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Valansiyanın geçen gün bir asi har p gemisi tarafındıın 1xmwardımaııı CS1ıtı-
s-mda h.asaro •uğrayan hastahanesi 

Ademi müdahale komitesinin faaliyeti 

ispanyada kontrol 
planı suya düştü 

Hükumetçiler Malaga 
cephesinde şiddetli 
bir taarruza geçtiler 

Londra: 20 (A.A.) - Dün Londra. 
ya gelen Burgos ve Valensiya hilkO
metlerinin cevabı siyasi müşahitlerde 

müttefikan İspanyol topraklannm kon
trolunun suya düştüğü kanaatini tevlit 
etmişti. 

Yalnız harici bir kontrol planının tat 

biki mümkün addedilmektedir. Maama. 
fih, bunun da tatbiki bir takım siyasi 
ve fenni şartlara tabidir. 

İspanyaya giriş noktalarının kontro
tu hakkındaki yeni planm bu memleke-o 
te harp malzemesi ve gönüllü sevkiııi 

(Devamı 6 ıncıda) 

Bu sürprizin tahakkuk edebilmeşi için lisan derslerini takip eden okuyucularmımn isim ve 
adreslerini ve hangi dersleri takip ettiklerini öğrenmemize ihtiyaç vardır. 'Bu ihtiyaç gazete
rini günü gününe müvezzilerden sahn alan okuyuculan nuza aittir. Çünkü idare hanemizden 
abone olmu§ olanların isim ve adresleri bizce malU.mdur. 

Bu itibarla ; lisan derslerimizi takip eden ve yukarıda bahsettiğimiz tarzda gazetelerini 
günii gününe miivezzilerden alan okuyucularımızın 25 sonkanun pazartesi günü akşamma 
kadar, açık bir kart ile bize isim ve adreslerini ve hangi dersleri takip ettiklerini 

bildirmelerini rica ediyoruz. 
Bize adreslerini blldlrecek olan okuyucularıinıza ve 

abonelerimize vaadettiğlmlz bu sürprizden başka 
Ayrıca ikinci bir hizmette daha J 

bulunnıak istiyoruz 
O da şu: derslerimizi takip eden okuyucularnnız için, muayyen günlerde, bilahare tayin 
edeceğimiz bir yerde, bu dersleri veren heyetten birer zat bulunacak, okuyucularımı
zın eğer varsa, müşküllerini şifahen ve derhal orada halledecektir. -Bu toplantılar, 
her pazar günü yapılacak ve bir derse tahsis edilecektir. 

Okuyuculanmız bize gönderecekleri kartlarda, bu toplantı1ara gelip gelemiyeceklerini bildinnek 
lutfunda b\llunurlarsa, kendilerine minnettar kalım:. Çünkü gelecek olan okuyu cularmuzrn adedini : 
tesbit c.-tmrk ve ona göre yer hazırlamak ancak bu suretle kabil olabilecektir. ğ 
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HABER - i\lcŞ&m poslasr 

Kralhktan çe 

Vın so 
unıurni harp 

lspanyada küçük mikyasta bir umumi harp cereyan ediyor. Birbi
rini öldürmek suretile koca memleketi hara.be ve mezarlığa çeviren ls
p:ınyollardan başka, Avrupa milletlerinin çoğundan İspanyaya gönüllü 
gitmiştir. 

Da.va, görilnUşte İspanyaya. ait olmasına rağmen, orada. muhtelif 
milletlerin birer nUınunesi karşı karşıyadır. Bu itibarla umumi denebi
lecek bir harp, mevzii şekilde yapılmaktadır. Ve :bunun mevzii olarak 
kalması için büyUk gayret sarfediliyor. 

• • • 
Akdenizin garbında cereyan eden bu kilçUk umumt harl>m, mevzll 

olduktan başka, tamamen mahalli olarak kalmasını da temin için, ala
kadarları İspanyol muhariplerine yardımdan vazgeçirmeğe ç~ryorlar. 

İngiltere ve Fransa, eski bir kanunu torba.dan çıkarmak, yahut 
yeni bir kanun va.z'etmek suretlle İspanya.ya kendi memleketlerinden 
gönWIU gitmesinin önUnc geçmek ve böylece bı:ı.şkıı.lıırma. bir örnek 
olmak istediler. 

İspanyollnnn kendi toprnklarmda boğu~asma kimse bir eey de-
mese dahi, bu boğuşnuının, etraitan gelen kuvvetlerle cesaret bularak 
umumt bir karga.sn.lığı tahrik edebilecek istidat göstermesi asla 41e 
gelmiyor. 

• • • 
Fakat diğer memleketlerden Ispanyaya gönUllil tılnnmm devam 

ettlfine da.ir havndlslerin arkası kesilmemi§tir. İspanyadaki küçük ve 
mevzlt 11Umunıt harp,, aynı beynelmilel çeşniyi muhafaza. ediyor. 

Bu saz dinlememezlik böyle silrUp giderse, ademi mUdahale prensi
binin eamplyonla.n daha şiddetli ve fiili bir tedbir almağa kalkar mı 
dersi.na? l&ısell lngUtere, ulmdi, mUmkUn olduğu kadnr kn.çındığı bir 
te§eb'büse ginneğe, ııstlerin limruılnrııu abluka etnı.cgc mecbur kalır mı? 

• • • 
Diyelim kJ İngiltere, beraberinde Fran.sa. olduğu halde, nota UstUne 

nota vererek Almanya ve İtalya.dan, Ispanyaya gönUilU gl:Sndermcme· 
sini veya herhangi diğer bir yardımda ibulunma.nıasını,, ısrarla isteyip 
efordu. Nihayet tesirini göremediği için harp gemilerile asilerin liman
larını çevirdi. GQnUllü ve malzeme akınına böyle mani olmağı 
t\U§UnUyor •. 

O takdirde Alman ve İtalyan gemileri de hUki\met kuvvetlerinin 
elinde bulunan noktalan çevirecektir. Bu arada Sovyct Rusya dahi icap 
eden tedbiri almaktan geri durma.ya.cağı için, ba.hsettlğimiz "KüçUk 
umumi harp,, aHikadarlanru, hiç değilse daha yakma, ateşin daha yakı
nmn, ve istemekst.tlıı sil.Afıh olarak iblrbirlerile yüzyUr.e getirecektir. . . .. 

Başlangıçta ttyatrovarl blr ciddiyet a.rzedecek olan bu inzibat 
manza.nısınm, kUçUk umwnt harpten btiyUğilne, mUnfcrit katillerden 
kütle halinde boğuşnıale.nı velhasıl ikinci bir 1914 fclA.ketine dönıniye-
ceğinl kimse temin edemez. 

Onun içindir ki lspnnya. dahllt harbmda ezilenlere karşı olan ''J)e.. 

rin insani sempatl,,, -hüyUk devletlerden bnzılannm -hayati menfaatle
ri ks.tlyen tehlikeye dUşmedikçe, notalarla mUk!Ieme ve hududu a.şnıa
yan tedbirlerden başka hiçbir şekilde ve mUessir surotte kendini gös
termiyecektlr. 

Yirminci asır ortalarmm beynelmilel siyaset saha.smdnld en bilyilk 
prensip, herhangi noktada çıkan hamı, mUınkUn olduğu kadar o yerde 
brrs.kmağa. çalışmaktır. Evvelce bir def n daha söylediğimiz gibi, Habeş 
harbt orta.da.. Küçük umumi harpler, büyük umumi harplere tercih 
edUlyor, -

HlKMET MVNlR 

Kası 
bir 

a a mezar ığında 
a a ı bulun u 

Boğazı kesilmiş olan bu adam iki saat 
sonra ifade veremeden öldü 

Evvelki gün Kasmıpaşa mezarlığın-} 
C!an geçenler, taşlar arasında yaşlı bir 
a.damm kanlar içinde yattığını gör
mllşler, lhemcn Kasımpasn merkezine 
haber vermişlerdir. 

- Meza.rlığa gidenler ya.tan adanun 
boğazından yaralı olduğunu görm~ler 
dir. Kan içinde kalan bu adam hcnilz 

• 
yaşıyordu. 

Polisler bir otomobille yaralıyı Bey
oğlu hastahanesine kaldırmışlardır. 

Üzerinde çıkan evraktan bunun 70 
yaşında Kurt dede oğlu Mehmet is· 
minde biri olduğu a.nla.~ılmış, lakin I 
ifadesi almamn.mıştır. 

Mclunet hastahaneye kaldırıldıktnn 1 
iki saat sonra ölmUştUr. Cesedini diln 
adliye doktoru Salih Haşim muayene 
e~, yaranın ne şekilde açıldığını, 
tesbit için cesedi morga kaldırmıştrr. 

Mezarlıkta bir de kanlı bıçak bu-

Ayna~ DD5©:ılf1l 
<91~ır$ll@ırö 
fPl?©>~ıraımo 

lurunu.ştur. Mehmcdin ne şekilde öldü
ğü etrafında zabrt.a tahkikat yapmak· 
t:ı.clır. 

Bundan ba.5ka Venedik sokağında. 
Britanya otelinde yatan Viyolanda is
mindeki kadının ölUmU etrafında da 
tahkikat yapılm.nktndır. Kn.dmm ce· 
sedi morga knldırılrnıştrr. Morg rapo
runu bugUn verecektir. 

Maltız devrilince ... 
Kumkapıda Çiftegelinler caddesinde 

oturan on d8rt yaşında Sevim dUn 
maltız üzerindeki yemek tenceresini 

kaza ile devirmiş, kaynayan yemek su
yu vücudunu muhtelif yerlerinden yak
mıştır. 

