
olmasından dolayı bu hafta bütün saha· 
larda yapılacak olan lik maçlannm tehir 
e diltli ği bil dirilir. 

Meşhur Yugoslav 
takımı 

Bevgratski 
Fransada fena 
neticeler alıyor 

Yugoalavyarun en kuvvetli klilplc • 
rlnden biri olan Bevgratski Fransada 

yaptığ1 maçlarda çok fena neticeler al
maktadır. 

Yıldızı sönmeğe başlayan Belgrat ta. 
kımı son mlisabakalannda vasat Fran-

sız timlerile ancak berabere kalabilmek
tedir. 

7 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca d rsi 
La famllle Durand 

Resim :2 

1 - Les vlıdteurs: (mise.lirler). 2 - M. Legri.s: (Mösyö Ugri)~ · 
3 - Mme Legris: (Madam Lögri). 4 - Georges (Jorj). 5 - Co- { 
lette: (KoltJt). 6 - L& bonne: (hizmetçi ktıdın). 7 - La porte= 
(kapı). 8 - M. Duraııd: (Mösyö Düron). 9 - Mme Durand: (Ma
dam Dilmn). 10 - Le garçon: (ErkeTc 90ouTc). 11 - La fille: (kız). 
12, 13 - Le cousin: (amaı ooya dayı, teyze veya. hal.a çocuğu). 14 -
La main: (el). 15 - Les grands parents: (dede oo nine). 



-2- Yuan: A. Cemalettin Saracoğlu 

"Demirhisar,, ın heyecanh 
sergüzeştleri 

"NlkolAyef,, limanına baskın yapılması 
kararlaşınca " Demlrblsar., Marmarada 

manevraya başladı 
Türk denizcileri, Alman1ann ( 

bol vesait içinde yetifmit olınan do 
layıaiylc bilgili sandıklan bu silah ar-

kadaıma elden gelen misafırperverli
ği göstermekle beraber, onun fikir 
ve mütalealannı da dikkatle dinliyor
lardı. 

Alman yüzbqmı .. DeJJlirhiaar,, 
m manevra kabiliyetinden bahaetmit 
ve muayyen bir noktaya hücum için 

çok elverifli gördüğü bu küçük tor -
pitobotla münasip bir zamanda Ka • 
radenizde Ruslann (Nikolayef) )j. 

marona bir baskın yapılarak limanda 
bulacağı Rus harp gemilerini torpi
tolamak fikrinde bulunduğunu aöy
lemifti.-

SAV AŞ DEMEK T0RK 

DEMEKTiR 

Savaş mevzubahis olur da Türk 
:rerinde durur mu} Dedelerinin .. plav 
dan dönenin katığı kmlmı !., dediği 
gı'bi .. Demirhisar.,m zabitan ve efra -
eh Alman denizcisinin bu fikir ve 
mütaleasmı CQfkun bir eevinç ve bü
yük bir memnuniyetle kmJıladılar. 

Esasen onların ela arzu ve emel
leri bundan ba,ka bir teY değildi. La
kin zaman geçip de itler biraz aydm
lanmca Türk zabitleri Alınan mes • 
lek Wmm biraz fahsi ihtirua b -p.;&. oldUldJıııntt da fınli:ecl;yor -
Jardi. 

Zira onlar yavaş yavaş anlıyor • 
lardı ki Fon .. F"ırb,.in bu hücumdan 
mabadı, kendinne bir harp gemisini 
t.eslim ve emanet etmit olan Türk 
bahriyesinin· milli hedeflerinden zi -

torpito gedikli namzedi (Hardin) 
ile makine gedikli namzedi ( Hardin) 

ze., ve Fon (fiks) in emirberi (Pil

lapgis) ismindeki Alınan bahriye 
neferi (Demirhisar) a gelmiflerdi. 

T orpitomuzda bulunU§lan haya
dan ziyade §Crre sebep olacağuu bi
lihare göreceğimiz bu Alman bahri
yelilerinin muvasalatmdaıl sonra 
(Demirhisar) Çanakkalede birkaç 

gün vaziyete intizar etti ve hücumun 
iCJ'UI kararLt,tmlarak bu hususta fi. 
lo kumandanmdan da emir almmca 
son hazırlıklann yapılmasına bat
landı. 

"DEMIRHISAR,, iN SON 

TUVAI..En 

(Demirhisar) daha lstanbulda 
iken geminin müteharrik direği ile 
eair fazla efy& bottan çıkanlnuttı. 

Likin uzun müddet denizde ka
lmcbğı takdirde lüzum görülür diye 

ipret vesaire için ihtiyat bir direk 

bulundurulması diifÜnüldü ve Ça
nakkalede bulunmakta olan ••Hamit 

Abad .. torpitobotunun direği alaban
daya almdı. 

Şimi kömür iti kalıyordu. Gemi 
küçük ~..- itibarla kömürlükleri
nin isti'p hacmi de mahdq~ idi. Hal
buki uzun bir .:fer için her ,eyden 
evvel fazla kömüre ihtiyaç vardı. 

(l>evom• "°") 

HABER- Akşam i'Ofla.tı 

M a cer a ve aşk romanı - 6 3 - Y azan : (VA~ 
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Ayakları onu Kaptanpaşa konağının önüf1 
kadar getirmişti. Bunun deruni bir · manad! 
olacağını düşünerek kapıya doğru yürü il 

Geçen tefrikaların hUliS8.8J: 
.llariya ımıtnde bir kadın•, OD bef 18f 

larmda ulr dU§lnilf, adı Hidayet olmuf, 
Mu.atUman terbtyeai alJnlf, tam bir !atan 
bul mahalle kaduu haline gelmi§Ur. 
Fakat, k&t'lyyen katollkllltnl unutma 
Dllf, hi&liyatmı fimd1 otuz )'&fDlda bu 
lunan ofluna bile belli ebnek8izııı. hrla 
Uyan elçiliklere cuualuk edip durmq 
tur. Oğlu Huan, bunu nihayet ketfed1 
Yor. Aralarında btlyük bir mtınakqa 

Zllhur ediyor. 

• 
Hidayetin gözleri BUiandı : 
- Ah, oğul, oğul! - dedi • Benim 

macranu bilsen, ha.na. bak verirdin ... 
Ben hissiz bir kadın değilim .. Belki de 
çok hisliyim.. .. Bu işleri onun için yap. 
tun .. , 

- Fa.kat dtlfiln: B&ba.m ... babam.. 
- Öyle ama, büyük baban? 
-! 

- Yani, benim baham .. Onu hiç dU· 
şilnmilYonnın.. BllyUk bahan öldürW -
dtlğU, bUyUk annenin kanlan aktığı m
man, baban benim için tamamiyle ya
bancıydı. Babamm, annemin katili o -
dur ... Onlarm cesedi &ıilnde, haç çı • 
kardım. .. Son nefeslnl veren babama 
yemin ettim: "Katilinden intikammu 
alacağım! .. dedim. Neyleyim ki, katil 
beni beğendi, niki.hladı ve aldı .. 

- Hemen öldtlrseydin.. Böyle aile 
kurduktan, çoluk çocuk sahibi olduk -
tan sonra yapılır eeyler mi bunlar? .. 
Beni diişilmnedln. .. 

- Oğlum... Sade ll&D& karşı suçlu -
yum, fakat diğer taraftan, babam ve 
annem var ..• Ağabeyim var ... Dayın 
bendm bliyDktll, biliyorsun. sen, onun 
ancak son zamanla.rma yet.i§tin. .. Bent 
ısvce olarak alan baban, afabeyimJ e
vine ayvaz ettt .. O da. bana "din uğ
nma ölmek kolay, yapmak gtlçttlr. A-, 

mi güç olanı gör.e al, Ma.rifD-! diye tel- na teşebbüs de ettim. Fak&1 
kinde bulundu. Bir Türkü öldürmekten olamadım. Meseleyi ağa.be~ 
ne çıkar? Onlar, bizim gözlerimizin ö- ğım vakit, o, bana dedi }ti: aıı 
nünde koskoca donanmamızı yaktılar.. mı, sen kız? Bundan dah• 
Ordularmım perişan ettiler. Annemiz. bulunur mu? Türkler ÇOCU 
babamız gitti. Ve biz, esarete düştük... düşkündürler. O herif, seniJl .,ttf 
Biz de intikammıızı ayni surette onlar· ı evli.dı olduğunu öğrenince -_...;il 
dan almalıyız. •. Her şeye katlanalım. mez sana bağlanacaktır. ~ 
Kinimizi ve maksadımızı senelerce yU- lanacaktır. Böylelikle aral . .-. ; 
reklerimlzde muhafaza edelim. MüalU • lacaksm. Milslüman da oJ~ ... 
manlann içine girelim. Onlardan inti- matlıanu bilsbUtUn k~ f' 
kam ala.Imı... larmı gUn geçtikçe öğreııiriS- fi 

Buna a.hdettik, evlAdım. satım buldukça dindaşl~ 
- Ah anne ... Ah anne • ne diyeyim, lettaşlarımıza yardrm ederts. 

bilmiyorum. .. Yerler yarılsın da içine le maksadımız da hasıl ouır ... ., 
gireyim. A.rbk senin yUzUne nasıl ba- - Peki ben? ... Peki ben! ... 

kabil~? ~· k~ndi ~cd:nmıın - Evet, sen, oğlum ... ~ 
&eslerini D8.81l dindırebılecegım. dim ya: Yeg8.ne vahim ve fR"· 

- Bu hldiaeye ka.rşı tamamiyle ~i- fım, tenin mevcudiyetindir· ~ 
taraf kalmalıa~ oğlum. ÇUnkU, senın seni taşıdığım zamanlar zarı:i1 

yarm baha™'an, öteki yarm da benden ha.bana ka.rşı kin beslediğidl "lf'.'.:: 
dir... Bitara.t kal.. Fan.et ki, bu otuz de sevmiyeceğimi dü~üy _.._,,. -
sene zarfmda nasıl hiçbir şey işitme • ka.t vakta ki doğdun, hislerilf' ~ 
dinse, görmedin ve farketmedinse, ge çinde değişiverdi. HakkınS'i~ 
ne de öylesin... bir muhabbet beslemeğe ~ 

Biçare Ha.san: na h;slerim galebe <:aldı. 
- Kabil mi? .. Kabil mi? .. - diye inli.· tasavvurlanmdan bile vask 

yordu. dum: "Neka.dar olsa, evi 
Eski bir itiyatla, bu elim anında. an sıdır, evlidımm milletidir!,, 

nesinin boynuna sanldı: T Ak· da n • • b ua m. ym... .reşunı 
- Anne! Anne!. diye hıçkırdıktan l o. papu olarak yeti.şmiştL

sonra, dehşetle geriledi; gefkat ve mu- rütbeler kazanmıştı ... Talll 
habbet pman olarak görmeye alıştığı vazifesini yapıyordu .. ~-~ ..... 
kadmm gözlerinin içine dehşetle bak- U: "Evladını gene sev, r.arar 
tı: kat babanın ve annenin ve 

- Bahamm katili olan anne... nm intikamını unutma. .. 
- Senin baban da benim babamın budvr!" Evvela, seni. gizlid 

katiliydi .. Ve benim annemjn ka.Wi di- hnietiyan yeti§tirmeık, ~ir 
yorum ll&D&... Benim ona Jtarşı kinim, na da a._.,ılamak ~edhn. 
iki katlı oldu ... Ve, o, bir gecelik gönül papu olmasına rağmen, b 
eğlencesinden sonra benim kamıma se- du: "Deli mil'Jin sen'! Çocuğa 
ni bırakıp sefere çıktı .. Ondan enfret iz değildir. Hem de müslnmll"'l::• • 
etmiştim.. Seni dUıUrmek istedim. Bu- tinde bulunan bir çocuğa. .. 

mahveder vallahi ... Bizler bit' 
ğil, bu derece ilerlettiğim.is 
mahvoıvr··· Bırak, çocuğuJl 
olsun. Sen ya.pacaklannı on-
da ya param." diyordu. 
Beni diğeı:_ -papaslarla da t 
di. Artık , gemilerimize dair, 

yade kendini tıöstennek. ismini i -
fittirmektir. Maamafih onlarm da 
en aziz emelleri vulU§lllak. clöğüf • 
mek, batırmak veya batmak olduğu • 
nelen gemide bir ikilik ihdas etıne
mek için Alrnanm hakiki maksadım 
anlamamış gibi clavranmqlar ve Ruı 
limanına hücum fikrini benimsemit • 
Ierdi. Zaten Alman torpitobotun bil-
fiil süvarisi idi. 

G Btenberg m1r ıldandı: "Desene beni 
d e t uzaQa düşürdüler Elektrik 
cereyan ı iç inde matı pus kaldık ı,, 
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aldığım malumatı, sıcağı s:ı 
beyine yetiştiriyordum. O da 
len yerlere malfunat veri . __,,;.,.t 
yet, o öldü .. Bu sefer de, b~ 
masa geçtim ... Fakat, ~d'fG~lıl!lll 
hicbiri ae!il niy<!!tler!e değil .. 

Almanlarm her nedense yenilmez 
mr asker olduğuna iman etmİ§ olan 
o zamanki bq kumandan her §eyde 
olduğu gibi harp gemilerimizin eevk 
ve idaresinde de Almanlara büyük 
bir mevki veriyordu. Hani eonradan 
görme bir zengini eski, uil ve gün 
si)nnüı bir ailenin batma geçirmek 
gıôi bir fCY· .. 