Sevim hastaneye kaldırılmıştır. 

Kira yüzünden kavga 
Kasımpada Tabakhane meydanında 

12 numarada oturan Fatma ile ayni 

evde sakin Hasan kira yilzünden kavga 
etmişlerdir. İddiaya göre, Hasan, Fat. 

y 
Montcreal 19 (A.A.) - K811ada Baş

bakanı, Kanadanm Vindsor DUkünUn 

Md. Simpsonla evlenmesini iyi gözle 

göremiyeceğini Londraya bildirmlGtir. 

Daily Telgraph gazetesinin Viyana 
muhabirine atfen yazdığına göre Vind

sor Dükü Enzesfcld şatosunu, sahip

lerinden birk~ ay i~in kiralamıştır. 

Dük bilahare I.ondradan gelecek olan 

E e 
"lngiliz - ltalyan 
Türkiye m va 

azı 

• 
kız kardeşini şatoda misafir cdeoekUr. 

DUkUn Viyan.adaki hayatı tam bir 
sükUn içinde geçmektedir. Gazeteleri 
okuyor, biraz spor yapıyor ve resmi 
ziyafetlerden bilhassa içtinap ediyor. 

Geceleri mutat veçhile Londra ile 
muhakkak surette telef onla görüşüyor 
ve son buhrandan sonra bozulan sinir
lerinJn slikfuı bulması için tam bir 
istirahat devresi YE4!ıyor. 

• • 
laşması a 

at etm·ştir,, 
Dün Avanı Kamı:ı.rasında mühim bh r Avrupanın Ve hatta bUtün dilnyarun 

nutuk ~öyliyen İngiliz Hariciye nazırı istikbali üzerinde oynayacağı mühim 
Eden bılhassa İngiliz ve İtalyan an- rolü kaydetmiş ve Almanynya makul 
ınşmıısı üzerinde durmuş ve demiştir bir hattı hareket tavsiye ederek Avru
ki: pa devletlerile sulh yolunda teşriki me-

''- Fransa bunu hararetle karşıla- sa.i etmesini temenni etmi§tir. 
mıştır. BUyük Britanyanın kendilerile ---------------

bilhassa dostluk mUnasebetlcrl idame Har 1• c ·ye 
ettiği diğer devletler de, yani TUrkiye, 

Yugoslavya, Yunnnistan ve Mısır, bu· V k ·• •. • Z 
na muvaf o.kat etmişlerdir. Bu Akdeniz 
devletlerinin mUtaleası "gentlemen a.g- 15 Şu batta Ati nada 
roomeııt,, hakkında bir hUkUm vermek bulunacak 
için mikyas olabilir.,, 

tngiUz Hariciye nazırı en sonra sözU Romanya hariciye nazın Antonesko 
Alman.yaya getirerek bu memleketin şubatın onunda, Ankaraya gelmek il-

i 1 
zere, Bilkrcgten aynlacaktır. Romanya r an a hariciye nazın Ankarada iki gUn kal. • • 1 dıktan sonra hariciye v~kilimiz Tevfik muza ere er RUıtU Arasla birlikte Atinaya ·gidecek-

IMJ lCJıSbS'fc Dı1 eieDC<e tir;s ıubatta Atinada toplanacak Bal-

VS lf'cdl D kan konseyini Tevfik RUıtU Aras bir 

H t 1 dl o ğd il nutukla açacak, konseye Yugoslav baş 
eye Ş m .u8 8 8 vekili Stoyadinovlç başkanlık edecektir. 

müzakerelere başladı 
Dost ve kardct tranla aramızdaki Tunç sanılan eserler 

muallak meseleleri halletmek ve yeni meğer altınmış 
muahedeler yapmak Uzere 1rana gitmiş Alıı.ca. Höyük hafriyatında toprak-
olan Bolu sayl~vı Cemal Hilsnilnün tan tunç halinde çıkan bazı eserler 
reisliği altındaki heyetimiz İran harici. müzeler kimya laboratuvarında temiz.. 
yesile görilşülen meseleler üzerinde Ienince bir kısmının altın ve gümü~ 
milsbet bir neticeye varmı§ ve esas iti- olduğu görtilmil§tür. Gönderilen esrler 
barile tam bir mutabakat hasıl olmuş- Ankara Etnoğrafya müzesinde teşhir 
tur. Bu meaelelerden teferrüata müte. edileceklerdir. 
allik bir kııım Uzeri~de bazı vesikalar !stanbul müzelerinde kıymetli eser-
hazırlanması ve tetkıklere ihtiyaç gö- !erin temizlenmesi v h -.r 1 
"ld" V• d h . 1 d.. c mu i.Uazll nrı 

ru v ugün en eyetım z onmek ilzerc için tesis edilen laboratuvar hizmetin-
Bagdat ~oluyla T~hrandan ayrılmıştır. de kullanılmak üzere iki fırın satın 
!randa tıcaret ve ıkamet rnukaveleleri alınması Maarif vekft.l ti te i 
mlizakereleri tamamen ikmal odilmiş, edilmiş ve bu hususta., ~ nd7~ k ~ ~ 

d · 'k t • ~a e ı me uze 
sa ece tı~aret ve 1 ame ve transıt mu re sekiz yüz liralık bir tahsisat Müze-
kavelelerınin bazı kısımları: kalmıştır. ler umum mUdUrlUğU ı · t• 

B. k ün 1 B vd d ne ge mı~ ır. 
ır aç g evve ag a a vasıl olan 

heyetimiz orada bazı konu§ttıalar yap
maktadır. Yalnız heyetin iktisadi müşa 
viri Şefik işini bitirerek şehrimize dön. 
müştür. 

O uıı gı O U~® fi'®<dl 

Büyuk ir c 
va~oos.ıc~~ 

Bu sabahki posta ile gelen İngilizce 
The People gazetesinin yazdığına göre 
in&ilterenin Kardif şehrinde, Hindis
tan, Mısır, İran, Arabistan ve şarki Af. 
rikadan tngiltereye gelmiş ve oradı> 
talebe, İ! adamı, denizci olan veya ter
sane yahut rıhtımlarda çalışan M üstu-
man ameleler Kardif kurpurasyonuna 
milracaat ederek cami yaptırmak için 
bir yer iıtemişle:l'dir. 

Bu cami, ecnebi memleketlerdeki en 
büyük cami olacak ve 2000 kişi alacak. 

Gür.o -- z ve Güzel 
_ ~©CUJJk 
r .. 1lUJ~~(Q)a~amoz 

-· .. -,,... .... 

tır. ı;ı;~~~· 
Hindistanın Müslüman prensleri, 

Navab ve emirler Mısır kralı Faruk, t
ran Şehinşahı, Maverayı Erdün ve şar
ki Afrika reisleri bu camie sarfolunacak 
paraya yardım vaadinde bulunmuşlar. 
drr. 

Pazartesi ve Perşembe~ İngilizce 
Salı ve Cuma: Almanca 

mayı döğmUş, başından yaralamıştır. ===========================-
kaldırılmıştır. 

MiJ.l;aba7mnıı;:a 118 ııımuıra ile i~tirai.: 
eden bay Fa1ıreddin Er1cin kı .. ""ı· ~ş 

buçuk ya..şında Çarşamba ve Cumartesi: Fransızcn 
ve 

Her ayın birinci pazarı: 
,, ikinci ,, 
,, Üçüncü ,, 
,, Dördüncü ,, 

Oluna Be~inci ,, 

Fransızca 
İngilizce 

Ahnanca 
Fransızca 
İngilizce 

Kavgacılar Beyoğlu cilrmümeşhut Ay:ağı ezildi 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Ayakapıda keresteci Azizin deposun 
Araba kazası da kereste istif eden amele Halilin aya-

Kocamusta fapaşadan geçen Ömerin ğına bir kereste yığını düşmüş, Halilin 
arabası, on dört yaşında Fethi isminde sol ayağı tamamen ezilmiştir. Zavallı 

bir çocuğa çarparak yaralamıştır. Ara- baygın bir halde Cerrahpaşa hastanesi.! 
bacı yakalanmı~, çocuk hastahaneye ne kaldırılmıştır. 

AYŞE GôNVL ERKiN 

1
Kupon:57 Çocuklarınızın müsa 
baknmıza iştirak edebllmelert ıc:ın 

bu kuponların toplanması IAzımdll'. 

Haf4y tarihinin bu sarı a.e; 
mflhfm ve müt6nC't)11i hM . 
şahcde ve tasnif e&ebilmtk 11 
hadiselerin sinesind6 ocr~(J 
içtimai Tn1Uhiti huuısatcn '!ilf 
ıa_,ı:nulır. - Ahmet Faik 
Cumhuriyet, 19.1.~1. , 
.. Sinesinde "fladiselerillt•0 ,,, . 

"İçtimai muhit,, in .sinCS1• ·r , 
"lladisclerln,, den sonra ~1 

ill 
koymak, yahut: " ... bilmek çtti 
sinde bu hadiselerin cereyan e 
timai muhit,, demek ıa.zırcıdı~ 
bunlar "Sinesinde, "i ınuh ı 

' J • bir 
mek için .. Ha.lbu'ki ona hıÇ 
yok: ., ... bu hndisolerln cereY8'1 
içtima.! muhit. .. ,, "Muhit,, e ~ 
timai,, sıfatını k&tınağa 1 eğil; 
''HulA.saten tanımak, hiç iyi d 

0 
haITlr: "Biraz olsun tan.JY1lııl<• 
hakkında bir parça maıtıınııt 
mek,, demek istemiş. 

''Müşahede., kelimesi bu. ci Jı 
iyi değil. Çünkü Hatay ınuh1~ııJllt 
da biraz olsun maliımat ed1 ili 
hadiseleri müşahede etmek iç 1' 
mtlşahedelerdcn bir netice ç~ 
için ıtwm. Muharrir " ... ıuı~. tt 
tasnif edebilmek için,, deSCY 

1
' 

daha doğru olurdu. 
tf ~ ,,,. • 

Tan gazetesi, tefrika cde?~i 
nın 115.nmı değiştirdi, yani şiJ1l 
türlli ha.talan var: 

... !::mir zaferine ~~ 
kahramanlık -macerası Y~ Ol. 
oo.b1tin notları ilzerine dl 
mancım1z (B. O.) taraf'' 
1anm1§t1T. - 18. 1. ~1. 
"Notları üzerinden., demek 

çünkü "Notları üzerine,,, o }( ıll 
zabitin daveti, talebi, gönderd ~I 
tuplar üzerine demektir. H~~~ııe 
bit, başından geçenleri dcfW', 
dctm iı,, (B. C.) bu notıardn.tl 
ederek yo.zmılJ. 

oy. ~ "" 

80 ya.:tında bir kadın ua,n7Jitı 
trte ö'Ulü. - Oumhwri.yct, fS· '• , 
''Yana.ra.k,. demek dururkel\ıf 

tile,, diye hlgat parala.mak ne 0 

• • • 
Nedime! Yani lılgatta tıd~· 
yattaTd mcınıısiyle e.'J, nıil~ 
yakın, has ve .wmimi ar 91· 
E. Ekrem Talu, Tan, 17· 1· 1~ 

Bir kelimenin edebiyatta· U 
kinden başka bir mano.sı olab 
de yeni öğrendim! tıt!3 

---·---"' ıo s ıs - 326 dofl'ııoJ 
Yedek 

yarsubayl8~0, 
Hizn ete çağrıld11/ 

313-326 doğumlu topçu ve:°'~~ 1 
aınıfı yedek subaylar 45 gurı 
yapmak üzere şubat başında 
çağrılmışlardır. , 

Usküdar askerlik şubesindetı~e ~'.1 
1 - Şubede kayıtlı otan tsl" 

şubelerde kayıth olup vazifet:~r' /. 
bulda bulunan topçu ve nıuh8 dJll 

fına mensup yedek yarsubayıar b'ı!J 
il! 326 doğumlular dahil 1 şı.ı ııtil" 
de topçu ve muhabere kıtaa~~~ıı ~ 
etmek üzere sevkedilecekterır1 ,,5 ~ 
melelerini yaptırmak için 24 "e ~~· 
cikfinun 937 gü· ııeri UskUdat ' ~ 
şubesine müracaat etmeleri. P ~ J 

2 - Bu sınıflara mensup olıJ ~,r'' 
rin::i maddede yazılı doğıııııl ~~ 
gümrük muhafaza teşkilatınııı 11rt~j rında üniformalı olarak çatıgafl e;~ 
riciye memurlarından olup ~a ~c"'ı.t( 
hududu dişındakiler ve tabsıl de ~) 
sair maksatlarile yabancı eııer ç11":t 
nanlar memleket içinde serb.eştif oll~ 
larla etnjını bitirip terhis edıllll ııllt 
1 d 'k. . •• ol• or an ı ı seneyı gesmern•ıı 

davete gelmiyeceklerdir. ~ 
1111ıııııııııı11mnııınınıı111ıu11ıııımııı1uııı11ııt1ıııınn,. 

eşil 
avaıet 



Adliye enkazının 
altında 

Define nıi 
gizli? 

Milli ~m lak idaresi 
tetkiklere b&şladı 
Mahmut Esat efendi tarihinin birin

ci cildinde bulunan bir bende nazaran 
yanan Adliye sarayının temeli altında 
bir torba içinde külliyetli bir para var
dır. Adliye enkazı henüz kaldırılma

dığından dolayı bir taraftan üç bin li
ralık depozitosuna vaz'iyet etmekle 
beraber bir taraftan da müteahhit 
aleyhine dava açan Milli Emlak ida
resi bu işi de tetkike ~lam.ıştır. 

Muhterik Adliye sarayı Sultan Me
cit zamanında ve Reşit paşanın vezir
liği sırasında yapılmıştır. Bu devirler
de adet olduğuna göre bilhassa böyle 
muazzam binalar inşa edildiği zaman 
temel atma merasiminde bir torba 
içine o devrin meskf.tkatı konur ve 
bina onun üzerine inşa olunurdu. 

Şahadetname 
imal eden 

Bir genç, . hakim 
kararlle, tevkif 

edildi 

çeri de 

• Köy!Uyc gayri kanuni hacizler yapan 
BakırköyUn Şamlılar köyü muhtarı Ham, 1 
köylU tarnfmdnn aleyhine nçılan dava Uzer!. 
ne bir ay hapse ve 3 ay vazilcdcn mahrum!• 
yete mahkQm edilmiştir. J 

• Şubatın bilinde toplanacak Şehir mecll 
s1 için llZllya davetnamclcr gönderilmiştir. 1 
Bu devrede oehlr ve vilG.yet bUtçcsl görüştı. 1 
lccektır. 1 

* Topkapı - Fllorya asfa.!t yolu ihale <• 
dilmiştir. • 

• Tnpu ve kadıuıtroda acizleri ve kabili• 
yetslzllkleri görUlen memurların tasfiyesi 
için bir komisyon te§kll edilmiştir. ı 

* Maliye vekl\letı noterlerin sattıklan n<' 
ter Mğıtlarmdan dolayı yUzde beş aldat w

rilmeslne karar vermiştir. 

• Ziraat vekAleU zira! kalkınma kanunı.• 
nun hazırlığını bitirml§ \'e talimatnameleri 
hazrrlamağıı başlamL~br. ı 

* ltalyadan llmanııruzn gelen Bürhanlye 
vapurunda bazı tayfalar üzerinde !pekli kr• 
çak eşya bulunmuştur. 1 

• Belediye bir yangın vukuunda gUç'Uk 
doğuracağı için pasajlara ve apartıman, han 
kapılarına vitrin konmasının men'lnl daimi 
encHmenden ls t('ml&tlr. 

* Maarif vr.kô.leU orta tedrtııat mUrlilrU 
Fuat ilk tedrisat mualUrnlerlne bir kon!c. 

Madencilik 
tahsili için 

HükOmet otuz talebe 
gönderiyor 

Hükumet maden tetkik ve arama 
enstitüsü hesabına tahsil için Avrupaya 
yeniden 30 kişilik bir grup gönderme
ğe karar vermiştir. Gönderilecek genç
lerden yirmisi maden mühendisi ve onu 
jeolog olarak yetiştirilecektir. Talebe
ler İngiltere, Fransa ve Almanyaya gön 
derileceklerdir. Bunun için aranan baş
lıca şart bu lisanlardan birisini iyice 
bilmeleridir. 

Avrupaya gönderilecek gençler lise 
mezunları arasından seçilecektir. Ma. 
den mühendisliği imtihanı 20 şubat 
ve jeoloğluk imtihanı, 2 martta yapı

lacaktır. 

Taliplerin maden ocaklarında çalışa
bilecek kabiliyeti göstermeleri ve sıhhi 
vaziyetlerinin buna müsait olması ıa. 

zımdır. 

Avrupadan dönünce bu gençler tah
silde bulundukları müddet kadar dev
let hizmetinde ve devletin göstereceği 
herhangi bir yerde çalışacaklar ve bun. 
dan sonra devlet hizmetini tercihte ser
best kalacaklardır. 

Telefon şebek esi nlo 
ıslahı projesi 

Telefon şebekesinin tevsi ve ıslahı 
için hazırlanmakta olan proje ikmal c. 
dilmiş ve Ankarada Nafia vekaletinde 
bizzat müsteşarın reisliği altında teşkil 
edilen bir komisyonda tetkik edilmeğe 
başlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre yeni proje ile İs
tanbul arsıulusal ve şehirler arası tele
fon şebekesinde büyük bir santral vazL 
fesi görecek ve şehrimizde büyük bir 
santral kurularak tesisat yapılacaktır. 
Aynca şehir şebekesi de genişletilecek 
ve yakın kazalara da teşmil edilecektir. 

----------------

ÇARŞAMBA 

lklnclkA.nun - 1937 
Hlcı1: 13M - Zilkade: 7 

C,ıjnı~ın fıı>.tı~ 
17,10 • -

Ilı.kıl 5~\, ôvlr 

alo ,_ 5,IS6 12,25 H,55 17,10 18,ttı tı,88 

rans vermek Uzere dün ochrlmlze gelml. tlr.ı 
11 Prancala ve ekmek narhı, bir hatta 

mUddeUe lbka edıımı,ur. 
• Başvekil İsmet tnönU bugünlerde A:ıı• I 

karada bul11nan umum! mUfettlşlert kabul 
ederek kendllerile görUşeccktir. 

• Ayakapıda Aya Nlkola kll1sest avlusun
da bırakılım§ 9 günlük bir çocuk bulunmuş 
ve dUşkUnlcr evine kaldırılmıştır. 

* llkmclctcp ta.ıebelerine yardım içini cu.o 
martes l günü öğleden sonra fırka merkezin 
de Vali :Muhiddin üatundağın rcisllğlnde 

bir içtima daha yapılacaktır. 
* Belediyede fazla telefon muhaberatmm 

1SnUne geçmek için her şubede yapılabJlecek 
mUkt\leme adedi tesblt edilmektedir. 