(Nikolayef) limanma hücum fikri 
takarrür etb1cten sonra ··oemirhi181'., 
manevralar yapmak torpito ve en 
daht tecrübeleri görmek üzere Mar 
maıaya çıktı ve birçok kömür sadet
ti. 

- Baygın bir halde yatıyor .. Bacak
lannm lavnhtma bakılırsa. elektrik 
çarpınıp benziyor .. 

Giltenberg vaziyeti tehlikeli görlince, 
derhal aptıYa inip polislerden birine: 

(Muavinimi hemen hastahaneye kal
dmn 1) diyecekti. Tavan arasından geri· 
ye dönmek istedi .. Elini demir parmak
lıklı kapıya uzattı.. Ve birden yıldmm 
çarpmıı gibi sanılarak iki metre arkaya 
devrileli. 

Gütenbergin ellerine ve ellerinden bü
tün vücuduna tiddetli bir elektrik cere· 
yanı çarpnuıtı. 

Poliı hafiyeai biru sonra kendini top
layarak, dilttilğil yerden fulayıp kalk-
tı .. Nihayet bu tecrübe ve manevra

lar ela bitti ve 330 eeneei tubatınm 
on .ekizinci günü ··oemirhiaar .. bü- - Şimdi ne yapmalı? .• 
tün hazırlıklarını bitinnitti. O aralık Pencerelere koıtu .. Parmağının ucile 
lngiliz - Fransız müttefik kuvvetleri- parmaldıklara dokundu. 

- Her tarafa elektrik cereyanı ver· 
nin Çanakkale hücumu da L--lama ·.1 ~ ,. mı,..er .. 
olduğundan Karadenizde bir Rus li- ve geriye çekilerek dütilnmeğe batla-
manma bir hücum yapılmasmclan dı: 
ise Çanakkale önüne gelmif olan 
müttefiklerin deniz kuvvetlerine bir 
baskın yapılması tercih edilerek tor
pitobot Çanakkaleye hareket etti. 

.. Demirhisar., m Çanakknleye ha
reketinden evvel .. Nümunei Hami-

yet., torpitobot muhribinin birçok 
defalar tecrübe edilerek regülalannm 
muntazam bulunduğuna kanaat ha
n) edince üç torpitosundan ikisi tor-

pito kmnma. bir tanesi de ihtiyat ol-,1 
mak üzere güverteye almınqtı. 

Aynı zamanda Alman güverte 

- Ben buraya girerken kapıda cere
yan yotku. Demek ki burada, benim yu· 
kanya çıktığımı gözetliyen ve yalandan 
takip eden biri var. Alacağın olsun se· 
nint 

Muavininin yanına sokuldu: 
- Her ıeyden önce seni diriltmeli

yim! .. 
Götenberg muavinini ayıltmağa çah

§ıyordu. 

tik önce bileklerini, dizlerini, baldır
lannı ofuıturdu. 

Burnuna amonyak koklattı .. 
- Çapkın mektepli .. Haydi, gözleri. 

ni aç 1 Burunu bar mı -.ndm? Y oba 
evinde aıcak yatalmda mı yatıyorsun?/ 

Genç polia bafiycai, amonyak koku
ıu ıemslerine yayılmca birdenbire gö~ . 
terini açtı •• Birkaç kere ardı ura abu. I 
dı.. Ve: 

- 'Oıtat. .. ıen aıiain? 
Diye homurdandı. 
Gaterıberı sevinçle bapnı aaJJadı: 
- Garilyor musun?.. Kal'fllldayım 

itte .. 

MCfbur poliı hafiyesi, muavininin o
muzlannı iki eliyle daver cı'bi oğuyor· 
du. Delilwılmuı epeyce canı yanımı o. 
lacak ki, birden ailldnlp dofruldu: 

- Batım• neler ıeldi bilseniz r.. 
- Haydi. anlat bablnnı Sabıratzbk-

la seni dinliyorwn.. 
Polis muavini bir daha akaırdı.. ve 

kendine geldikten sonra: 
- Bekle dinle, Oltadını! dedi. Burası 

tahminimden çok fula mq•um ve teh
likeli bir yerdir. Hanya IU beni evinde 
bir facia var diye mUdUriyetten alıp gö. 
türen çocuk yok mu? 

- Ey, ne oldu o çocuk? .• 
- Beni buraya kadar Cetirdi. Biz lo-

kantanın bekçisiyiı:, dedi. Beni buraya 
kadar çıkardı. Fakat, birdenbire tavan 
arası kapısının kendiliğinden kapandığı 
nı gördüm .. Burada mahbuı kabmıtım. 

- Tıpkı timcli benim bapma geldiği 
gibi .. 

- Evet. Hem sade kapılar değil .. 
Pencereler de kapalı. Her taraf elektrik 
cereyanı içimle. 

- Garip ıey t Demek en mühim ve 
gizli teıkillt burada. Fakat, ıiz naııl 

'·----·---·· . .. ·--------· 
geldinis buraya.? 

Gatenberg hayretle muavininin yüzü
ne baktı: 

- Sersemliğin hill geçmemif galiba t 
Beni telefonla buraya çağıran sen de. 
ği1 miıin? 

Genç polis hafiyesi hafızasını yokla· 
dı: 

- Vallahi böyle bir ıey hatırlamıyo
rum. Hemben buradan ıize nasıl tele. 
fon edebilirdim .. ? Görüyorıunuz ki, bu
rada telefona benzer bir teY yok. 

Götenberg hiddetinden yumruklarını 
ııkıyordu. 

- Desene beni de tuzağa dütürdüler. 
Fakat, telefondaki aea. ıenin sesine çok 
benı:iyordu t Hiç filphelenmedim.. Beni 
çağırdığın ı:aman. hemen geliyorum di
ye cevap vermiıtim. 

- Seni onlar Ç2ğırmıflar, üstadım! 
Benim, namusumla temin ederim. bir 
,eyden haberim yok. 

- Peki .. O çocuk nerede? 

- Buraya kadar birlikte çıJmuıtık .. 
Bana: (annemi öldUrmUıter 1) diyor ve 
mütemadiyen hıçkırarak ağlıyordu. Ben 
bir çocuğun yalandan .bu kadar güzel 
ağlamasına h!la taııyorum doğrusu. 

- tıte tam poliı hafiyesi olacak bir 
çocuk .. 

- Doğru. Berlinin iki meşhur zabıta 
memurunu kafese koyacak kadar dira. 
yet ve kabiliyet aahibL 

- Bu teıkilatın çok geniı olduğunu. 
bizi Mla burada takİ'p c"iklerlni sam-
yorum. 

(~mt'Vtlr) ' 

ulvi din ve milliyet hisleriyle-·· 
lan ailemi düşünerek .. . 

- Bir vanda nnnem. .. Bit 
bam ... Fakat milliyetim, dioll'" 
mm tarafında! 

- Anne, abbadan daha 
oğlum. .. İnsan, başı sıkışln~ ........ -
bactğmı !'' demez. "of ann 
Hem, baban daima ae!e~ 
ben bUyUttUm ... 

- BUyUtmez olsaydın da, 
ri görmese)rdim .. Babam. eD 
he altında kaldY.'. Casus ~ibl ...t_ 
di. .. Ve sen. buna karşı Uik•r 
Her habaseti tertip ettiğin b 
-Oğlum.. 

- Bırak, bırak ... 
- Nereye gidiyorsun? .• 

- Biraz sokağa çıka 
alacağım ... Dolaşıp düş" 
yapacağıma dair karanını 
ra vereceğim ..• 

Ha.san, anneeinln mini o 
mesine raıJmen, sok~ fır 
lerce tenha yollarda dola.c;tl· 

BUtUn benliğini altüst edel 
ceradan sonra, artık yaşalll 
temivordu. Fakat intihar? 
di. ÇUnkU Hasan, dini bil~ 
mandı ve dinde kendi ke 
menin memnu olduslıınU 

Hem ölmek'! ... Ölmelcle bu lf 
mezeli.. B'r insanın annesi bıl 
bis bir dtn dUsmam old 
mel'ıtn"t ml'tıaka Jrendine de 
olacaktı şüphesiz. .. 



~ HABER - Akşam poriasr 

~uiomden kaçan bir ırkdaşım ız 
Sancakta yapılaıa 
işkenceyi anlatıyor 

Divanı harbe verilmeği. icap 
ettiren , .. Suç!,, nedir ? 

Antakyad ·· d h b. · v •• h. T·· kl . h" h Ve lij k a gor üğü zulümlere selenin va im ır netice vermesı mu- ragmen munte ıp ur enn ıç a 
lan k} halkma knrşı yapılmakta o- hakkaktı. berleri yokken reyleri kullanıldı. 
huncı:sta~ça .tazyika dayanamıyarak Halkı suklına davet etmek için intihabat heniiz ba~lamadan ~~-
leker n. Yırmı gün kadar evvel mem· uğraşırken kışladan miifreze halinde vel memleketin ileri gelenleri, koy 
nh l~ıke gelmiş olan özbeöz Antak 40 askerin geldiğini gördüm. Bunlar muhtarları istihbarat dairelerine çağr 
orada ur lerden Rifat Bereketoğlu, halkın yanma gelir gelmez palaska- rılarak tazyik edildiler, tehdit edil-
"e r.. hrna1ndater Fransız memurları l larım çıkararak dövmeğe başladılar. diler. Hunlara : ı 

·••a a li A h ' d k f l Ev · ·h b · · k · rafından .. rap iikumet erkanı ta- Bu vaziyet karşısın a a i enin ara- - ger ın.tı. a ata ıştı~a etmı?:'e 
tarıda ~tedenberi sistematik bir sında bulunan yirmi kadar küçük ço- cek olursanız ıkı sene hapıs ve ~uz 
§Öyle trtbık edilen tazyik siyasetini cuk taşlarla askerlerin Üzerlerine atıl- Suriye lirası para cezasına mahkum . ~H atıyor: · dılar ve neticede bu kırk asker kaç o}acaksmı7., denildi .. ~ak~~ ne.tice .~a~ 
tıı artt atayda son günlerde şiddeti- maktan başka çıkar yol olmadığını hım .. Fransızlar da uç yuz hın kışıyı 
d ıran •~- "k · k J v k l d ld 1 H d. b" d h d · ki · · · bu eğildi '<lL;yı sıyaseti yeni bir şey görere so ugu ış a a a ı ar. a ı- ır en apse emıyece erı ıçın 
nurı b·~· .. Osmanlı imparatorluğu- seyi uzaktan seyreden kışla kuman- karan tatbikten vazgeçtiler. 
itibar uyuk harpte mağlubiyetinden dam bunun üzerine hemen koşarak Antakyanm 1lice köyü muh~arı 
rurk h ,başlamış olan bu vaziyet, geldi ve haksız olarak hapsedilen va· da diğerleri gibi istihbarat dairesı~e 
tnıı, akının gittikçe sabrını taşır tandaşımızm bize hemen iade edilece- çağırı\•vor, kendisine filan giin g~lıp 
tesiyj1andater hükumetin fena ida- <Yini wıadetti. Halk, bunun iizerinP- reyini kullanmasını ve aksi takdırde 
haklı~ ~man zaman patlak veren kardeşim Ali Muhsinle beni mümes- yukarıda saydığım cezalara çarpılaca-
~kirn ıtıraz\an bastınnak için daha sil intihap ederek kumandanla bera- ğı söylendiği zaman muhtar: .. 
"lllellcrjUsulle~e baş vurulmuş, aksül- her kışlaya gönderdi. Fakat mesele- - Geleyim, diyor, yalnız b.o!.I~ 
Vuruı başgosterdikçe ırkdaşlarımız nin yatıştıöını zanneden kumandan bir cezayı hangi kanunun verdıgını 
"c va ~ll§, sürülmiiş, hapse atılmış kapıya f!eldiğimiz zaman: bana gösterir misiniz? 
kiilrn·~Y.~t Zorla bugünkü şekle dö- - Meseleyi yarın hflllederiz! di- Kaymaknmm cevabı bütün San-

S~Ştur. yerek kapıyı suratımıza kapadı. caktaki idarenin bir makesidir: 
tit va~el burada anlatacağım münfe- Bizim için yapacak bir şey kal· - Ne kanunu? Ben böyle istiyo-
i'aynk:b~~ Yapılan zulmün ne kadar mamıştı. Geri dönüp neticeyi sabır rum, bana akıl mı öğreteceksin? 
t\u o 08t ılı tahammül ve feci olduğu- sızlıkla bekliyen halka anlattık. He- • • • 
"' ıı:ı. erce k · B d . ~na ii .. e tır. unların doğrulu- yecan yeni en arttı. Tazyik otuz ikinci teşrin gecesın-

l ~{u~ bin Hataylı şahittir. - Türk olan bu memlekette de son haddini buldu. Akşam üzeri, 
~hirlile d 81Y~setinin merkezi şikleti Türklere yaşamak hakkı yok mu? di- düzme mehusların listesi halkça anla
~rind~ en zıya.~e T~r~ k~y~üsünün ~ bağıran halk tekrar kışla üzerine şıldıktan sonra yer yer toplananlar 
~O}>)ij1\i temerkuz. ettmlmıştir. Türk yürümeğc başladı. - her medeni memlekette olduğu 
~hepsi T~ck.:-ki esasen köylüle- Hakkını istemekten başka bir şey gibi - Adalı Hacı Muhammed'in e
>.ı hak· . urktur - ve elindeki ara- yapmryan bu kütlenin kışlada silahla vinin önünden geçmekte iken, bun
"t ee:::;aıyeti.nil kaldınnak için Fran· mukabele göreceği muhakkaktı. Kar lar atılan silahlarla dag~ıtılmak isten· 't l Yesıy e kuru] l " · 
~ k muş 0 an zı- deşimle beraber kendilerine - Aslı di. Halbuki ortada hiç bir tecavüz ha-

"")~t\~ ahı., nm tatbik ettiği usul olmadığını bildiğimiz halde - temi- disesi yoktu. Bu sırada atılan silah
t~t\ ~J ~gayeye erişilmiş ve harp nat vererek gerilettik. lardnn on kişi hafif olarak yaralan· 
'~ Ya nız Suriyenin değil bel-

eın ll 0s 1 • Ertesi sabah tevkifat başladı. La- mıştı. 
llia\i ~~ t~a~ ~.imparatorluğunun lettayin yakalanan dört kişi mevku- Masum l1alka karşı hiç bir sebep ,.,_ ,.ı_ oylusu olan Sancak köy- f k d · 1 b d h olmaksızın alçakça silah kullanılmas, 
~ ao" .... \ld~er idarenin başlamasın- en ve ar eşım e en e - er ne· _ 
.... U -.. o. 0 d d · m k f olarak dı·varu bu·· tu·· n memleketi ayaklandırdı. Vaka "'• t' ~ ıı:ı.U~ .en giine sefalete düş- ense - gayrı ev u 
~ak lllCıcbYe~nı ~urtannak için sanl- harbe verildik. Her birimiz ayrı ay- mahalline gelen jandarmalar vaziyeti 
~~ unyetindc kaldığı "ziraat - -
tiiJdellli:· .0 nu büsbütün harabiye sü-

-Yht. 
hrd~hitlcrd k. T.. . 

c lahk· e ı. urk halkı ıse, her 
~~n nam ır edılrniş, ezilmi~ ve ka
~ uğra:nla her türlü kanunsuzluk-

t_, . 1 rnıştır. 