• Otomatik telefon mUkAlemelerlnin fazla 
yazıldrğr iddialarına cevap veren telefon 1• 
daresl mUdürü bunun lmk!ıısız olduğunu or-1 
taya koymaktadır. ı 

• Yakında ııa.nayl blrllğlnln kurulugunun 
onuncu yıldönUmU kutıulanacaktır. 

* Eski belediye mhhat mUdUrü Neşet orJ 
man İstanbul Kızılay mUme.ssllllğlne asa• 
letcn tayin edilmiştir. 1 

• Dcnizyollan memurlarının maaşlarına 

zam yaprlmrştrr. Zam sUvarilere 40, ikinci j 
kaptanlara 10, mUlG.zim kaptanlarla çarkçı
lara beşer llradrr. 

Dısıtrı ,a: 

* .Fillstindekl İngiliz tahkik heyeU azasın-

HaDkevn 

Edebiyat 
gecesi 

DUn ilk toplantı 
yapıldı 

Eminönü halkevinin edebiyat gecele
rinden ilki dün akşam yapılmıştır. Top. 
lantıda vali Muhiddin Üstündağ ile şeh 
rin münevverleri hazır bulunuyordu. 

Geceyi, halkevi reisi Agah Sırrı Le
vent açmış ve maksadı izahtan sonra 
edebiyat muallimi İsmail Habip, halk 
edebiyatımız hakkında bir hülasa yapa
rak bu edebiyatın doğuş ve tekamülü 
etrafın.da izahat vermiştir. 

Üniversite doçentlerinden Sabri E. 
sadm halk şairlerinden okuduğu örnek
lerden sonra Sevim Levent ve Bedriye 
halk şiirlerinden güzel parçalan ortaya 
koymuşlardır. 

En sonra Habib Sabri 17 inci asır 

halk şairlerinden Aşık Esrarinin hayat 
ve eserleri hakkında izahat vermiştir. 

Eminönü halkcvinde on beş günde 
bir yapılacak bu odebiyat gecelerinin 
ikincisi divan edcbiyatma dairdir. 

Tütün mahsulü 
Bu yıl memlekete 
50 milyon getirecek 

Bu seneki tütün rekoltesinin 
65.000.000 kilo olduğu inhisar idaresi 

tarafından kat'i olarak tesbit odilmiştir. 
Bu suretle bu seneki rekolte geçen se-

neki 36.000.000 kiloluk rekoltenin aşa
ğı yukarı bir misli fazladır. Buna rağ
men bu sene yüzde 7 5 şi yüksek kali-

teli olan tütünlerlmizin Ege mmtakasın 
da bulunan 30. 728.000 kilosu tamamen 

satılmış, ve 16.763.000 kiloluk olan Ka
radeniz mıntakası rekoltesinin dizi den 

gi satıştan hararetle ve iyi fiyatla inki. 
§Cif etmiştir. Karadeniz ve Marmara

mmtakalarmda tütütün anbarlama işi 
henüz bitmiş ve piyasa henüz açılma

mıştır. 

Ege mıntakasınm bu seneki satışı ge 
çen senenin 65 kuruş vasati fiyatına 

mukabil bu sene 70-7 S kuruş arasında 
olmuştur. 

B u sene tütün mahsulümüzün mem_ 
lekete 50 milyon liraya yakın bir gelir 

temin edeceği muhakkak görülmekte

dir. Bu, son senelerin en yüksek ve i.de
al bir rakamı olacaktır. 

Karadenizde fırtına 

dan bir kısmı Muma gitmişlerdir. Heyetin 

bUt1ln azası pazar gUnU lngiltcreye dönmek 

Uzere Fort • Saide gideceklerdir. 

• Yunanistan, Almanyadan ihraç edeceği 

mal mukabl11 olarak yüzde 3 faizle 6,5 mll· 
yar drahmi istikraz etmektedir. 

• Almanyada sivil tayyarecilik mekt.t>p. 
lerl kapatılmıııtır. 

• Amerika cumhurrelsl Ruzveltın bugün 
ikinci defa cumlıurrelsllğf resmen UA.n edi• 

lecek ve bu mUnruıebetle Cumhurreisl çok ı 
mühim bir nutuk aayıtyecektir. 

• Bir hafta eve! krZlllJ evlendiren Holanda 
kraliçesi çok feci netice verecek bir otomobil 

kazası geçirmiştir. Kraliçeyi hamil olan oto 

mobil bir uçuruma yuvarlanmak üzere iken 

bir polis memuru ta.rafından mll§kWAtıa 

kurtarılmıştır. 

• Balkan devlcUerl lkinci matbuat kon- j 
gresi :ubatm on be§inde AUnada toplanacak 

ve dört - be§ gUn aUrccelcUr. Kongrede Bal 

kan matbuatı mcaal birliği ve komşu millet 

ler araamdakl bağlann takviyesine tallQk 

eden meseleler Uzerinde görüşUlecekUr. 

• Londrada resmen bildirildiğine göre 
Dük de Gloucester kral George'a vazlfcsln• 

de yardrm edebilmek l~ln askerl ıneslekten 
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Hem m<e'\Çlhl0 

ırnem (!?<em R 
Bir oo.bah gazetcsitıin roman iltlnın· 

da §U satırları. o'Taıdıtk: 

lskendcr Fahreddinden tarihi ro
man istemesindeki (istememesindek"i 
o'Lacak) sır nedir? Acaba bu arkadaşı
mız tarihi romanlarda muvaffak ola
mıyor mu? 
Estağfurullah .. 
Rc1damcılıkf4 bir işin aksini hatıra 

getirebi'lccek cümleler kullanmamak 
esas kaid.eAlir. Bu, dostumuz lskcnder 
Fa.hrcddi>ıin l>ir 9(:§İt malını metheder 
ken, öteki çe.,.~t malının hiçbir i~c ya
ramayacağı kanaatini uya.ndırır. Hat· 
ta altında bir (Estağfurullah) mevcut 
oZdtığu, halde bile .. 

Bıtna hem meth, hem zem il.anı mt 
diyelim .. 

Maamaffh b'll sahrlan ya.Z'm<l7•1a. 
Ah/eşin t•a.."'ifc..<;ınc mildaJuüe ettiği

miz manası çıkarılmamalıdır. 

Ezen ve ce~nneın 
"Ak§amcı,, ya göre kabaJıat hem 

ezende, hem de ezilende. Fıkrasına şu 
hikUyc -ile ba.şlıyor: 

Amerikalı m~hur aslan avcısı John
son, son defa tayyareye binerken, vah
şi ormanlara gitmekten neden kork
madığını soranlara demiş ki-: "V ahşt 
orman. medeni şehirlere nisbetle daha 
em.niyetlidir. Geçenlerde az kalsın bir 
taksi altında eziliyordum. İnsan, vah
şi ormanlarda daha az tehlikeye ma
ruzdur, elverir ki dürüst hareket ('t
mesini bilsin. Amerika, en medent 
memleketlerden olduğu için, dünyanın 
en tehlikeli yeridir.,. 

Ve §'tt ootırlar'L<:ı da söylediklerini 
hulds<ı ediyor: 

"Kaza.tarın öniine gecmek için birin
ci şart ~förlerin yava.~ gitmesi ise, 
ikinci ~nrt halkın ielek cadde ve mey
danlarda ytirümesini bir nizam altına 
sokmak, bilhassa. tramvaydan atle.mnk 
oyununun öni.inc ge<-mektir. Kabahat 
yalnız ezende değildir.,, 

Maznunlara 
dayak atan 

iki komiser mahkum 
oldu 

Bir hırsızlık suçundan dolayı Em-
niyet müdürlüğüne götürülen Mehme
de işkence yaptıkları iddiasile mahke. 
meye verilen Emniyet ikinci şube ko
miserlerinden Sermet ve Ali Rıza dün 
ikinci cezada muhakeme edilmişlerdir. 

Mahkeme dayak suçunu sabit göre
rek her iki komiseri de birer ay hapse 
mahkOm etmiş, fakat cezalarını tecil 
etmiştir. 

Izmlrde vapurlardan 
Jimaoa yolca 

nakliyatı 
İzmir liman idaresi limanda vapur

lardan rıhtıma yolcu taşıyan bütün s.ın 
dalları satın almış ve sandalcılan da 
münhal vazifelere tayin etmeğe ba§la. 
ıruştır. fzmirde vapurlardan yol.;ularm 
çıkması işi badema motörle yapılacak· 
tır. 

İstanbul limanı için <le ayni şeklin 

tatbiki etrafında tetkikler yapılmış, fa
kat muvafık bulunmamıştır. 

Sofyada bir doktorun 
kepazeliği 

Habeş - İtalyan harbi esnasınd:ı 

Habeş imparatorunun doktorluğunu 

yapmış olan doktor Yordan Şirkof Sof. 
yada onbir yaşında bir kızın bikrini 
izale etmiş ve trana kaçmıştır. Giya
ben yapılan muhakemede zavallı kız

cağız başından geçenleri ağlayarak an. 
!atmıştır. 

Teşeli k ilk-
Balıkesirde çıkan ''Türk Dili., arka

daşımız gazetemizin altıncı yıldönümü 
nü teveccühkar cümlelerle tebrik et
mek nezaketini gösterrni§tir. Anadolu 
gazeteleri arasında en mükemmel ga
:zctelerden biri olan "Türk Dili,, arka-

ayrılmaya karar vermi§Ur. \ d89ııruza teşekkür ederiz.. 



6d ze ll!k Dokto 
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verıvor./ i~ 
Gnzetcmıze, .. Güzellik doktoru" ac:ıreal 

ne ha.kikt veya mUstear adlarınızla sora 
cn~'UlJZ aııaller.lıı cevaplarını bu sütunda bı.ılursunuz. Bu cevapları- Pnrtste anlatlllll bulun 
duğumuz güzellik mUcsscscıl vermektedir. GUzelllğlnlzl nokan brrakan lrusUrlarmIZJ bize 
yazınız. 

-78-
Cihangirden Ferhan imzasiylc so· 

ruluyor: 
"On nlb yaşındayım. Y a:z.danberi 

deniz banyolarından sonra saçlanm 
çok dökülüyor, kepek olduğu için 
ka§mryor, yıkadığım zaman vuçlar
Ja dö1 iiluyor. 

Muhtelif ilaçlar kullandığını hal. 
de önüne geçemedim. Bu hususta 
filainizi vermenizi dilerim. • • • 

Deniz banyolarının saça hiç bir 
tesiri olamaz. Saçlannız ba ınızdaki 
kepeklerden dolayı dökülmektedir. 

Siz her sabah kalkar kalmaz ve 
lier ak§am yatmadan evvel ikişer da· 
kika gayet temiz ve sert bir saç fır
çasiyle başınızı iyice fırçalamalısınız. 
Herhangi bir eczacıdan aşağıya tarif 
edeceğimiz şampuvanı yaptırarak ka
fatası derinizi bununla muntazaman 
masaj etmelisiniz, faydasını görecek
siniz. 
100 parties d' eau. 
100 paties d' eau. 

l parties d'huile essenticlle aroma
tique. 

Bu tertip suda eritilerek şampu· 
van esası iizerinden yapılacaktrr. 

-79-
0smanbeyde Fehamet imzasiy

le soruluyor: 
Deriye dair gazetelerin güzellik 

öğütlerinde birçok şeyler okuyoruz. 
Öğütlerin ekserisi biribirine uymu · 
yar. Il:z~ deriye ve bunun temiz -

istikbalden de 
bahsediniz .. 

lenmesine dair malUmat verecek o
h.ırsamz minnettarınız kalırız .. 

• • • 
Derinin sağlik ve güzelliği için 

ilk dii§Üneceğiniz şey temizliktir. De· 
rinin cinsine göre de temizlik §ekil -
leri değişir. Deri üç türlüdür: 

Yağlı, yağsız ve normal .. 
Normal deriler için fazla üzüntü

ye ve dü~ünmeğe lüzum yoktur. Ilık 
su ve sabun kafidir. Ak~amlan ya· 
tarken yüz: ılık su ve sabunll'l yıkan -
malıdır. Yağlı ciltler de sabah ve 
akşam sıcak su ve hafif tuvalet sa · 
huniyle yıkanmalıdır. Yağsız cilt· 
lcrde sabun kullanmak büsbütün 
kurutur. 

Yağsız cilt iyi bir koldkrim yahut 
Lanolin yahut da domuz yağı ile bes
lenmelidir. 

Lanolinin kokusu ağırdır. Bunun, 
yerine Kold Krim ile domuz yağı 
kullanılabilir. Saydığımız üç ilaç da 
geceleyin yatmadan iki üç saat önce 
yüzün her tarafına iyice sürülmeli -
dir. Burun ucu ile çeneyi derhal si
liniz. Buralarda fazla bırakılmağa 
~elmez. Deriyi fazla yağlandırabilir. 
Yüzün öteki k!Slmlarmda ise ynnm 
saatten bir saate kadar .bırakılabilir 
sonra da ince bir tülbendle silinir. 
Bu yağlar sabunun yerini tutar ve 
sabundan daha iyi iş görür. -----

3 yaşında 

300 bin lira 
kazanan 

Kanadalı meşhur 
beşiz kardeş 

Henilz Uç yaşına '\"armamış olan Kn
nadanın m~hur Dionne beşiz kard~le
ri 1936 senesinde bizim paramızla 

327.500 liralık yeldin tutan büyük 
(E. Meral Güngör) imzaaiyle al- kazanç temin etmişlerdir. 

dığımız bir mektupta deniyor ki: Bu yekunun yalnız 254.000 lirası ge-
"Bundan dört sene evvel bir genç· 

1 tam tun M"t dd't d f 1 k u çen Mayıs ayında üç film çevirmek i-e ş . u ea ı e a ar on · 
d!ı_ F l t b' 'b' · · · çin imzalanan bir konturatta.n gelmiş -

şup gez m. a <n sonra ın ırımızı 
kaybettik. Kendfoiyle ancak bu sene tir. Çocukların şimdiki serveti bizim 
buluşabildik. Ben de, 0 da, bu müd- paramızla 650.000 lirayı bulmaktadır. 
det zarfında müteaddit kimselerle ko- Paranın ne demek olduğunu anlıyacal: 
nuştuk. Fakat ben şimdi yalmz onu yaşa gelmeden birer milyoner olacnk -

seviyorum ve onunla komııuyorwn. lardır. 
O, bu sene istikbalini temin ediyor. Para sinema kumpaıiyalanndan, dün 
Bu gencin beni sevip sevmediğini ve ya havadisleri çeken filmlerden, oyun
ileride b:ına h yat arkadaıı olup ol- cak ve gıda maddelerini ilan için ilfı.nat 
nuyac~ğmı nasıl anlıyabilirim? Bana acentalariyle yapılan konturatlaırdan 
bu yolda neler tavsiye edersiniz?,. gelmektedir. 

Cevap: (rl}çcn sene beşizlerin bulunmakta 
Şüphe yok ki, bir genç, bir kızı olduğu Ontaris civarına mayıs ayın -

hakikaten severse ilk yapacağı şey dnn cylôl nihayet.ine kndnr 500.000 
onunla evlenmek imkanlarını araştır- seyyah gelmi§tir. Bunların hepsi de 
maktır. Konuşmnlannızda yalnız beşizleri görmek için oraya gitmişler-

halden değil, istikbalden de bahsedi- dir. 
niz. Bu genç, eğer evlenmek tarafına Çocukların ha.bası tnrnfmdan işle -
yanaşnuyorsa sizi sevmiyor, diğer tilmekte olan pasta.haneler, oteller ve 
konuştuğu kızlar gibi sizinle de sade- lokantalar btiyük J ıarlar temin etmiş-
ce gönül eğlendirmek için alakadar _ı_e_rd_i_r_._ - - ----------· 
oluyor, dern,,ktir. 

Mademki bu sene istikbalini 
de temin ctmi~ bulunacak. Ondan 
sonra ne yapmak fikrinde olduğunu 
kendisine sorunuz .. Evlenmek tekli
finde ~uhmursa sizinle ciddi ve me§· 
ru bir gaye icin alukadar olduğunu 
anlarsınız. Onu sevdiğinizi de söy
lediğinize göre bu teklifi kabul etme
meniz için sebep kalmaz. Yalnız bun 
dan evvel, iyi diişününüz. Siz de 
duy~ularınızda aldanmış • olmıyası
mz. 

Kayseri saylavı 
Süleyman Oemlrezen 

6idU 
Kayseri saylavı Süleyman Demiı·

czen kısa bir hastalığı müteakip dün 
Ankarada vefat etmiştir. 

64 yaşında bulunan merhum, askeri 
fabrikalarda usta başı iken sırf kendi 1 
gayretile Almanca ve Fnı.nsızcayı öğ
renmiş ve ternaytiz ederek son devre
de mebus olmu§tu. 

HABER - 'Alişam postası 
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Bu sabahki gazetelerden biri, birinci 
kümeye dahil en kuvvetli fotbol takım· 
lanndao ikisinin pek yakında pcofes.. 
yonelliklerini itan etmeleri ihtimalinden 
bahsebnektedir. 

Disiplin 
komi esi 

Paristcn bildirildiğine göre, Fransa 
futbol federasyonu, oyuncuların maç
lar esnasında bazı nizamsız hareket
lerde bulunduğunu nazarı itiöare ala-1 
rak bir "Disiplin komitesi,, teşkil ct-ı 
roiştir. Bu komite maçları dikkatle ta-( 
kip etmekte ve sporculuk zihniyetile 
kabili telü olmayan hareketlerde bu
lunan sporcuları cezalandırmaktadır. 

HABER - Sporda \'e bilhatısa fut
bolda en büyük dertlerimizden biri hiç 
§Üphe yoktur ki, müsabakalar esna
sında sporcularımızın disiplinsizliği

dir. 
Maç esnasında rakibine tekme atan, 

yumruk çakan oyunculara sık sık te
sadüf ediyoruz. Bu şekilde hareket 
edenleri seza.Iandırmak vazifesi, nta!:ı 
idare eden hakeme verilmişse de, bu 
kA:fi değildir. ÇUnkU mUtemadiyen to
pun seyrini takip etmcğe mecbur olan 
lıakemin. bilhassa top uzaklaştıktan 

sonra bi.r,birlerini (okşayan!) oy;uncu
larm bu niZJIJMJZ hareketlerinin hep
sini görmesi imkansızdır. Hem bil.has
sa bu sene hakemlerin Yerdiltl~rl en 
ağır ceza bir oyuncuyu sahadan çıkar
maktan ileri gidemiyor. Ve en büyük 
suçlar işi sonradan takip eden bir he
yet bulunmadığı için örtbas olup gidi
yor. 