~t :; Vnkalar hatmmda kalmadı, 
Sok ki !Zararı var) Yenileri o kadar 
tı ·• ıJte b· llırn ik· . ır tanesi ki 936 hazira-
~ Ch....~n~ı günü akşa müzeri ecre· A ••11ıstır: 

~tul~~k~ada .Türkler tarafından 
)ordum § rian Halkevi., nde oturu
\t~rncİa l§arıda bir gürültü oldu. 

..._ B·n. 8.~ı bir feryat yükseldi: 
~t mu) 

1~1 oldürüyorlar, kurtaran 

le· ~ten a ı 
.J titn bu·· b· Y ardır gergin olan sinir-
~.. s üt.. bo .. ~ ~rn un zuldu, dışan hrla-

ı~ bir "1"'.~n sokakta şahsan tanıdı-
c · •urk .. F d·1tıin l!l\ir"'kl~ ransız inzıbat asker-
~ leı;ni u .. 1J:'.crek, ite kaka götür 
t.ı.den l!lor~o~dum. Meseleyi gören-
~: ugum zaman şunu anlat-

~J.:ı":' Sarhoş b · k . 
~ tast l ır Şar ordusu asken Rcd· .... 

~ ..._Sen T·ı·gı Şapkalı bir Türke: 

~\lt "c .. urk müsün~ diye sor 
• CVet! b ha ~ ı fa k " ceva mı alınca -

~lckctj~ -r~ çıkararak fırlatmış, 
b\ unau~ ld u__rklere karşı ne kc.dar 
~}~ hiç ,: ugunu bilen bu ırkdaşı· 
b~~ a~i~ t (!ka:rnamış, fakat bu sü
tck ·~te'ket; fkkı eden kiistah asker 
Ct~c, tnkıycı: de iktifa etmiyerek işi 
ai da Yet~ kadar götiirmüş ve bu 

ııuçı l§en a k • . b d "ali u ctsk . s erı ınzı at evriye-
t\i~ !ürku crı Yakalıyacağı yerde za-

1.lşler. Yakalryarak kışlaya gö-
r .... ~ate k 
't<l~n b n ern · ... 
b1rJı1q İta~ dahıge dayanmış olan br 
~l.lla ... t 4 bile ba a bastırılması, en sa-
8.tı i ~ ş hte §tan çıkardı. Kulaktan 
~td:1tıdc bi { 8 Ytlan bu havadis bir 
Oıı~~ ? erce Türkün, mağdur 
di.~dc to~Jıstern"k üzere kışlanın 

C)~n anmasına sebebiyet ver-
0 kadar büyüktü ki, me·ı 

' 

Sancakta ma.<;ıımlara ate§ eclen mitralyözlerin 1rnr1><ıııla rın<Uııı bh' Tiirk 

n 7 - 8 saat süren isticvaptan sonra 
bizler serbest bırakıldık. Mevkuf o
lan diğer dört ırkdaşımrz ikişer sene 
kalebentliğe mahkum oldular. Bun
lar o kadar bigiinah idiler ki, içlerin
den biri vaka mahallinde bulunmadı
ğı sabit olduğu halde sırf gözdağı ver 
mek için mahkum edilmiştir. 

• • • 
Suriye ile Fransa arasındaki yeni 

muahede aktedildiği zaman Sancaklı 
lar tabiatiyle bu vaziyetten memnun 
olmadılar ve protestolara başladılar. 
Bu vaziyet Fransa hiikfımeti manda
ter memurlarını tamamen Sancak 
halkı aleyhine çevirdi. Kendi işleri
ne gelmiyen ve karşılarrnda duran 
varlığı ezmek için ellerinden ne gel 
diyse onu yaptılar. Fakat bu şiddet 
politikası onların istediği neticeyi ver 
medi ve bilakis Sancaktaki tesanüdii 
arttırdı. Halk son dakikaya kadar ~u
urunu muhafaza ederek hakkını is· 
temekte ısrar etti. Biz, kendimizi 
Suriyenin bir parçası saymadığımız
dan intibahata iştirak etmedik. Buna 

yatıştıracaklarına heyecanı büsbütün 
arttırdılar. Bu sırada Diyötnan Ga
kon ismindeki istihbarat zabiti halkın 
çok sevdiği Abdülgani Türkmene ha
ber göndererek meseleyi yatıştırması 
için çağırtıyor ve diğer taraftan da 
halka şöyle bağırıyordu: 

- Derhal dağılın, aksi takdirde 
askere emir vererek ateş açtıraca~ım ! 1 

istihbarat zabiti bu sözleri F ran
sızca olarak söyliiyordu. Bunun ü
zerine ben atılarak kendisinden şu 
suali sordum: 

- Halk dağılacaktır. Yalm7 si
lah kullanan miicrimler tecziye edile
cekler midir~ 

Diyötnan Gnkonun cevabı de
min anlattığım kaymakamın kinden ı 
çok daha üstün çıktı: 

- Eser onların yerinde ben ol
saydım mitralyöz kullanırdım! 

- Fakat ortada "Adalının e\·ine. 
hücum., diye bir hadise yoktur. Halkj 
gayet şuurlu olarak, namcşru say-ı 
dıklarr bu mebus!a .. a karşı bir nüma-'ı 
yiş yapmak istemiştir. 

Smıoal:ta halka hücuma 1ıazır1anan bir zırhlı otomobil 

Razit burada sözümü keserek ba
ğırdı: 

- Şerait kabul etmiyorum. On 
dakik<\ miihletiniz var. Dağılmazsa· 
nız ate.~ açtıracağım. 

Yapacak bir şey yoktu, daha doğ
nısu heniiz vakti gelmemişti. Bir şey 
elde edemeden yi.izlerce vatand<ışı
mızrn kanını döktünnek doğru olmr 
yacaktı. Dnğıldık. 

Sanoakfa7..-i zıdnıii anlata.n Rifcıt 

Bereket oğlu 

Ayni gece kahvelerin kapatılması 
ve sokakta halkın gezmemesi emre
dildi . 

• • • 
Ertesi giinkü vaka daha elim ne

ticeler verdi. Sabahın saat sekizinde 
gene nümayiş halinde halk diğer düz 
me mebus Mustafa Kuseyrinin evi· 
nin öniinden geçerken oradan silah 
istimal ed::ldi ise de evin önünde bu
lunan bir duvar siper hizmetini gör
düğünden hiç bir isabet vaki olmadı. 
Fakat vakll mahalline yeti~en tanklar 
nümayişçileri iki ateş arasına alarak 
mitralyöz kullanmağa başladı ve bu 
vahşice hal zavallı iki Hataylının ölü 
miine sebep oldu. 

Bu vaka iizerine askeri bir karar
name ile -Havas ajansının tekzip 
ettiği - idarei örfiye ilil.n edildi. 

* ~ 1(. 

1 Kanunuevvel, yağmurlu bir 
~\in. Fransız şark orduları askerleri 
bütün caddeleri kaplamış, diikkanlar 
kapalı, sokağa çıkanlar her köşe ba
şında durdurularak sözde silah tahar 
risi için bin bir eziyete uğruyor, ce
binde ufak bir çakı veya bir çivi çıkan 
lar dP-rhal divanı harbi boyluyordu. 

O gün soknğa çıkmak mecburi
yetinde kalan bir arkadaşımın iistü 
aranırken, lstanbnldaki kardeşin
den gelmiş Ti1rkçe bir mektup cel.>in
den çıkıyor. 7.arfın üstündeki "lstan 
bul,. damgasını gören çavuş hükmii 
yapıştırıyor: 

-Sen Tilrkiye hi.ikumetiyle mu· 
lıaberede bulunuyorsun! 

Ç0cukcağız kışlaya götüriilüyor, 
mektubun muhteveyatı anlaşılma
dan bütiin gün dayak diyor ve niha
yet tamamen suçsuz olduğu anlaşr
cınr.a lutfen serbest bırakılıyor. 

Ayni gün Tiirk evleri basılmağa 
ba.shındı. Bircok kimseler bila sebep 
diı.~ anı harhe .;erildi. Öğleden sonra 
saat ikidP- bir Fransız Zil biti "Halke
vi., rıe geleret( evvela şunları söyledi: 

- Dişçi Salahattin, Rifat, kardeşi 
Ali Muhsin ve Halil Mısırlı Kuseyr· e 
cete teskilatı yapmağa gitmişler. 
, T a~ı bunları söylerken ismini 
saydığı şahıslar ben de dahil olmak 
iizeıe odnya girdik. Zabitin ne ka
dar afalladığını tahmin edersiniz. Bu-

nun üzerine ba~lıyan müstehzi tebe.9-
siimleri znbit bir el hareketiyle kese· 
rck: 

- Buraya hasbihal etmeğe gel
medim, dedi. emirleri tebliğ edece
ğim. Bugiin sabahın sekizinden iti· 
haren Antakyada idarei örfiye ilan 
edilmiştir. Saat '7 den itibaren so
kağa çıkmak yasaktır. Üç kişiden 
fazla kimsenin toplanması memnu
dur. Askerlere üzeri aratılmadan 
geçmek ve kaçmak istiyenlere ateş 
edilecektir. 

Dün ölen iki kişi katiyen niima· 
yi~siz ve merasimsiz kaldırılacaktır. 
Bu ölüler memleketin büyük mezar" 
lığına değil, hastahanenin yanındaki 
mezarlığa gömülecektir. 

Hastahane şehrin dışmdadydı ve 
vanmdaki mezarlık da senelerdir ter
kedilmişti. 

Şehitlerimizi ertesi sabah hasta
haneden kaldırdık. Bunlardan birinin 
yüzüniin yarı kısmı mitralyöz kur 
şunlarmm tesiriyle uçmu~. diğerinin 
vücudu delik deşik olmuştu. Merasim 
yapılması menedildiği halde binlerce 
kişi alaya iştirak etti ve aziz ölüleri 
şehitlere mahsus merasimle ebedi 
medfenlerine, daha doğrusu kalbi· 
mize gömdük. 

Dört kanunuevvel cuma günü e
vimizin aranacağını ve benim de tev
kif edileceğimi haber aldım. Ayni 
gün Halebe gittim, orada birkaç gün 
kaldıktan sonra ana vatana geçtim. 
Şimdi memleketimin halas gününü 
bekliyorum. Kardeşim hala Antak
yadadır. Oradan harice hiç bir mek· 
tup bırakılmamasına rağmen aldr
ğım haberlerde kendisinin mütemadi 
bir nezaret altında bulunduğu ve ora
ya giden miihaşit heyetle temas et• 
memesi için tazyik edildiğini öğreni
yorum . ., 

183 ava (f.l} o a ır 0 IQ) lYI 
m@~C§lya 

· ıril<e (dleır$U ırt D~? 

Bu saç tuvaletinin boyu bir metre 
25 santimdir ve üstünde 350 bukle, m
rım ve lüle vardır. Tuvalet on yedinci 
asra dair yap lan bir film için meşhu.ı: 

sinema berberi May Factor tarafından 

tanzim cdilnüştir. 
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VINIKO.~ 
ŞARA 1 

Kibar Aleminin 
oeş'e kaynağıdır 
iHAT A. KUT AN 

Şarabevi 

1 Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası kar§ısında izzet 
Bey Hanı. 

/sta.nQu7, Uçilncü icra Memurluğun
iü:ın: 

Galatada Sarafidis hanında iken el
yevm ikametgfı.hı mçhul bulunan tüc
cardan Annenak Hamparsumyana. 