Binaenaleyh, Fransızların yaptıkları 
gibi, bizde de bir disiplin komitesinin 
teşkil edilmesi cidden arzu ve temenni
ye §ayandır. 

Ayni rivayetler bizim de kulağmma 
çalrndı:ysa da, biz de refikimiz gibi bu
na ihtimal vermiyoruz. Çünkü spor 
kurumunun böyle bir harekete müsaade 
etmiyeceği a_şikar ve bedihic!;r. 

Mevzuubahs olan iki klüpten bilhas
sa biri esasen uzun zamandanberi pro. 
fesyonel bir zihniyetle hareket etmek-

te ve oyunc~larma muayyen bir maaş
tan başka, maçda gösterdikleri muvaf. 
fakiyct nisbetinde bazı ikramiye de ver
mektedir. 

Binaenaleyh profesyonelliğini ilan
etmekle, işi resmiyete dökmekten baş.. 

ka bir yenilik yapmı§ olmıyacak, bugün 
gizli yapılan bir iş o zaman açıkça ya· 
pılmış olacaktır. 1 

Biz kendi hesabımıza. profcsyonelli· 
ğin bi:Dde futbolün inkişafına yardım 

edeceği kanaatinde değiliz. Bazı kiüple 

rimiz gizlice yaptıkları profesyonelliği 
açığa vurarak daha fazla inki~af ettire.1 

ceklerine, bu işi büsbütün ortadan kal
dırsalar daha faydalı bir iş yapmış olur 
Jardı kanaatindeyiz. 

Bu· haftaK1 

Li maçları 
T.S.K. j:;tanbul Bölgesi fııtbO 

lıg~ından: 
"nll 

23.-1-937 cumartesi gu 
cak lik maçı. 

Şeref stadı: tı' 
Beşiktaş - Hilal B tal~tt1l 

14 hakem: Tahsin. .ıJ .. y•r 
24 - 1 - 937 pazar gUnil 

lik maçları ~ 
us il Taksim stadı: Alan göıc 

Akın. ti 

Feneryılmaz - Altınor~u A ıcııı
saat 11,30 hakem: Adnan A 

Fenerbahçc - Anadolu "',_~-;. 
saat 13,15 hakem: BUrhan ttsD 
hakemleri: Rıfkı ve Ekretıı /. 

Galatasaray • !istanbulspo~i) 
lan, saat 15 hakem: Hali~ (JJ;/, 
hakemleri Tahsin ve Hal·ı·t .. 1' 

Şeref stadı: Alan GöıcusU 
sut. ~ 

Kasımpaşa • Ortaköy A tıılcı 
at ı 1,30 hakem: Nazım. tJ~ 

Beykoz • Süleymaniye A ~ 
saat 13,15 hakem: Sadi ~~ 
hakemleri: Feridun Kılıç •:C 
lu. ti 

Beşiktaş - Hilal A takııııl'~ 
hakem: Nihat Bekdik, Yall J1 
Tarık ve Bahaeddin Uluöı. 

•Varın akşam SARAY Sinemasınd' 
Sabnızlıkla beklenen fevkalade program ba~lıyor: 

Tatlı ve muhrik 
sesli muganni AL OLS 

En müessir, en samimi ve en hareketli son temsili 

Küçük Şarkıc~ 
"Casino de Paris,, den fazla muvaffak olduğu bir ş&heserditiJ 

Sahnede mükemmel bir sürpri:=, her gün matine ve ıuvare 

Mımyııtlzma • İllUzyonizma • ipnotizma • Fakiri'°"~ 
Profesör ZA Ti S lJ 

* Yeni ve fevkalade nwnaralarında 

Bu akşam SAKARYA Sinema 
Emsalsiz 6şık FREDERiC MARCH DHber yıldız OLi\/lp 

DE HAViLLAl\aD tarafından temsll edilen 

alb Mücade • 
ı 

Fransızca sözlU hissi 
( Lutte de Coeurs ) aıctlif <' 

ve müessir ~k romanı başlıyor. Bu filmi vücuda getirmek için 14 yıldız. 99 
2550 figüran ietirs.k etzniş ve 3 sene mü tcmadiyen çahşılmı§tır. 

!Iaveten: Paramount Jurnal son dünya haberleri a::za•mmalSllll~ 

Berlin Operası ve Bcrlin solistlerinin 250 kişilik filarmonik orkc-strasile 

~ E 1r D=Il O IF ~ N° D iri) OBme~ ~ssırH 
9 ·uncu SEN F O i 

Bundan daha fevkalade bir müzık filmi yapılmamıştır. 
Meşhur bir orkestra şefinin gizli ıztırap ları, bir genç kadının hicranı, yüksek bir aşk. 

Bu büyük Fransızca film cuma akşa romdan itibaren T [J R K Sinemasında 

S~nemacıllğın nr.ucizesi - Metro - Goldwyn - a er in şaheseri· Dünyanın e inci harı · ası 

K 
SAN FRANSISKO 

YARIN AKŞAM ilk gösterme şerefine 

Yalnız L K Sinemasında 
büyü ' GALA müsameresi 

AN BELDE 
20 nci A S R 1 N S O D O M 

CLARK ~EANETTE 

GA l M KDONALD 
VE GOMORESi ıırJ 
CUMA Günü matinelerden bnşhYtl 

iPEK ve ELEK 
Biletler şimdiden satılmaktadır. Tel.40868 Sinemalarında birdef1 

• l . - ' . • .~.. ~ • .• • 1 - .. • ' • 



20. fkinc:ı .... 
<4<lnun - 1937 

"<anca 
tin~915 de Mch 
İf c Yavcrdi ınet paşanın maiy~f 
v 1 ~lp}j1 ,.C>kın. Kumandanım gayet 
''a·~ ~ sevdi~ · ~. s ccphes· gıın bir adamdı. 
di ~ğlant kal ınde .bulunuyorduk. 
ı. ını):c ikam ınış bır değirmeni ken-
~tta 1 ctgfıh l da Ça l§ıyord k Yapmıştık. A t 
~Ycrrıck YİYoru · Üstteki anbarda 
baha lnartıara81 he ~atıyorduk. Oda- - Rüzgôn siz ister hissedin, ister 
Yu r Ye.kınd E arıkulfıdeydi 1 l 1Ik etmeyin, her halde bana dokunuyor. i olrrııyor~u trafın letafetine do- yerimi değiştireceğim. 
I• CPcrrti~..ı • 
ıırıdc di GUe tav b· Yürüdü. Yanıma doğru geldi. b·· Y • O 1 an ırkaç kalas ha-1.IYUk • n arın t Tam o esnada şiddetli top sesleri 
Ced '3ii tasavv d?r asında gayeti işitildi . Bombardımana tutulmuştuk. 
du ~ı •• Yük biru~ e .•lemiyecek dere- Bir mermi, evin damını delerek geç-
u"' ııcr hald kernır kanca duruyor l 
'' torba e es i z l d b ti. Mahut çengelin mıhlı bu unduğu 
O lan a l arnan ar n una kalnsı parçaladı. Koskoca demir bü-

c~ 1 ~fam b'
51 

'Yhr olsa gerektti. ti.in şiddetile yere yuvarlandı. Tam 
ı. c Cti İYic kıraz ava serindi. Pen-
'Qft .L c apad T dem in kumandanın oturduğu yere 
t~ -.ıa İndir<lirn Ç~.m. . ahta kapak- sa;>landı. 

O dundan k · unku düşman ta-
ı. da n· b orkuyordum Helecanla bağrıştık. 
"lı ' 18 e t · V l d ııı ~danıml en ıcaktı. Biraz sonra - Aman paşam.. eri mİJ sa a-

t~~ic icldilcr.a ota~.uru .. n doktoru ye- kanız varmış .. 
"fltıa çu Kumandanın rengi uçmu~tu .. Gü-"8 Oturduk n·~UZ masanın et-
b~ 8cda olmad.ı"' ~Ş.man tarafında lümsiyerek: 
'"'~ gcçircce .. i ~. ıçın rahat bir ak- - Demin ikinizin de hakkı var-
bir -..<ıd tbaYl. g mızı umuyorduk dı! - dedi. Rüzgar filan yokmuş me-
.ı .• Cl\bire ı~erken, Mehmet pa~anın ğer 1 Bu, bana bir ihbardır 1 Beni mu-
110rı. unı.e d·~· · :ıo f ed b k "!'tk: "t' r ıgını gördüm bana ha aza en ir uvvet mevcuttur. 
Ço\:' Server! ş O da, geçen sene ölen zavallı kanm
"'tt':vi c<letsin \~~nc.ereyi kapatsan dır. Dünyaya gözlerini kapamadan 

• ded1• • uthış bir korander evvel. "Çocuklarımız büyüyünceye ...... ı.- • 
l\apalı kadar öbür dünyadan seni siyanet 

bir~. lyj bak Paşam 1 ederim!,. diye dua etmişti. 
"~gar ark Zannetmem .. Siddetli Ben, bunun doğru olduğuna ka-

[) bniyo1 amdan esiyor .. Sen de niim ! Cesaretimin de fazlalığı bun-
0ktor ınusun, doktor} 

...._, v tcva"' d' dan ileri geliyor. 
l'o ı ok t' ver ı : 
h1~ Pa~m B Gerçekten de, iiç sene harp devam 
'<tll. •• ir şey hissetmi- l\1 l l 'l' ettiği müddetçe, e 1met paşa, pe <. 

o ~dt 'llhaf §e s· . büyük yararlıklar göstermekle bera-
1\ .. y., ızın yennız ıyı her, bütün tehlikelerden en ufak bir 

~llt~np1anırnın bu .. .. .. . nrrzaya uğramadan sıyrıldı. 
iltııl- ··'\t... enccreye dso,;u u~er~ne Belki de buna bir te.~adüf ediye-
~ ~ ,,~nrlrn cL" o·.-u gıttım. 