Lutfik Arman Kuyumcuyanm !stan
bul Asliye İkinci Ticaret mahkemesin
de ikame ve istihsal eylediği 93~1235 
numaralı ve 2 mart 936 tarihli il3mI i
le M. S. markalı ve 66 kilo ağırlığında 
ve 265 koneşmento numaralı ordino ile 
gelerek emaneten Yataklı Vagon şir -
ketinde bulunan kollcksiyon pullarm.m 
davacı Lutfik Arman Kuyumcuya.na 
teslimine karar verilmiş ve tnrafmıza. 
tebliği muktazi icra emrl mahalli ika.
metinizfn meçhul bulunma.c;ı ha.sebile 
otuz gün müddetle lcra emrinin illnen 
tebliğine karar verilntl.' olduğundan bu 
mUddet içinde kanunt bir itira.zmız 

varsa 935-2355 dosya numa.rasmı hA..
milen müracaat etmediğin.iz takdirde 
hükmü ili\mm infaz olunacağı 1cra. em
ri tebliği ma.ka:mma kaim olmak Urere 
ilan olunur. 

rr .. -r.:::n::::: :::::::::::::::::::::::::::~::::::=-.: 
5~ Dokt:or iS 
Hömer Abdürrahman~~ 
ii DERMAN ~~ 
!~ Muayenehancsı - Eminönilnde ~~ 
n VALDE HANI içinde No. 21 EE 
~ --··············· ....................................... . •••••-•••••••••••••••••••••n·--·•••-••••••••••••••••••• 

lstanbul S üncü icra memurluğun
dan: Bir borcun tem.ini için satılması
na knrar verilen 18,5 metre mavi ka§e
nin birinci arttırması 19-1-1936 salı 

günU saat 15 de icra edilooch>i, muham
men kıymetinin yil.zd~ yctmi~ beşini 
bulmadığı takdirde ikinci artırması 
22-1-937 cuma günü saat 15 de Sultan 
hamam Münevver han önünde icra edi
leceği llfln olunur. 

SE N 
T .ı:.RZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
+erzısidir 

En caz p ı ı oellcr, mevsimlik metin 
ve gık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postahane 7carşı.<nndn 
Letafet hanında 4 No. 

1 

KURUN doktoru 
Necaeddın Atasaf{un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Ulelide Tayyare apnrtımanlarm· 

da daire 2 numara 3 de hastaları 
w kabul eder. Cumartpcıl günleri 1 • 
den 20 ye kndnr tnunyene parasız· 
dır. 

, FA 

Göz Hekim• 
Dr. ükr "i Ertan 

Türkiye Cumhuriyet 
Bankasından o • 

16 İkincikinun - 1937 ~ 

Merk eı 

On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aramlmadığmdan dolayı 2999 şayılı k"anunu mucibince muhtelif banka ve nıü~ 
seler tarafından Maliye vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere bankamıza devredilen aynıyatm cim ve miktarlan aşağıda gösterilmi,tir. 

İşbu aynıyat, bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müsbite ibrazı suretile icıı.re 
merkezimiz veya §ubelerimize müracaat edilerek, alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amortisman sandığına intikal edecektir· 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatlann hükümsüz addolunacağı ilan olunur. (218) 

isim 
Vahan Çamiçyan 

Bay Mehmet Vefik 

Bayan Müzeyyen 

Bayan Naciye 

Bayan Emine Nazmiye 

Bayan Eliza Yuvanuva 
Bayan Piraye 

Bay Kenan 

Bayan Zeliha Seher 

Bayan Fabna Ihsan 

Dayan Atiye 

Bayan lda 

Bayan Kiryakiça 

Bayan Saliha Neyire 

D. V. Afemlopulos 

Adres 
Meçhul 

Beykoz Şahinl<aya Cami sokak No. 
26 
Cibali Üskübi Cad. merhum Def
terdar Mehmedin 106 No. lı evi 
Haydarpaıa Y cldeğirmeni Rıhtnn 
iskele sokak No. 39 

Kadıköy Kmltopral< civan Reıit 
pa!& sokak No. 8 
Rus konsoloshanesinde mukim 
Üsküdar İhsaniye Karlık bayırı 
sokak No. 148/2 

Malimutpa§a Çeşnegirsokal< ma
rangoz Mehmet usta evi 
Beylerbeyi Bostancı batı Abdullah 
ağa mahallesi Tekke meydanı 

Cami sokak hafız Yakut evi 

Üsküdar Kaptanpaıa camiinde Ham
za Fakih mahallesinde 65 No. lı ev 
kolası Osman kızı 
Y enibahçe Defterdar Ahmet çelebi 
mahallesi No. 26 da merhwn Hüsnü . 
zevcesı. 

Beyoğlu T epebatı caddesi No. 5 
apartmıan 3 No. da mukim. 

Kuzguncul< Arapza'de mahailesinde 
Berber oğlu sokak fırıncı Koço 
zevcesi. 

Meçhul 

Meçhul 

Adet 
1 
2 
1 
1 
1 

1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
8 

1 

1 

1 
1 

8 
1 
1 
1 
1 

12 
11 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
3 
4 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

(Sayfa 4) 

Cins ve evsafı 
Pırlanta benzeri ta§ 
Ye,il taş 
Kahve renkli üzeri resimli ta§ 
Küçük zinet altını 
iplik üzerine dizili on dört 
hurda inci 

AJtm bilezik 

Y amn liralık Osmanlı albnı 
incili altın nazarlık 
Çift zümrüt küpe 
Mineli ve bir altın hurda saat 
Altın mineli kordon 
Albn incili kelebek 
Gümüş fekerlik 
Gümü~ hokka 
Adet pırlantalı parça ( 1 O taş 
noksan) 
Pırlantalı nişan 

Gümüş divit hurda 

" kupa 
Adet gümüş fincan 
(650 Gr.) 
Gümü! tabaka 

Roza iğne 

Çift gümüş fincan zarfı 
Hilal gümüş 

Gümüş fincan zarfı 
Altın köstek 
Altın saat 
Çift Roza küpe 
Çift altın hurda küpe 
Gümü§ yemek bıçağı 
Gümüş çay kaşığı 
Gümüş kaşık 

Gümü, yemek çatalı 
Gümüş büyük çatal 
Gümü§ büyük bıçak 
Gümüş büyük kaşık 
Gümüş şeker ma!&sı 

Altm yüzü'k 

Maaf cüzdanı 

zarfı 

Haç ıeklinde Alınan mpm 
Dört köşe Alınan nışanı 
Büyük Mecidiye rup.m 
Küçük ,, ,, 

Osmaniye IU}anı 
Üstü savatlı gümüş muhafaza 
Güm üt Yunan muharebesi 
madalyası 

Liyakat madalyası 
Küçük Mecidiye ruşam 
Gümüt yüksük 
Elınas taf (biri büyük)' 
iğne parçası (üstünde iki ta• 
ne elmas) 

Saat (ufak konsol saab) 
'./ 

Necef tesbih 
Mercan tesbih 
Sedef ,, 
Şamdan 
Oymalı gümüş parça 
Sedef saplı tül yelpaze 
Fildişi not def teri ve kalemi 
Fildiıi veya kemik not def teri 
kabı 

Çanta içinde madalyon (re 
simli) 
Dikiş kutusu 

K. A. markalı kibrit fuıtusı: 
Küçük siyah para çantası 

Kemik haç 
iğne 

)' 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

)' 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

). 

Muhammen kıymeti 

T. L 7,-

,, 30,-

" 100,-

,, 40.-

" 60,-

il i3,-

" 
7,-

,, 0,50 

,, 5,-

60,-

,, 30,-

" 
3,-

1 
Cağaloğlu Nuı-uc-amanıye cad. Nl r 

(Cağaloğlu Eczanesı 9anmda' 

+ Telcfo",;.22566

0 

____ \ K. ı 

1 
Mühür 
Miktar bonculC (Devamı 11 ~1 

l 



Menba suı k.. ··k · 1 t k · 1 · arının uçu ş ışe ere a sım yer erıne 
ait sıhhi ş~rtlar 

1 - B" 
lara kon l~~k damacanalarla getirilen menba sularının küçük kap-
b~ka d·~k~gu Yerlerin her tarafı kagir olacak, meskenler veya 
?tıerıner u anlarla ali.kası bulunmıyacaktır. Zeminleri çini veya 
buYiik rnve leminden iki metre yüksekliğe kadar duvarları fayans ve 
Ya ciJaı asalar her vakit yıkanabilecek surette, fayans, mermer ve • 
"'nla., 

1 
ın~layik ile örtülecek ve duvarlarının üst kısımları ile ta

lağlltıla Y~~lı hoya ile boyanacaktır. Zeminin münasip bir yerinde 
borular( 

111 ~.Yellenen ıskarah delikli ta~lan olacak ve bunlar sifonlu 
ta.ktır. a ınucehhez bulunacak ve hiç bir yerinde su birikintisi olmıya -

tı a.~ :ı Bu Yerler en az, · aşağıdagösterilen kısımları biribirinden ay. 
A.. atak ihtiva edeceklerdir. a:. ~-enba suyu damacanalarının C:lepo mahalli. 
C _ Eı~eleri doldurma ve kapatma yeri, 
l> _ .,~ıketleıne ve dolu şişelerin depo edilme yeri, 

.... "it]" • 
Süt'· 1 §tşelerin yıl<anma yeri. 
3 tın hu kısımlar kafi derecede ışıklandırılmış olacaktır. 

llalard- Menba suları küçük şişelere taksim edilmek üzere damacar an b" 
iikıekı·k ır tulumba vasıtasile yerden en aşağı bir buçuk metre 

Ilı' 1 
le al · h 1 l b" d"I ıı fay emınyuın, emaye veya içi bitome arç ar a tes ıt e ~ -

dtp0h ana veya kiristal p;Jaklar döşenmiş üzeri tamamen kapalı bir 

l>ola.rın ~e~kedilecek ve buradan ya otomatik olarak ve yahut bu de
~ bottıı aıdelerinin en aşağı 10 santim yukarısından çıkan musluk· 
1t\bınd arb~~ıta.sile şişelere doldurulacak ve bu depoların dibinde 
~~ktır a utun muhteviyatını boşaltacak bir tahliye musluğu bulu-
'ttı. • Suların taka" • · · 1 · · · b" k k k 1 • Jll. ıif .1 •. ımı ıçm a emınyum ıçı ıtom, auçu , a ay 
~okıid ble 0rtülmüş ve yahut emaye edilmiş, saç borularla veya 
~rlac~ e dernir gibi suların va sıflannı bozmıyacak vasıtalar kul
\ıal'\tlar ;•r. Damacanalardan depoya su ıevketmek için kollanılan 
~cinde a aynı vasıflarda bulunacak ve bunlar faaliyet zamanlan 

4 her tarafı örtülü mazbut depolarda saklanacaktır. 
llltdı;; t~rl~ !işeleri yıkama yerinde şehir merkezi suyuna ve bulun
~ ~ e. dırde temiz olduğu sıhhi heyetçe tasdikli su ile doldurul
'°e !itele~. Y_arnn tonluk su dolaplarına bağlı akar su tesisatı olacak 
deıtrır ~ ıçınde kaynar sodalı su bulunan kazanlarda beş dakika 
~l"\>t.t~ e edildikten sonra içi ve dışı aJ&ğıdan yukarıya fışkıran 
~-'la.~,/u cereyanları ile temizlenecektir. Temizlenmi§ §İteler ağ
""\Q'\ı.~la. a ~elmek Üzere hususi ku nıtma tahtasındaki mesnetlerde 
'"-'t\t \\tı ca 

1 
ll'· Bu !İfeler dol duru imadan evvel bir kere de menba 

" S .._ ~ kanacaktll'. 

gun- lnerb ~nına yerindeki kullanılmış sular, doğrudan doğruya li-
6 .._ Su Ut ıskaralı sifonlu yalaklara akıtılacaktır. 

ka. 7 .._ Ş· depolarında yere gömülü su küpleri bulunması yasaktır. 
Pıuı İle 'te!erin ağızları içi kalay h varakla tecrit edilmit mantarlı 
8 a.pa.tılacaktrr. 

"-~- .._ Büyük ve k·· ··k b k l ·· · d h · b ""nu11 h . uçu ütün su aparının uzerın e angı men a 
~ılı h'ı avı olduğu ve dolduran müessesenin isim ve adresi açıkça 
~ ter fk h" kontrol e : et Yapııtrrılacak şişelerin ağızlarında da aynı veç ıle 

9 etıketi konacaktır ... ....... 1) • 
b~"' killt epoda. veya dükkanda bulanık, tortulu su bulundurmak 
1tib· · Yevt \'a fi k h h ı· f 1 ltınc k sı arı değişmiş . su satma ve ya ut mu te ı su arı 

lo arıştrrrnak yasaktır 

~ın n': Su depolarında ı~yun te vzii ve taksimi Belediye memurla. 
ıti\ "ıarer . 

de llı"'h·· 1 altında yapılacak ve doldurulan şişeler mazbut hır şe. 
-.el' u urlcn k · ··h·· ·· d a ha d ece veya bandrol konacaktır. Pıyasaya mu ursuz 
~ak n rolsüz §İşe çıkarmak veya dükkanda bu gibi şişeler bulun-

11 Ya.saktır. 
'% .._ B·· 

k al'akkUliin hu aıneliyeler yapılırken bilcümle müstahdemler ka. 
d" ~\l"akk ahı \'e beyaz gömlek giyeceklerdir. 

0
l'1 &.)' 10 at madde - işbu talimatname neşri tarihinden itibaren 

~ liul'Uk nra nıevkii tatbika konulacaktır. 
i kajltı ed")damacanalarla getirilen menba sularının küçük kaplara 
tıd l di'"' . . 
~ etı İtib gı Yerlerin tabi olaca 'darı sıhhi ~artlara dair neşrı tar1-
li ~li'İtıi aten dört ay sonra mevkii tatbika konulmak üzere Şehir 

Cllarııa n tasdikinden geçen talimatname yukarıya yazılmıştır. ilgi. 
tın malumu olmak üzere Han o!unur. (B.) (260) 

~all:~ediye Zab ta T l" . . 6 dd . . yt" .. 
}> .. ı -.ıt kı 1 a ımatnamesının 43 ıncı ma esının ze ın yag. 
~ı:ı, ... ı_ •mı "Z · k -1 d l't ~ uir· . eytın yağlarının susam veya pamu yag arın an 

t .!1lırııan ıaı)e Ve nisbeti % 25 i geçmemek ve kaplan üzerinde ka
llı i l'ağ . . 
k, r.,, •l!rer ın ıamıle nisbeti gösterilmek şartile mahlut olarak sahla. 
el) l'a~lar) 1~de tashih ve "T ereya ğı ile sade yemeklik yağlann baş. 
'n~ ~ atıştırılması memnudur.,, ibaresi ip!c:a edilm;~tir. İlgili z • alilınab olmak üzere ilin olunur. (B.) • (261) 

"'•k- •taat Ve. ar etinden: 
lika alete b . . . . .. .. 
heri aıttta Fid ağlı Eren köy fıdanlı ğında yetıştırılen aşılı koklu Ame-
ttla ~11 llar anlarının beheri beş kuruş ve aşısız köklülerin de be. 
de 0f1de.11lık~dan Ve İstanbul Ziraat mektebi ve Manisa Amerika as
doi nar llar atında Yetiştirilen aşıs ·~ köklü asn; a fidanlarının beh~ri 
tı\tt l'u)a ld adan fidanlıklarda satı:!maktadır. İsteklilerin doğrudan 

' 
1 
&~en müessese müdürlüklerine müracaatları ilan olu-

(65) (240) 

RABER - Akşam pn.qfuı 1l 

Türkiye Cumhuri3· et 
Bankasından: 

ez 

(B~ tarafı 10 uncuda) 

lıim 

D. V. Afendopuloı 

Madam T ako§ Karaman 

F abna Huriye Misa 
(Binli Mehmet) 

M. Stefani Jakson 

.. 

M. Aiıtuvanet Huro 

Atanas Petkati 

Atanas Petkati 

Aleksandr Stef aniaıs veresesi. 

(Sayfa Sl 

Adres 

Meçhul 

Meçhul 

Meçhul 

Meçliul 

. Meçhul 

Kepnda bakkal 
~- - - -- ... 

Meçhul 

Adet Cins ve evsafı Mahammen kıymeti 

1 Küçük haç 
1 Ziyııet çiçek iğne 
1 Çift çiçek küpe 
1 Adet Yunanca yazılın'Ş pullu lrnğıt 
2 Altın bilezik (biri taşlı) 
1 Gümüş zincir bilezik 
1 Mineli gerdanlık 
1 Taklit iğne 
1 Gümtl§ saat kösteği 
1 Altın saat kösteği 
1 Adi iğne 
1 Gümüş kutu içinde hurda saat 
1 Gümüş hamam tası 
1 Gümüş çanta 
2 Altın bilezik 
1 ,, kolye 
3 Yarım Mecidiye 
3 1I4 Mecidiye 
5 111 O Mecidiye 
5 Nikel on paralıli 
t Sultan Mahmut meteliği 

27 Birlik Türk altını 
3 Yamnhk Türk altını 
6 ,, İngiliz altını 
1 1 O franklık altm 
9 
ı 

3 
20 

2 
49 

1 
55 
18 
12 
12 
1 
1 
4 

12 
1 
8 

12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Mecidiye 
Yaran Mecidiye 
Nikel bir kuruşluk 
Bir liralık Osmanlı hanl<ası banYmotu 
Birçok tedavülden kalkmış muhtelif 
eski evrakı nakdiye 
Büyük çatal 
Büyük ve küçük muhtelif yemek 
çatallan 
Gümüş ke~e 
Büyük ve küçük gümüş kaşık 
Maden bıçak (kemik saplı). 
Gümüş b!çak 
Sedef saplı bıçak 
Büyük kemik saplı bıçalt 
Gümüş saplı siyah kaşık 
Billur tuzluk 
F. A. markalı fakfon tatlı kaş1ğı 
Fakfon kahve kaşığı 
Gümüş tatlı kaşığı 

Saplan oymalı kaşık 
Sigara tablaM 
ince albn bilezik 
Adi taşlı kaplama bilezik 
Çift altın küpe 
Çift çeyrek altınlık küpe 
Çift çeyrek altmhk yüzük 

1 Taşlı gümüş yüzük 
1 Kmnm taşlı yüzük 
1 (Souvenir) mar'<alı iğne 
2 Hurda san bilezik 
1 . Altın köstek 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ta!lı gül altm vüzük 
Çift taşı; altın küpe 
Adi taşlı kaolama iğne 
Çift ta,sız küpe 
Altm saat 
Taşlı haç 
Kaplama köstek 
Çift altın (taşlı) gül küpe 
Altm köste'< 
Taşlı altın haç 
Taşlı yüzük 
16 dizi inci 
Taşlı altın yıldtz irrne 
Tek tMlı altın vüzük 
Taşlı altın yiizük 
Taşlı altın gül yüzük 
K•nk yi.izük (bir parçası yok) 
C1ft küpe 
Çlft ta~h küpe 
Cift küpe 
Z\ncirli adi bihzik 

l Kuş İğne 

l Kmkyüzük 
112 Muhtelif eh'ldda z1vn~t l\l•mı 
37 Kumaşa dizili ziynet altını 

3 Tarihi resimleri havi sikke 
1 Adi haç 
1 Mavi boncuğa merbut ziynet altını 
1 Suk Merk,.z Ecza T. A. Ş. mümessil 

hisse senedi 
(Devamı 1f inctde) 
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HER AKŞAM ____ _ 

: Beyoğlu LONDRA Biraha
nesinde 

aAvA~ HAMiYET'in 
M KAZ BEK 

MURAT iştirakile 

E VE Bayanlardan 

c RevüsU mUteşekkil 

Yeni 
zeybek 

B ve milli 
program oyunlar u 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 2 gurup 
melume her gurup ayn ayn ihale ec:lilınek üzere 22. 1. 1937 cuma günü 
saat 10 da H. P. p.da gar binası dahilindeki 1 inci itlebne komisyonu tara
fından (ilk eksilbnede ahnan teklifler haddi layikinde görülmediğinden 
lkiııci defa açık eksiltmeye konmuttur. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarmda yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksilbne günü saatine kadar kom.is -
yona müracaatlan limndır • 

Bu ite ait prtnameler komisyon dan parasız olarak dağrtıJmaktachr. 
1 - 14500 adet muhtelif No. bezli zonpara kağıdı 4000 adet cam 

kiğıdı muhammen bedeli 917 lira 75 kurut ve muvakkat teminat 6688 
kunqtur. 

2 - 1350 kilo 0,50 XIOOOX 2000 r4/m lik bakır levha- muham-
men bedeli 1107 lira ve muvakkat teminab 83 1/ 2 liradn. (211) 

inhisarlar 
ğünden : 

Umum Müdürlü-

Muhakemat !umeleri imİr ve murluklan için evvelce yapıJımı 

Plan ilana ektir: 
1 - Hukuk F akülteainden mezun olup da bilfiil hakimlik yapmış olan

lar imtihana tabi tutulmıyacaklarda. 
2 - Diğer talipler için imtihan mevzuu ap.ğıda gösterilmiştir. 
A - Kara ve deniz ticaret kanunlarmm nakliyata, avarya ve ha.sarata, 

ticaret taahhütlerine; 
B - Borçlar kanununun umwni hükümleri ile kira, teminat hizmet 

akitlerine; 

C - Ceza kanununun esaslariyle devlet emvali aleyhinde itlenen cü -
rümlere; 

E - Memurin Muhnk~-nat, tahs.li emval, icra ve iflas kanunlarma; 
müteallik hükümlerle İnhisar mevzuatını ilgilendiren bir işte kanuni tatbi -
kal.. "206,. 

B ABER - Akp.m postam 16 tk.inc:ikanun - 1937 ~ 

Türkiye Cum~ıuriyet Merkeı 
Bankasından : 

(Baş tarafı 11 ittcid.e) 

lsim Adres Adet 
(Sayfa 6 ) ti 

Cins ve evsafı ı. Muhammen ıayrrıe 5• 
lsaac Resnick Meçhul 1 B b

. l ..,. il 
eyu ır muhafaza kutu içinde albn ıaat ve köstek (köstegt11 

Ali Bin Veli 

lsmail 
KizmıAzmi 

Mişel Pazde 

Recep Ertuğrul 

.. 

Constantin de T cher Kowsky 
(Konya eski Rus 

Konsolosu)_ Meçhul 

SATILIK ARSA 

1 
tündeki hurufattan 3 tanesi yoktur.) 

Pırlanta yüzük (iki ufak tatlı olup birinin rengi beyaz diğerinin ,; 
dir.) 

1 Pvlanta yüzük {bq ufak beyaz taşlı) 
26 Büyük küçük kapk , 

6 Gümüt çatal 
1 Gümüt şeker mquı 
1 Gümüt saplı süzgeç kePÇe 

0.50 Türk albru 

2.50 
1.50 

50.-
0.50 

4 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı · 

1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Beyzi tep&İ 
Yuvarlak tepsi 

'\ 

Büyilk yemiı!ik (blplu)' 
Kiiçük tekerlik 
Büyük ealçeldc 
Küçük ,, 

,, 

Küre teklinde reçeDik içi cam 

Armut teklinde reçellik içi kırık 
KaJddık 
Su ibriği 
Madeni fincan ma tabak 
Altı kadehli madeni likör ta1Ömı 
Küçük beyzi tepsi 

Beyzi telklri tepsi 
Ayaklı aigarahk 
Hokka Te tepsisi (madent)· 
Ayaklı tabla , 
Küçük beyzi tabla 

cam ma tabek 

1 , Küçük ıekertik saplı 

4 Muhte&f tekilde berdali mulia~ n 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

66 
24 
32 
18 
24 
1 

. 2 

24 
12 
16 
24 

1 
1 

18 
6 
6 

18 
3 

12 
4 
6 
6 
2 
s 
3 
2 

,. ,. süt cezvesi 
San renkli ma bardak muhafaza 

Küçük tekerlik sapsız 
Enfiye kutusu 
Madeni sahan tutacak 
Muhtelif madeni ufak su 6anfalı 
Madeni likör kadehi 

,. Yumurtalık 
,. Peçetelik (biribirine bağlı) 
,. Küçük eigara tab1ur . 
• Tuzluk 
,, Biberlik 

Cam tuzluk 
Mum makam 
Çay süzgeci 
Muhtelif cins tatlı kqığı Onıtu içinde) 
Yemek çatah 
Büyük bfık 
Paata çatab 
3 ve 4 dişli pasta çatalı 
Limon çatalı 
Fındık kıracak 
Büyük bıçak 

Kemik aaph büyük bıçak 

,, ,, küçük " 
,, ,, çatal " 

Kutu içerisinde kemik sapL tevzi çata1ı ve bıçağı 
Destereli ekmek bıçağı 
Küçük balık bıçağı 
Büyük bahk tevzi bıçağı 
Pasta kepçesi 

" bıçağı 
2 adet pasta mll!ası ve bir adet teker m~ 
Pasta çataL 
Tevzi bıçağı 2 tevzi çatalı 
6 parçalık pasta takımı 
lkiıer dişli çatal 
Komposto kaıığı 

Muhtelif boyda tahta saplı bıçak 
Kancalı Boru 
Bir çatal, bir bıçak (Sihay) 

\ 

(Devamı diğer yevmi gazetele~ 
Kabataş Fatma hatun mahallesi Bey

tülmalcı sokak No. 52 deki arsa satı. 
lıktır. Havası gayet dar denize bakar 
ve kibar bir semttir. Büyüklüğü 1000 
arşın 600 metdir. 

lstanbul meb'us intihabatı te~İ~ 
heyetinden: , 1 

General Şükrü Naili Gökberkden açı1an İstanbul meb'usl~ .J 
Halk Partisince Ziraat Vekaleti Müste§arı Atıf Bayındırın ıı'1' Talip olanlar §U adrese müracaat et. 

sinler: Tophane Karabaş caddesi No. 
37 Bizim berber Vahap Özkan. gösterildiği ilan olunur. (262) 
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HORTLIYA"N FAUSTA'. 

Sonra Fausta .. 1 . . . l'alr: nın goz erı ıçıne baka.· 

0~ Bunu bana getirseydiniz daha iyi 
F Il:ırydı Madam? diye sordu. 

l}'ı •usta gözlerini kralın gözlerinden 
•er:adan gayet sakin bir sesle cevap 

tiz; Yoksa Majesteleri böyle bir evrakı 
&iz utıd: taşıyacak kadar beni dikkat
• \'e hıssiz mi zannediyorlar. -a .. 
dtn 

1 
°Yle bir hataya düşücek bir ka. 

0 rnadığınızdan eminim madam. 