)en ~\\~t a trrnu anlamak iste- ceksin\z. Lakin, yanında bulundu-
Mclal!J'dı,cn, Pencer~. mükcmme- ğum müddetçe, şahit olduğum bir i 
-...... 'lttlet p kaç vaka, neviini bilmediğimiz biri 

ty .~Ccıi 1 'lşa hayret etti. kuvvetin bir siyanet meleği gibi, 
or o ) P. Bu ·· " dd f d d 1 w 

ız hıssetmiyor mu- beni kani etti. 
tu.?;~ }' el'Sc/ s:uz~ar nereden ge-ı ci en onun etra ın a o aştıgına 

( ~ Nakleden: ((Hat • Sür) 

'thr" son ~ · '~-~~r4i~ r!l!~,a.ts:6el_!!l\JI) 
~ ~~la.r: . İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth ' ~ 

Col!ıne. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomn.s ~ 
~ lillıtıu - 77 · - Dilimize çeviren: A. E. 'l 

Cltsit· s §chrini "!l 

~ıı ııı 'l'rabıu ve fazla zahmet ~ek. 1. Bu ince uzun, yeşil gözlü bir kadındı. 
l1t datt }'Uz sşanu aldık. Sonra Şa- Tood Gilney ayağa fırlırdı. Kadının kim 
h 0% lia.ı alhnı§ kilometre şimalin- olduğunu bana söylemesine hacet yok. 
.,~~~flıyor~Ptc Türk kumandanı harbe tu. Biliyordum! Bu kontes Varluda 
~d u ki dab b idi ve nihayet yakalanmıştı. 

dt ra Ve ı a aşlamadan ev. S . P 1 B a~zı ku-
bcrxtıUı.rtlten· ıı~anbuJdan ayni zaman· evınçten e eg ensonun 6 

l:tld· ın ını 1 laklarına varıyordu. °". ı. za andığına dair ha-
h ~·lirltj - Yüzbaşın onu Beyrutta yakaladık. 
~İt:İ2tc Ye llttları kab 

1 
• Onun kim olduğunu biliyordum. Fakat 

Çıl.- u etmı§ ve harp 
""lllttı,. resmen hüviyetini tesbit edebilecek !>ir 

"aut\irı b • • "' şey bulamadıı:ı·. Bunu size bıraktım. Bu 
tl! .. () Unlar on 'k· .. bayanı çelik çubukların arkasına kilit-

>'a b· l:ilnct .. nb 1 ı gun evveldi Lo. ıtr " er· · lemekle sevinç duyacağınızı biliyor. 
tattlt 1

• hhud d ~ ıse harp Fransado d 
tcbı, c ~a .. d. a bıtınek üzeredir. Mü- um. 
~ <ııtatı " ılnıişt· Todd Gilney yüzünde fazla heyecan 
~L da Pc'- k ır. Bunun resnı~ ve tahassüıılerin icımizaz1an görfüdil. 

\o tttır 1 >t ısa b. ıı 
lb... - · §tc hö ır zamanda yapı- Eli alnına gitti; parmakları orada kon-
_-ıq oıtı Ylece h ·ka · l'.... Yoru 1 yenın sonuna tes Varbutanın attığı tabanca kurşunu-

• "'\ld c· ı. 
Orııı h tlncy nun bıraktığı yamayı okşadr. Fakat ha. 

llııı d tnliz ta sustu. Fakat hikfiycnin 18 ağzmdan bir söz çıkmıyordu. 
ll· ·~ında hi rrıanıiJc bitmemişti. Kapr. Sonra da telgrafa baktı. Bunu bana 

ır Ilı r Pat d 
kad tıhabc ır 1 oluyordu. fırlattı. Bildiğimiz bir şeyin resmi teb-

ar a re ner • 
tcıg Çaraıc . erı kapyu ardına liği idi: 
. raf .. ıçcriye . d. b 
•çer· "Zattı gır ı. Todda bir "Mütareke ~za edildi. Harp u sa-

1>'c • • Ark 
l'i t::ı &ıtdi, n asından da üç nefe:: 
, . tlcg b UnJard 

ı ''lt «:ıcn8 an birisi emirncfe· 
k trt . ona b . 
tlcpç . 1nztbat cnzıyordu. öteki iki-

dı, tlı bir tb ıncınurlanydı. Elleri 

l
..... tvkufa refakat ediyorlar 

......... ......... 
t ······-···-·····-
ı ı, ~ ~ 13 ····-········~1 
: ~i~ l\t\bııı E R r~ 
! " i \k un en i lllı )"f Ştl"tı çok satılan ha-: 

dttlt #\~t~~aleteıidir. ilanla -5 
t' ~ v • 
' erenler kar e -ı 

········•···· - i ............ -....... 

hah saat on birde duracaktır.,, 
Nihayet Todd söz söyledi: 
- Lowell yaman bir harbi kazandık. 

Çok memnunum. 
Dedikten sonra gözlerini kontes Var 

butamn yüzüne ıdikti, oradan da muha. 
fızlara çevirdi: 

- Bir yanlışlık var dedi. Ben haya-
tımda bu kadını hiç görmedim. Onu sa
lıverin! 

Saatime baktım. Saat on biri bir geç?. 
\"Ordu. Harp bitmişti. 

Yeryüzüne barış, insan 
sevinç avdet etmişti. 

-SON-

yüreklerine 

HARER - Akşam postd 

Tcınrtton Am<eaıc 
n o ifil kaısesu 

HABER 
AKSAM POSTA91 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kuluau ı lstanbul 214 

Telgraf aarcsı ; ı stanouı HABER 
Yazı ısıcrı teıoronu 2:ı11a 
idare ve ıı~n .. : 20.70 

ABONE ŞARTLARI 

Senelllc 
6 •vtık 
3 •vtık 
t aylık 

Turlıı11w 
1400 l<r 
730 .. 
400 
150 " 

Er11~hı 
2700 Kr , 
t4SO 
800 .. 
300 .. 

Suhıbi ue Ne~rıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı ı;er (YAKIT) matbaası 

.. 
__ H __ A __ B __ E ____ '_i_" __ .ı GUz lllk Do toru 

Knıoonu: 

Yazan: Nlvazi A met 

• 
· ı 

294 sene evvel bugün 

Sıvası soyup sovana çev'jrmek 
istiyen Kına oğlu, bir kasap 

dükkanının önünde idam edf 
"Beni Uldilrmeyln, ha8' itan zorla aldığım 

malları, paralan ahn ödeşiriz ,, 
Dördüncü Murat ölmüş, Jbrahim 

yerine tahta geçmişti. Murat, gez · 
diği yerlere dehşet saçtığı halde Kına 
oğlunun ısyanlarını bastıramamıştı . 

Teke ve Aydın taraflarında istedi· 
ğini yapan Kmaoğlu, hiç bir emir 
dinlemiyor, eline geçen parayı hazi. 
nesine dolduruyordu. 

Onun bu zulmünü Anadoluda 
duyımyan yoktu. Her yer ondan tit· 
rerdi: 

- Allah şerrinden saklasın. . der
lerdi .. 

• • • 
Kmaoğlu Sivasa vali tayin - edil 

mişti. 

Bunu duyan Sivaslılar: 
- Bizi de Kmaya çevirecek .. di

ye sızlanmağa başladılar. Fakat ya
pacnk bir §ey yoktu. Hükumet onu 
vali tayin etmişti. Emirlerini dinle
mek mecburiyetinde idiler. Yal
nız: 

- Kmaoğlu Teke ve Aydın ta
raflarında hayli para yapmıştır. Bel-

1 k. b. ·1· ı ıze ı ışmez ... 
Diye teselli buluyorlardı. 

• • • 
Alışmış kudurmuştan beterdir sö

zünün doğruluğu her yerde kendi · 
ni göstermiştir. Sivasta da öyle ol · 
du. 

Kmaoğlu, Sivasa bir bora gibi 
girdi ve ilk günden önüne gelenin ca
nını yakmağa başladı. 

* * • 
Sivaslılar bu hale tahammiil ede

miyeceklerini anlıyorlardı. Birgün 
gizli bir meclis kurarak Jstanbula şi· 
kayete karar verdiler ve bu karan 
yerine getirdiler. 
"Kmaoğlu b"ze aman venniyor, 

zulüm ediyor. Bnşnmzdn kalırsa bu
radan göçüp b §kn di arhra gidece
ğiz. Bizi buz imden kurtann.,, diye 
mektup yazdılar, adam ko~ ular. 

Tarihte o kadar şikayetler vardır 
ki, yerine getirilememiştir. Yalnız! 
Sivf\slılarm bumda talileri yardım et· 
ti. Sadrazam Kınaoğlunun düşmam 
idi. • • • 

Znten isyanları ile sabılrnlı olan 

Sivas valisinin hemen Istanbula ge
tirilmesine karar verdi. 

:/o •• 

Biriktirdiği para ve mal ile gele • 
cek nesillerini de rahat rahat geçindi
rebilecek derece zengin olan Kına -
oğlu lstanbula gelirken: 

- Beni azledcrlcrae malım yeter .. 
diyordu. 

Sessizce latanbula getirildi fakat 
birkaç gün sonra Kmaoğlu şehrin 
dört bucağında ağızdan ağıza dola§ • 
tı. 