!C;f. Majesteleri kendilerine yapmak 
c ıne n ·1 l 'Verdilt . aı o duğum tekliflere cevap 

rıc t l~erı anda, beyannameyi kendileri
cs ım etrneklc bahtiyar olacağım,. 

bi~ Madam, bu evrakı görmedikçe", 
arar vermeme imkan yoktur. 

ha; ~t'i bir söz vermemekle beraber 
rıız ~ kıç olmazsa, niyet ve maksatlan
bu 

8
.a. kında bir az izahat verebilirsiniz 
ıtı h" b" ıç ır mecburiyete bağlamaz. 

bıi; ~adaın, papalık hakkında söyle_ 
\ad 

0 duğunuz şeyler beni oldukça ala
lti ar etti.. Fakat şunu itiraf etmeliyim 

tu:k~ddes kitaplarda görmüş oldu
)o~ kadın papa,,ya 1liç de inanmr., 
lkJııtı ... ~aha doğrusu buna belki de 
&l)dı Crtrııyor .. Eğer yaşınız müsait ol
Oahs bunu bir dereceye kaıdar mevzuu 

Cdcb"t• d' • ı~li .. 1 ır ık .. Fakat sız madam bu 
tıas1ı ~ "e müthiş güzelliğiniz ki .. 
l.ırı ~Ur? .. Günah işlcmeğe alı§InIJ o
htttl k faniJer, layık olduğu hürmet ve 
Itarıç 'V Orlcuyia papaya değil, fakat Jı:rs.. 
trı ~ ~rcstişkar nazarlarla dünyanın 
tt&... Isız ve en güzel kadmma baka
~ıt. a· 
:''ll?ıt.t' ır tek bakıFnıZ için tsanın 
hç ~c ~den birçokları, biribirlerine kı
tc\ tcbe a~alarla saldıracaklardır. Bir 
.. rıı.,_ ssurnunuz için biribirlcrini şey. 
~ °"' &atacaklar .. Ve bu suretle siz, 

'bliJn kurtarayım derken hTisti· 

ycın alemini kana boyıyacaksmız .. Buna 
imkan mı var? Kilise ve din hakimiyeti 
istiyorsunuz .. Fakat siz güzellik, zara
fet ve cazibenizle, krallar arasında öyle 
bir krallık, hakimler arasınlda öyle bir 
hakimiyet kurdunuz ki benim gibi bir 
kudret bile onun önünde eğilmekte te.. 
reddüt etmiyor. 

Kral her zamanki soğuk sesile söze 
başlamıştı. Fakat bu ses gitgide heye
canlı bir ahenk alıyordu, öyle ki, Filip, 

belki de Faustaya takılmak ve gururu
nu kırm:ık için söylemeğe başladığı sö. 
zü içten gelen bir heyecan ve samimi
yetle bitirmişti. 

Fausta, sonsuz bir inkisarı hayale uğ
ramıştı. Her şeye rağmen. en kabiliyetli 
erkeklerden daha fazla zeka ve kabili. 

yete malik olduğunu krala anlatama· 
mış, onu ikna edememişti. Ve her şeye 
rağmen kral ona, fevkalade güzel bir 

kadın nazarile bakmış ve hatta açıkç:\ 
ilaruaşk etmişti. Bu Fausta için ağır, 
çok ağır bir darbeydi. 

Şimdi her gittiji yerde1 her teşebbü
ste, daima aşkla mı karşılaşacaktı? 

Müracaat ettiği erkek, bir aşık bir pe .. 

restişkir mı kesilecekti? Eğer hakikater1 
öyle olacaksa, her şeyden vazgeçerek 
bir daha dönmemek üzere uzaklara, çok 
uzaklara kaçmaktan başka çare yoktu. 

Bütün teşebbüsleri, bütün projeleri 
biran içinde yıkılıp gitmişti. 

Demek her yerde aşıklarla karşılaşa
cak, yalnız, yegane sevdiği adam, Par· 
dayan, ona tenezzül etkiyecekti? 

Fausta bütün bunlan düşünerek Fi. 
Jipin önünde eğildi ve gene tatlı sesile: 

- O halde Majestelerinin bir karar 
vet'melerini bekliyeceğim . 

- Bu beyannameyi gördükten sonra 
bir karar vereceğimden emin olabilirsi· 
niz. 
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HORTLIYAN FAUSTA: 61 

- Vaziyet zahiren onun lehindedir: 
Ajanımız emir almadan, sırf kendi ar
susile hareket etmiş .. Disipline riayet 
etmediği için, tabii şiddetle cczalanıdırı
lacaktır Bu ayni zamanda, - amirleri.! 
nin vermiş oldukları emirlerin sebeple· 
rini anlamadan hareket etmeleri icap ~ 
ettiği halde - kendi kendilerine işi an· 

layarak harekete geçen ajanlanmıza da 
iyi bir ibret dersi olacaktır .. Sir dö Par. 
dayana gelince.. icap ederse onun için 
bir sebep bulunur. 

Kral, engizitörün sözlerini başile tas
dik ettikten sonra yavaş ve haşmetli a. 
dımlarla masasına doğru giderek koltu
ğuna gömüldü ve her zamanki abus ve 
soğuk ses ile: 

- Prenses Faustayı içeriye alınız, ~e 
di. 

Espinoza eğilerek dışarıya çıktı ve i
cap ec!en emirleri verdikten sonra tek. 
rar gelerek Barba Rojanm biraz ötesin 
de durdu. 

Ayni zamandan, Fausta içeriye girdi. 
Bütün başlan eğen o haşmetile ve ya 

vaş :ıdrmlarla ilerliyordu. Siyah pır 
lanta gibi parlayan büyük güzel gözle
ri kendisine hakikaten kral ısrarile 

bakan Filipin gözlerine dikilmişti. 

Daha ilk temaslcırında bu iki mağrur 
kuvvet arasında muannit bir mücadele 
baıJıyorau. tki bakış, ilk darbeyi indir. 
rnek ve bütün mukavemeti kırmak için, 
ayni inat ve ısrarla biribirlerine saldır· 

mıştr. 

Yalnız bir fark vardı: Kralın bakışr. 
soğuk, haşmetli ve biranda mahvetmek 
i~tiyen bir yıldırım gibiydi. Faustanin
kise sıcak, tasvir edilemiyecek derece. 
de tatlı fakat mukavemet edilemiyecek 
kadar kuvvetliydi. 

le takip eden Espinoza, Faustanın ilk 
muvaffakiyetini görmekte güçlük çek. 
medi. 

Filhakika kral gözlerini infdirmek mcc 
buriyetindc kalmış ve şakaklarına hafıf 
bir kınnu:ılk sarmştı. 

O zaman Fausta zarif bir reverans 
yaparak eğildi. Fakat yüzü öyle bir hal 
almış, gözleri krala öyle tatlılık fakat 
tahakkümle dikilmişti ki bu eğiliş ve ta• 
zim, krala, hürmeti değil mağlUbiyeti 
ifade etmişti. 

Espinoza Faustaya karıı hayranlığını 
gizli yemedi ve: 

- Ne mUthiş kadın 1 diye mınldandı. 
Kral, bu fevkalbeşer güzellik önünde 

o müthiş gururunun kırıldığını hissetti. 
Ayağa kalktı. Şapkasını çıkararak i. 

ki seri adım attı ve önünde eğilmiş olan 
Faustanm kolundan tutarak yavaşça 
3oğrulttuktan sonra koltuğu gösterdi: 

- Lfıtfen oturunuz, madam, dedi. 

Resmi kabulün en ince tefcrrliatlan
na kadar büyük bir titizlik göstCTen 
kralın bu hareketi, Faustanm kat'i za· 
ferini gösteriyordu. 

Fausta zarif bir jestle gösterilen yere 
oturdu. Kral da, belki, ömründe ilk de.. 
fa olarak, nasıl oturması münasip ola
cağı hususurlda hafif bir tereddüt gö,. 
terdikten sonra karşısındaki koltuğa 
çöktü ve sesine tatlı bir ahenk venneğo 
çalışarak: 

- Sizi dinliyorum madam, dedi. 
O :zaman Fausta, yalnız o güzel af. 

zımn çıkarabileceği tatlı sesiyle: 
- Majestelerine, Fransa tahtrnm va

risi olduklarını gösteren ve müteveffa 
Fransa kralı UçUncü Hanri tarafından 

imzalanmış olan beyannameyi getiriyo
rum. 

Bu iki haris ve mağrur tabiat arasın- Espinoza ateşli gözlerilc Faustaya 
da başlayan müthiş milcadeleyi dikkat- baktı ve: 
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- Par§Ümenl acaba hakikaten krala 
verecek mi? diye düşündü. 

Kral heyecanını gizlemeğe çalışa-

rak: 

- Bu beyannameyi görebilir miyiz?. 
diye sordu. 

Fausta. en muammalı ve gizli çehre. 
lere bile nüfuz eden o seri bakışıle krala 
baktı ve yüzünde aradığı manayı bula
madığı için: 

- Bu evrakı size vermeden evvel, 
bazı izahatta bulunmağı ve kendimi size 

takdim etmeği Hizumlu goruyorum. 
Prenses Faustanın kim olduğunu. şim. 

diye kadar neler yaptığım ve bundan 

sonra ne yapmak istediğini Majesteleri
nin bilmeleri lazımdır. 

Espinoza başını sallıyarak mırıldan-
dı: 

- Böyle olacağından emindim t 
Kral da sadece: 

- Anlatınız maıdam, dedi. 

- Ben o kadınım ki, yirmi üç kilise 
prensi, gizli bir içtima esnasında Sen • 
Piyerin (Papalık sarayı) anahtarını ken 
disine teslim etmeğe karar vemişlerdi . 
o kcrdrrum ki dinde büyük bir inkılp ya 
pacak kabiliyette görülmüştü.O kadınım 
ki ikna veya §iddet sayesinde bütün dün 
yaya din ve mezhebini kabul ettirmeğe 
kadirtdir. Bir kelimeyle: Ben papayım 1 

Filip dikkatle Faustaya baktı. 
Ona. Katoliklerin kralı olan ona yapı. 

lan böyle bir itiraf, emsalsiz bir cesareti 1 

gösteriyordu. Çünkü böyle bir hareket 
ancak ölümü göze almakla yapılabilir
di. 

Fakat kral nedense kızmadı, yalnız: 
- Siz o kadınsınız ki, üzerine otur-1 

mak istediği papalık tahtından, papanın] 
bir tek nefesile devrilmişti. Ve o kadın. 
mıız ki, papa tarafından idama mahküm 
edildi. 

-Hayır Sir, ben, hedefine ldoğru }'D
rürken hiyanet neticesinde yolumdan 

geri kalan kadınım .. Fakat ben ayni za

manda o kadınım ki ne ihanet, ne papa. 

hattl ne de ölüm, hedefine vasıl olma. 
sına mani olamıyacaktrr. 

Bu sözler, o kadar büyük bir samimi

yet ve kat'iyetle söylenmişti ki, Filip 

hürmetle karışık bir korkuyla ona bak

tı. 

Espinoza bir defa daha heyrctini İz• 

har etmekten kendini alamadı: 

- Ne müthiş bir kuvveti Ve ne mü. 

kemmel bir engizisyon ajanı olur .. Eğer 
kabil olursa .. 

Fausta devam etti: 

- Hangi kanun bir kadının Papa ol

masına manidir? .. Hiçbir kanuni.. Kilise 

kadını din işlerinden menetmemiştir. 

Rahibeler ve din işlerile uğraşan diğer 

kadınlar mevcuttur. Bir kadın ne için 

papa olmasın? Zaten bu görülmemiş 

bir şey değildir. Din kitaplarında. vak· 

tile Janın papalık ettiği zikredilmi§tir. 

Bir defa vaki olmuş bir şey neden tekt r 

rür etmesin? Bir kadının cinsiyeti böyle 

işleri başarmağa bir mani teşkil etmez 1 

işte Jann, işte Jandark ve nihayet Jşte 
ben!.. Bu başın, tacın ağırlığina taham. 

mül edemiyeceğini mi zannediyorsunuz? 

Filip Faustaya bir defa daha hayret, 
korku ve perestişle baktı: 

- Madam, itiraf etmeliyim ki en na

dide elmas, zumrut ve inciler içinde pı

rıldayan taclar bile, bu beyaz alnın üze. 
rinde pek sönük kalırlar. Fakat şunu 

söylememe müsaade ediniz; bana öyle 

geliyor ki, bu kadar güzel dudaklar bu 
ıekilde bir teklif için yapılınamııtır. 
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Bu defa, Fausta fena bir vaziyete düş 
tü. 

O.kendisini, krala, bütün beşeri za
afların fevkinde harikulade bir mahhik 
olarak göstermiş olduğundan emin bu
lunarak cesaret ve emniyetle konuşmuş 
tu. Fakat işte kral onda yalnız ka. 
dınlık görmüştü .. O kadar. 

Bu darbe çok ağırdı. Fakat Fausta 
böyle şeylerle cesareti kırılacak bir ka
dın değildi. 

Ayni kuvvetle devam etti: 
- Ben, ruh ve vicdanlara hükmet

mek için Allah tarafından nasbcdiL 
mişsem, siz de milletleri idare için ta
yin edildiniz. Bütün kralların hayallerin 
de canlandırdıkları cihana hükmetmek 
arzusu, sizin için bir hakikat olabilir. 

Tabii Allahm yeryüzündeki mümessili, 
yani hristiyanlar reisinin yardımile .. 
Ben burada, yalnız şahsi menfaatleri i
çin çalışan ve sırf kendi arazilerini ge. 
nişletmek için bir eliyle verdiklerini di

ğer eliyle alan bir papadan bahsetmiyo
rum .. Cihan hakimiyetini tahakkuk et. 
tirmeniz için size yardım edecek ve bil
mukabele sizin de kendisine istinat ede
ceğiniz hakiki bir papayı kastediyorum. 
Böyle olması için neler lazımdır? Emin 

olunuz ki gayet az bir şey: Bu papanın 
dini reislik makamına layık olan bazı 
arazilerin kendisine verilmesi, ona İta! 
yayı verin, o size Hristiyan dünyasını 

verecektr .. Siz bu dünyanın hakimi ola. 
bilirsiniz .• Ben de papa olabilirim .. 

Bu sözleri büyük bir dikkatle dinliyen 
Filip: 

- Fakat madam dedi, İtalya bana a
it değil, onu elde etmek için harbetmem 
lazımdır. 

Fa usta güldü: 
- Ben zannedildiği kadar hezimete 

uğramış değilim, hemen her yerde, bana 
ıadık kalmış bir çok taraftarlarım var •• 

Param var. Benim sizden istediğim or. 
dularınızla İtalyayı işgal ederek bana 
hediye etmeniz değildir. Sizden bitaraf~ 
lık istiyorum .. Papaya karşı yapacağını 
mücadelede bitaraflık .. Ayni zamanda, 
bu mücadelede galip geldiğim takdirde 
Majesteleriniz tarafından, papalığmu11 
tasdik.ini istiyorum. İşin üst tarafı banıi 
aittir •• 

Derin bir düşünceye dalmış olan kral 
mınldamr gibi bir sesle: 

- Bu iş için milyonlar llznndır. Hal· 
buki bizim kasalarımız bomboştur. 

Fa ustanın gözleri parladı: 
- Majesteleri bir tek kelime '" söyle. 

sinler, sekiz gün içinde kasalarına on 
milyon, hatta daha fazla para bulurum. 

Filip ona baktı ve başım salladı: 

- Benden ne istediğinizi anlıyorum. 
fakat bunu size veremem, çünkü ban• 
ait değil.. Fakat anlıyamadığım bir nok• 
ta var, buna mukabil siz bana ne ve• 
re bilirsiniz. 

- Majeste, size Fransa tacım getiri.o 
yorum .. Zannediyorum ki bu taç papayı 
feda etmeğe değer. 

- Madam Fransa tacım ele geçir· 
mek için harbetmem ltzım. Binaenaleyh 
onu alırsam, sizin sayenizde değil to~ 

lanm ve ordularım sayesin:de almış ola .. 
cağım. 

- Majesteleri, üçUncU Hanrinin be-
yannamesini unutuyorlar mı? 

- Uçlineü Hanrinin beyannamesi 
mi? İtiraf edeyim ki ne demek istediği• 
nizi anlamıyorum. 

- Bu beyanname gayet vazıh vt 
kat'idir. Bununla Majesteleri en aşağı 
Fransanın üçte !kisine sahip olacaklar• 
dır. 

- Bakın öyleyse mesele değişir .. 
O halde beyanname söylemiı olduğu· 
nuz değerde olabilir .. Fakat evveli ond 
görmem ltzım.. 
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Ton Ton amcanın bu macerasını 

anlatmak için birçok satırlar dol 

durmağn hiç de lüzum yok. O

nun, çocuklarla zıp zıp oynarken 

den zili ·Çl\lmca ne yapbğrnı ı:ö-
ı ····-

HABER - ÇOCUK HA.F'TAST 

I Biliyor musunuz 7 / L Şen Fıkralar J 
.Romalılar v:e 

lnl(lliz 
demlryo.ıları 

Bundan iki b:n sene evvel Ro· 
malılar tarafından kulJanılan za
fer arabalarında, tekerleklerin a
rasındaki açıklık tam 1 metre 48 
santim idi. 

Bugün, İngilteredeki tren ray
Turmm aram da tam 1 metre 48 
s:antimdir1 

~u, :.ilk nazqrda'. garip bir te
sadllI &ÜJiı .@rünür; Halbukn hiç 
de· ,öJi.lC· aeğiL. 
~~: Stephenson; ·Newcast 

lede ,ilk 'ldkmnotifin-tecrübelerini 
yaparken, orada· iStil1' devrin -
ac:ıı.. Plma ıbirçôk eSki yollar var
di.. Bu yollan Romalılar yap -
ımJbırür;; Stephcnson, fazla mas.
raf yapmamak .içjn; rayları ara
balarm- tekctleklerine · göre ya -
pılmI§ olan bu yollar boyunca 
,ycrlC§tirdi. 

İngilizlU, o zamandanberi , 
demiryollanru çok iyi netice ve
ren bu· model üzerine konnaJcta... 
dırlar. 

"Karasakal.., Ahmet .açık göz. akşam 
adı on seki liseden eve dönünce kapıda 

zind asırda 

mejlıur kor
sanlardan bi 

rine veril 
miş .. Çünkü, 
bu adam u· 

zun ve siyah 
saka. ~. " • .ak, ve kafasının 

arkasına bağlama![ .iôyadında 

idi. Bu suretle çok Jıcoı;Jrunç, g-P. 
rünmeğe muvaffak ohı~ortiiı.: 

ı:J.. 

l~ 

** 
Esen kontlu -

funda: (liıgil -

terede} gövde • 

si '8 ·takamı 

§Cklliıde . gariPc 

bir .ağaç varorr. 

* ~ 

babasiyle karşılaştı. Çocuk 
daha giinaydın dememişti ki 
babası sordu: 

- Nasıl oğlum, imtihan
da geçtin mi .? 

- Hayır babacığım geçme 
dim ama, muvaffak olamıyan 
larm listesinin başındayım. 

* .. {t 

dir.} 
'Dünyanın biçimi ne. 

~gretmenin bu sorgusuna 
küç.iik:. 1hsan1 kaqıhk verdi~ 

-Y avarlaktxr· llayım. 
- Pdü~ ·böYl~: <>lduğunu 

nereden biliyorsun:~. 
- Öyle, iie: dört kö}edir. 

Bu kadar küçük:oiriş iÇUı mü
~· edecek değilir ya! .• 

~· ·it ~ 
- ·Bir adam tanıyorum Jd, 

kaç dişi vardır diye elini atın 
ağzmac koyunca; , at dişlerini 

Kanada ormanlarında odun ,sıkıverdi. 

,kes:ilirlccn muazzam bir ağaç yı- - · Her halde .adamın kaç 
kılmıştır. Bu ağacın yaşı iki bin parmağı olduğunu anlamak 
ıdir. .Boyu 123, kutru 7 ,SO, dai • için di§lerini. sikmıştrr. . 

~ .lf. • * resi 2~31 metredir. '1-- 'f. 'f. 
Ta pır j.., t~ -"- A ·-· b' b 

1o1. ""' ""' - . nnecıgım· , u ' ayan 
Canubi Amerikanın Tapir yas mı tutuyod 

denilen hayvanı bir file ben· - Evet kıznn yan yaslı 
zediği \Qdar bir domuzu da - Oy\e ise kocası yan öl-
and:nr. müş, öYfe değil mi?! 

Yürüyüşü ve umumi dav- ~ . 
ranrşı çok hiiyük boyda bir do· * * 
muza benzer- Fakat burnu Öğretmen sınıfta gıdaların 
yansından kesilmi~ bir fil hor- ihtiva ettikleri besleyici mad-
tumunu aklaı getirir. deleri uzun uzadıya • anlattık • 

Bu~hayvan pek kötü değil.. tan sonra, smıfa sormağa 
dir. Fakat çok korl:ak olduğu başladı: 
!çin din diri yakalanması im - - Tam· bir . beslenme için 
kansız denecek kadar güçtür. lazım olan üç şeyi kim söyliye-
Bir istikşaf heyeti geçen ay • bilir. 
Bezil' in Matteo Grasso ormnn T alcbeler hi~ ses· ç&anna-
lanndzr genç: bir Tapir yal:a - 1'826· senesinde telgrafı. icat· dı: Nihayetküçük:Tmaman ,eJi 
lamalda çok sevinmiştir· 'etmiş·oıan F. B. 1ılforse u1ma.t .re- :niı kaldırarak: 

Bu hayvan Amerikanın Şi- sim akademisini kurmuş ve bu - Sabah kahvaltısı, öğlo 
kago şehri hayvanlar bahçesi· kurulun direktörlüğünü yap - ve alCşam yemekleri bay öğ. 
ne gönderilmektedir. mıştır. retmcn, ·dedi. 

,_ 
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Faydalı bilgiler: -- --ücutta tuz 
Rutubetli havalarda hekesin 

ağzından ·~~ok bitkinlik hissedi -
yorum,, sözleri dCSküiür. Bu sa
dece bir yorgunluk olabilir, ya
hut ~azla su içip kafi miktarda 
tuz yememekten .ileri gelebilir. 

Her normal insanda muayyen 
bir miktarda tuz bulunması Ja -
zımclır. Bu tuz'un bir kısmı 

kandadır, bir kısuı ela vücudun 
canlı hücrelerinden her birin -
de bulunur. Tuz olmazsa hiç bir 
insan yahut hayvan sağ ve canlı 
kala:r.az. 

Gerçi tabiat ana insan vücu -
dunu en mükemmel bir otomatik 
makine olarak yapmış ise de, tu
zu i~leten kısmı biraz kusurlu -
dur. Vücudun kullandığı ve 

muhtaç olduğu tuz miktan ga
yet az olmakla beraber fevka -
l!de kıymetlidir. Bu kıymetli 
tuz insanın vücudunda muhtelif 

ifrazat ve bilhassa ter vasrtasiy
le mütemadiyen kaybolmaktadır. 

Sıcak havalarda insan vücu -

\'ilzde elH 
Pilot yolcusunu tayyareye 

bindirdikten sonra havalandı 
ve yukarıda yapmadığı cam
bazlık kalmadı. Bu cambaz -

hklardan birisi az kalsın kor -
kunç bir kaza ile neticele 

necekti. Pilot tayyareyi bü -
yük güçlüklerle düzeltebildi. 

Fakat dudaklarındaki gülüm • 
semeyi bırakmaksızın başını 
çevireli ve yolcuya: 

-Aşağıda bizi gözetlemek
te olan seyircilerin yüzde elli
sin l n bizi ölmüş zannettikleri
ne b::lhse girişirim deyince, yol 
cu da: 

- Evet, burada bulunmakta 
olanların yüzde ellisinin de 

öyle sandiklan muhakkak 1 
karşılığını verdi.. • 

dundan boyuna sızan her damla 
ter, başka bir takım cisimlerle 

birlikte, vücuda ~ok lazım olan 
bu kıymetli tuzdan da bir miktar 

ihtiva eder. İşte bunun içindir 
ki gıdamızda boyuna tuz . yeriz. 

Tuzun bakkal dükkanlarından 
kolayca alınamadığı eski günler-

de, vahşi ırklar, kaya ocakların
dan, yahut da deniz kıyıların -

dan tuz getirmek için yüzlerce 
kilometrelik yerlere sefer heyet -
]eri gönderirlerdi. 

Soğuk memleketlerde ter yo
liyle tuz kaybetmek de ehem -

miyetli değildir. Fakat sıcak 

memleketlerde ve mutedil o -
Jup da arasıra sıcak dalgalarına 

maruz olan yerlerde vücuttan 
çok tuz kaybedilmek suretiyle 

tehlike baş gösterebilir, 

Bundan senelerce evvel, va -
pur doktorları, kazan dairelerin

de çalışan ateşçiler arasında es -
rarengiz bir yorgunluk ve bay-

gmlrklara tesadüf ederlerdi. Ön· 

celeri buna sıcak çarpması den
di. Sonra ise bunun doğrudan 

doğruya bir tuz meselesi olduğu 
anlaşıldı. Fazla iş ve yüksek 

hararet derecesi ateşçilern vil
cudunda tuz miktarını tehlikeli 

bir surette azaltıyordu. Yorgun 

luk, baygınlık bazan da ölüm 
baş gösteriyordu. Bunun önüne, 

at~çilerin içtikleri suya tuz kat

mak suretiyle geçildi. 

Hayvan tekamülünün ilk gün
lerinde bütün hayvanlar deniz-

de yaşardı. Zamanla hayvanla -

nn birçoğu karaya çıkıp da 

toprak üstünde yaşamağa başla -
ymca, tuz ihtiyacı baş göster-

di. Vücuda tuz niçin lazımdır? 
Bunun cevabını ilim, her nedense 
hala vermemektedir. 

Küçül< hi1<ave 

Horozla inek 
Kurnazlığı ile tanınmış olan 

bir Çinli ölüm yatağına uzan

mış, can venneğe uğraşırken, 

oğlu ile yeğenini çağırttı. Oğ

luna miras olarak bir horosla 

bir inek bıraktığım, bunları at 

pazarında sattıktan sonra ine

ğin getireceği paranın yeğeni-

ne verilmesini ve horosun pa

rasını da kendisinin almasını 

söyliyerek şu sözleri ilave etti: 

- Oğlum senin zeka ve an

layışına güvenirim .. 

İhtiyar Çinli bu sözlerden 

~onra gözlerini kapıyarak öl
dü. 

Çok hasis ve pinti bir çocuk 
olan yeğen sevinç içinde kal-

ı._ı§tı. 1 .!ğin pc.rı:.sı kocaman 
bir sc vetti. Bütün :Jayatı 
mü , ~etine.! .nefret ctr.1is oldu· 

~u J-. .ı iJı :: ... -ar meğerse, ne iyi .. ' ,. . . y •· -::: ••• ı ı.:11ş. 

: ::.şa kalmış olan oğh. ise, 
babnsının son sözlerir.i düşün-
cesinde Loyuna evirip çevirdi. 

Acaba ı demek iste.nişti} 
Çok geçmeden bunu anladı. 

Ahıra koştuğu gibi inekle 
horosu at pazarına götürdü. 

Çarşının ortasında: 
t V• k I lı d -·ı - ı.ıegım ço pa .. .ı egı • 

Değeri yalnız i."ç kuruştur. 
P .kat onu ancak horo3U da a• 

lacak adama satacağım. Horo

sum ise d:..:..,yanm en · kutsal 

hayvanıdır; bin kuruştan aşağı 
satmam .. 

Dive h~fl.rrdı. 

Kutsal horosla sütlü inek sa• 
tılmca, Çinlinin oğlu keskin 

zekası sayesinde bin kuruşu 

kc:ncli cebin~ indirdi, üç kuruşu 
da p: __ .i yeğ_ninin avucuna 

'Ydu. 

BULMACA 

ResimU ıHJk.aye: ..___..... __,, ..... --. ,_, .. en babanın 

Bu resimde kaç tane köpek vardır: Doğru bulanlar arasında 

birinciye ikinciye ve üçüncüye lüks esanslar ve aynca iki yüz 

kişiye muhtelif hediyeler veri1e:ektir. 
~-~ıaı:ı~H~Acım:ııB~E~R--=:u.-... 

ÇOCUK SAYFASI 

1 S.:ıb:ıncada babacan bir çiftçi 

olan Hüsmen çok '°;;aı bir ndrundı. 

ı<:encl!Slnc ne söylenirse lnn:ıurdı. En 

fnanılmnz ynlnn ve dolanlara bile 

bayıl" '-demezdi. 

2 - ·Bunu ıstten bir scrscrt HOs. 
,.... ............... ..... .. , . - •• 1 . 

tedl. Gidip kendlsinJ buln.ııı.k: 

- Hllsmen dayı bcU!e harlkulAde 

bir elmanın tohumlan var. Dııntan 
ta J:ı.ponyadan geUrttım. Yanımda 
yalnız· yüz tane kaldı. ,Sana on ibeo 

liraya satabtllrlm. 
r-~ ·ı 

3 - On ~ Ura mı. Yavrum sen 

gollba nncı.nm nlkAhmı istiyorsun? 

- Hayır Hüsmen baba. Hele bir 

dene de bak. Sana çek1rde1clcrden 

btrls1nJ armıığıuı edeyim de gör .. 

~ - Nllmune olmak üze~: bir kll. 
,.."\........ ,..,.._,9' _ •• _ ..... _. .... , (591fi.-.'l" l:·ı 

nu topmtn dikeceğim 1lç gl!n S-Onra. 

da gellp beraber bakacağtz. 

Ertesf ıabslı Hüsmen lıaba oraya 

gidince ~lcnlıktan c:lona kaldı. Top_ 

raktıın küçllcült bir n..~ç !~kırmı§tI. 

G _. :lldnot -:gUn ise bu fidan koca.. 
_ _,_ ı • .. ""'11-..... o~..,..,.,.t, ı. 1~eortn"~ ırtln 

de köyün en gtlzel elma ağacı lt<'ndl 
bahçesinde fdl. Bunun 1lzerfne HUs.. 
men baba serseriye on be~ lirayı 
toka ettiği gibi bütUn çeldrdcltlert 
a1dı ve gizlice bahçenin her to.ratına 
dikli. 

6 - ÇütıkU blrkac gün sonra btı.. 
ton k6y1Ulm eıışkma. çeYlrmek ıstı. 

yordu. Falm.t Hllsmen babruuıı çe 
ktrdeklcrlndcn hiçbirisi çıkmadı. 

Scrsertnln her g ece gelerek buraya 
kendi elleri ile fidan sonra. da bu. 

nun ycrtnc ağaç dlkml§ oldugunu el 
bette ıuııamışsıruzdır. 

HUsmcn çok sat olmanın cezasını 
on ~ lira vererek ödedi. 

Bilmece kupona 

16 İkincikanun - 1937 _, 
l6 *' se• zw::a-e,nx:; :zwu•••= 

t..ıulı t\:tar 60.Z.enııi k.uµıya• 

m azlar; bunun için uyumadık
ları snnılmaktadrr. Bununlo be
raber hazan kıpırdanmaksızm 
oldı?klan yerde dururlarken bu 
hareketsizliğin ne olduğunu he 
nüz kimf:e izah edememiştir. 

8 



Uç yağız at. tarafından çeki
len kızak, ovayı örten beyu 
halı üstünde kayıyordu. Kızağı 

ı.:.iren on altı yaşlarındaki çocuk, 
1 ir elinde dizginler, öbür elinde 
: amçı, atlarına cesaret vermek 
i ) n durmadan bağırıyordu. 

Genç Memiş, yüzünde endişe, 
t ıvn biraz ürkek, gözlerini uf-
1 a dilemiş bir halde kızağın 

i inde ayakta duruyordu. 

- Vakit geç olmadan, diye 
mırıldanıyordu, topal Yunusun 
damına varabilsem.. 

Tekrar kamçısını fClklatarak 
atlar:nm k~asına yeni bir hız 
verdi. Memiş bütün arkadaşla
nnm ıelameti namına çok tehli
keli bir işe girişmişti. Karsın köy 
)erinden birinde oturuyordu, ve 
köy halknnn geçimi tarlalardan 

aldlulan mahsulden ibaretti. Bu 
.ene mahsul eski senelere naza
ran daha iyi idi, biraz sert olaca
is anlaşılan kış da korkusuz 
llarfılanmıştı. Günler sadece ev 
itleriyle meşgul olmakla geçiyor, 

her evin halkı uzun saatleri, en 
ihtiyarın etraf:nda toplanarak o
nun başından geçen en mühim 
vakalannı dinlemekle geçirirler -

di. Bir taraftan da ocakta yanan 
odunların 11cak sesi işitilirdi. 

Böylece, işlerin tekrar başlıya
cağı ilk bahar günleri beklenirdi. 

Bir gün (Sadediller) köyü, 
her zamanki gibi ,beyaz paltosu
na bürünmüş bir halde uyumak
ta idi. Anzısın yakın ormandan 
odun toplamağa giden ihtiyar 

Hasan ağanın nefes nefese koşa
rak geldiği görüldü. Bağırışı bü
tün köyü ayağa kaldırdı. Pence
relerden başlar uzandı: 

- Ne var, ne oluyor? diye 
soranlar oldu. Bir şey mi var? 

Keıik ve boğulan bir sesle 

Hasan ağa: 

- Buraya doğru ilerliyen bir 
eşldya kafilesi gördüm dedi, eğer 

ı~llQ g 
~ 
~ a 
/foJ 

ı>;;J 
-~ 

-

' • mahsulümüzü ve hayvanlarımızı 

elimizden alırlarsa vay halimize 1 

Bu küçük köyde jandarmalk 
eden Zekai çavuı derhal karar 

verdi: 

- Hepiniz evlerinize girecek 
ve kapılarınızı iyice kapıyacaksı
nız. Hiç kimse benden izin al
madan bir it yapmıyacak, evden 

dışarı çıkmyıacak. Daima uyanık 
olunuz. Evinde siUihları olan 
varsa, kullanmağa çalış11nlar. 

Bu sözlerden sonra, herkes 
evlerine kapand:. Bir~ç saat 
sonra, e~kiya kafilesi köye ge
lince sokakları bombot gördüler, 
Evlerin kapıları, pencereleri 

sımsıkı kapalı idi. 

Eşkiyalann reisi, abus ıurat
lı bir laz, hof11ut olmadığını an
latır bir hareket yaptı. Geldikle
rinin evvelden haber verildiğini 

ve köy ahalisinin öe tedbir almış 

vaziyette olduğunu anladı. Bir
den bir silah sesi işitildi. Köylü
lerdenbiri, Zekai çavuşun işareti

ni beklemeden silah kullanmıştı. 

Eşkiyalar:n reisi haykırdı ve 
tiddetli bir emir verdi. Silih ate
ti batlamı§tı. Şimdi her iki taraf 

da kanlı bir mücadeleye giri'imit
ti. Zekai çavuş, yüzü sapsarı. 

yumruklarını sıkmış olarak, pen
cereden felaketi seyrediyordu: 

- Sefiller, dedi, başvuracak 

hiç b!r çaremiz yok. Israr eder
sek köyü ateşe verecekler 

Bu sırada, Zekai çavuşun oğ
lu küçük Memiş, babasına yak

Iaıtı: 

- Baba, dedi, ne diye jan
darma karakoluna haber vermi

yoruz?. 

- Delirmişsin sen oğlum 1 
Aramızda iki üç saatlik mesafe 
var. 

- Sen bana bırak, ben çare

sine bakarım. 

Babasını kucakladı. Ayrıldı

lar. Ahıra koştu, kızağa üç yağız 

Kurtlar önden arkadan kızağa aal:lınn'lkta idiler. 

at koştu; beyu ovada çılgınca 

bir süratle· koşmağa başladı. Yol 
uzundu. Bir aralık 1-.::yvanlar.:. n 
birisi kara gömülmüş bir kütü
ğe ayağ:ru çarparak topallamağa 

başladı. Kızağı durdurdu, tali
ine b iraz kızarak bayvomın ko

şumlarını çözdü. Orada hıra:. •· 
İki atla yoluna devama başladı. 

Birden çocuk sarardı. Kor
kunç bir böğürme işitti. Arkası-

' i.i: · ·1, yakınında crı. .ıdan 

üstüne doğru gelmekte olan bir aç 
· urt sürüsü gördü. Bu defa da, 

dehşetli ve korkunç bir tehlike 
ile karşı karııya idi. Kırbacını 
şaklattı. Atlar tehlikeyi sezince 

süratlerini arttırdılar. Memiş bir 
iki defa arkasına baktığı zaman, 

kurtların koşmakta olduklarım. 

ve. aradaki mesafenin azaldığını 

gördü, sarardı. Uzaktan da jan-

darma karakolunun karlan eri
miş ve tütmekte olan bacası gö

rünüyord u. Biraz sevinmişti. 

Bir aralık kızakta bir mavzer 

g(Şrdü. Eline aldı, ve iyice nişan 
alarak blr bir arkasına birkaç el 
ateş etti. Kurtlardan üç tanesi öl. 

müştü. Birden diğer kurtlar bu 
üç ölü ve kanları karları kırmı
z·ya boyayan kurtun üzerine atıl 

dılar, yemeğe başladılar. Memi~ 

bu vaziyetten istifade etti. Bir 
daha ateş etmek istedi, fakat si

lahta kurşun kalmamıştı. Kızak 

atlar tarafından aüratle sürül
mekte idi. Bir aralık kurtlar ge-

ne arkadan gelmeğe batladılar. 

hele bir tanesi o kadar yaklaştı 

ki, Memi§!n üstüne aıldı; ve 
pençesiyle çocuğu yarala.dı. Bu 

ağır darbe çocuğu kendinden g~ 
çirmişti. Gözlerini açtığı zaman 

kendisini ocak karp11nda, bir ya 
takta buldu. Yanında bir jan
darma çavufU, elinde bir bardak 

•!cak çay, diz çökmüı bir vaziyet 
te durmakta idi. Çavuı: 

- Nasıl oldu bu it? dedi. 

Tam vaktinde yetişmi1im Birkaç 

el silih sesi itittim. Evden çık

tım. kızak koşmakta idi. Attan 

durdurdum. Arkasında bir ipe ta 

kılmıt olarak sürükleniyordwı. 

bir kurt seni parÇaıamak üzere 
idi. Bir bıçakla seni hasmından 

kurtadı.m. Haydi, şimdi şu çayı 

iç 1 Tehlike yok artık! Peki, ne di 

ye yola çıkın? 

Memiş: 

- Çabuk Mehmet 
di, arkadaşlarını bul, 

çavuı de· 
(Sadedi!· 

ler) köyünü eşkiyalar bastı. Buııu 

sana haber vermek çin geldim. 

- Peki yavrum. 

Derhal haber verilen jandal'l
malar toplandılar, ellerinde si. 

lahlarile kızağa atladılar, ve b at 
döndürücü bir sürale köyün yo-

lunu tuttular. Bir k·smı da atlan• 

na binmişlerdi. 

lıte küçük Memşin cesareti 

sayesinde, Kanın bu gilzet köyü 
eşkiyalann elinden kurtanlmııtı, 

Harflerle resijm yapıyorum 

///.e::--

: P 
~0j, 

·~ 

gilnlerl HA HER 

Miki Kızıl Kukuleteliler 

Mı't<&OE,. 
jöN GÜZ~ 

8iR. 
tc&'Tet< "(6. 

1); t('TEJll 

SONSlA Mfkİ 
NiN 81°f\ 

CWUN YAP.. 
fit\" K A t<'l.t. 
,.,_ Gü.pi •. 
~ 

P,,,_.; 
. c o') 
o<;, 

~ 

: .. , ffi 
. "' ., . .. •" 

çetesinde 

Çocuklar: Mecmuanızın 54 üncü ıayıılle blrtncl..ctldi tamamlanmıthr HA 8 ER gazete· 
lerinl almak ıuretde hemen hemen para ıarfetmeden elde etmlı olduiunuz bu mecmualan d ' t1ettlr 
mek iltfyoraanız. Ankara caddeflnde (V akıt KGtOphaneıl) ne bir nu~ara mukablltnde buakınıs. Cdt 
oaraıı tein (25) kurut gettrmeltıhılz. 