- Bir zalim getirilmiş. adına Kı. 
naoğlu derlermiş. Halep Salboluna
cakmış ... 

Ve 1642 yılı 20 lkincikanun gü. 
nü ( 18 Şuval 1051 yılı) 294 sene 
evvel bugün, Kmaoğlunun bütün 
servet ve emlaki müsadere edildikten 
sonra Ayasofya çarşısına götülüyor
du. Kendisine: 
' - Yaptığın zulümlerin cezasını 
salbolunmakla ödiyeceksin. .. den 
di...-

0: 
- Bütiin malımı alm, cezam ö • 

densin ... EO.er kabahatim bu mallan 
şiddetle aldığım ise onları geri ve • 
rerek öde iriz.. Benim canrmm fay • 
dası nc~ir. Ben padişahın kuluyum, 
başka işler yapamn.. diye kendini 
miidafaaya kalkıştJ. 

Bu sözlerin hiç biri dinlenmedi. 
Rir kasap dül:kanmm önüne getiril
di. Burada darıağacı hazrrlanmı~tı. 
Kmaoplu sordu : 

- Ni · ·11 beni kasap diikkanmm 
öniinde idam ediyorsunuz} .. 

Kimbilir niçin kasao dilkkam Ö· 
niindc idam ediyorlfı.rdı .. Düşünüle • 
rek mi, voksa tesadüfen mi yapıl • 
mtRtı belli değil. 

Yalnrz , Ayasofya çannsmm ka
sap dükkanı, halkı soymakta, a.srp 
kesmekte padişahla yanRa çıkmıı 
"'ibi harekt>t eden Kmalıoğlunun i • 
dam veri oldu. idamı seyredenler • 
den biri: 

- Bu. insan kasabı r>lacak. .. Hay
van l·asabmm önünde idam ediliyor •• 
demiş .. 

harp e mü· 
r ver·lecek ! 

Köpek ere 
him vazife 

1 Sovyeller köpek eri paraşütle tayyareden 
atlamağa a lı ş ırıyorlar 

İngiliz gazetelerinde okuduğumuza~ 
göre Yugoslavya harbiye nezaretinde 
seferberlik liô.n edilir edilmez, her er
keğin ne yapacağını ve bu erkeğe bağ 
lı a.ile kadmlanrun ne iş göreceklerini 1 
biltün te.ferrUatiyle gösteren bir dosya 

vardır. Daha doğrusu Yugoslavyada 
yaşıyan her erkek için Belgraddaki 
harbiye neznreti a;TI birer seferberlik 
dosynsı hazırlamış bulunmaktadır. 

Asıl işin garibi şurada.dır ki, Tuna 
ırmağı üstünde olan Kamenika köyU
nün sa.vaJ} köpekleri için de birer dos
ya tanzim edilmi§tir. 

Jandnrma mektebine merbut bir kı
sımda. bu müthiş köpeklerin tallın ve 
terbiyesile uğr~ılma.ktadır. Köpekler 

1 

sulh zamanında, polis i.'.ıi görmekte ve 
eşkıya takiplerinde kullanılmaktadır . 
Harp zamanında da orduda hizmet e
deceklerdir. 

Köpekler yerli kurt azınaru koca · 
man hayvruılardır, hil{ıfına dair emir 

verilmediği takdirde tanımadıkları ! 
herkesin boğazına. atılırlar. 

Gece ka.ranhğmda hiç 'SeS çıkarmak

sızın gelen w birdenbire boğazına at
hyan 75 kilo ağırlığında bir köpeğe ı' 
ka.r§I zavallı düşman nöbetçisi ne ya-

pabilir ki? Köpeklerin harpte f a.yda
h olduklıı.n zaten geçenlerde İspanya.
da tecrllbc edilmiş, asiler il.zerlerine 
saldıran yn.n vahşi kurt köpekleri kar 
şmmda epey afallnmışlardı. 

Diğer taraf tan Sovyet ordusu da, 
köpekleri havadan paraşütle yere at -
m.ak tccrl\belerini yapmnktndır. Mak
sat da §udur: Sovyet askerleri para -
f]Utle düşman hatlarının gerisine indik 
ten sonra, nrknlarmdan ayni vn.srtayla 
muhabere köpeklerini göndermektir. 
Son yapılan tcıi.ibclerde bir Sovyct 
tnyynrecisi 600 metreden bir köpeği 
muvaffakıyetle a,enğı atlatmıştır. 

Könck verilen kumanda Ü7.erinc hiç 
tereddiit etmcksiz·n kaldırıp kendini 
tayyareden ~n.ğı a~r. Sırtına 
bağlı olan otomatik para..5\it kendi 
kendine n.ç1lmr.,; ve hayvan yava~ ya -
vaş yere inmiştir. l{öpeği t erbiye eden 
adam da dlişerken onun harekatını ta
kip etmek için ayni zamanda atlamJB
tır. 

Yere vardıktan sonra, terbiyeci, kö
peğin sukut esnasında tam mannsile 
soğukkanlılığını muhafaza ettiğini, &.· 

dı çağrıldıkça başını çevirerek b:ılttı -
ğmı, sonra da yere yavaşça inmig ol
duğunu söylemiştir. 
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YAVUZ ıran 
Fransadaki 
elçisini geri 

çekti 

ispanyada kontr 
• 

p anı suya düşt Almanyaya 
(Baş tııraf ı 1 incide) olacağını düşünmektedirler .. 50

, 
rahhasınm bu meseleyi tetk~ 
sureti kat'iyede imtina ettigı gidecekmiş 

Bir lngil iz t.~azetesi böyle b·r haber veriyor 
Sebep bir Fransız 

mecmuasının 

küstah lığı dır 

de menetmekte olduğu bildirilmekte. 
dir. Bu plan, Burgos ve Valansiya hü
kumetleri tarafından kabul edilmese 
bile tatbik edilecektir. Bu takdirde is-

dur. 

Varşova 19 (A.A.) - Ekspres Po
ranni gazetesi M. Göringin şubat orta. 
lanna doğru Varşovaya geleceğini ya· 
zıyor. 

Yavuzun gideceği haberi 
Deyli Telgraf gazetesinin Berlin 

muhabhi yazıyor: 
Alman hava nazm General Göringin 

gelecek ayın başında Ankarayı resmen 

ziyaret etmesinin nasıl kararlaştm1d1ğı 
anlaşılmaktadır. 

Bu ziyaretten sonra Türklerln "Ya
vuz,, harp kruvazörü, Almanyanın Bal 
tık limanı olan Kieli ziyaret edecektir. 

Mart ayında - belki de ava çıkm:ık 
perdesi altında - General Göringin 
Alman - Leh münasebetlerini ilerlet
mek isin Varşovaya gitmesinin temin e. 
dileceği umuluyor. 

Paristen gelen bir telgraf haberine 
göre, İran Şehinşahı Paristeki elçisini 
Tahrana celbetmiş ve beynelmilel Pa
ris sergisine Iranın iştiraki hakkındaki 

muvafakatini geri almıştır. 

panya ve İspanyol kara suları haricinde 
işliyecek bir kontrol teşkilatı yapılacak 
tır. 

Valensiya ve Burgos hükiimetlerirıin ı 
dün verdikleri cevapta. ademi miidah:!.. 
le komitesinin teklifini tamamiyle re:l- 1 

detmiyerek bir takım şartları ileri sür· 
müş oldukhrt malfımdur. 

Bedbinlik 

Hiikumetçilerin taa 
.Madrit 20 ( A.A.) - ~ 

lerin Estt'>:t><>nada şiddetli btf 

taamı?,a g-e~tikleri Ma.la.gadsJI 
mektedir. Estepona Malaı8Y' 
metre mesafededir. T~1 
asiler birçok telafat vcrrrıış 

D.. h"·t·· ·· advolsf un u un gun r . ete 
halkını ı:;iddetli bir muka'•eıtl 
etm;;ıerdir. 

Sancakta haydutlar 

Bunun sebebi olarak bir Fransız mec 
muasınıda çıkan ve Şehinşah tarafınd:ı.n 
şahsına karşı hakaret telakki edilen bir 
yazı gösterilmektedir. 

İran elçisi pazartesi akşamı Paristen 
hareket etmi~tir. 

Londra: 20 (A.A.) -Ademi müda. 
hale komitesinin müşahitleri bedbindir· 
ler. Bu müşahitler Sovyetler birliğinin 
tekrar hürriyetini iktisap etmesinden 
korkmaktadırlar. Çünkü dünkü hadisi'· 
ler ademi müdahalenin pratik bir şekil. 
de halk<lilmesi ihtimallerini zayıflat

" Millic! ,, ler emrinde ıe 
Madrit 19 (A.A.) - D~~afl11 

cenubunda Carabanchel c•' r~ 
85ııe ku bulan çarpışmalara ası' (Bcı.J tarafı 1 incide) 

smda polisler tarafından tabanca ile 1 
iki Türk gencinin öldürülmesine şahit 
olmuşlardır. Bu facia ve şeni vaka mü
şahitler üze.rinde fevkalade bir tesir 
husule getirmiştır. Heyet bu hali der- ! 
hal bir raporla tesbit etmiştir. l 

Silriilen bir genç 
M ti ş a h i t h e y e t i le gö

rüşen Türklere tercümanlık yaptığı 
için Antakyada tevkif edilen Memduh 
aynı on beşinde Kınkhana sürülmüş
tür. Bekir Civelek, Hasan, Mehmet 

1 

Sait, Arapcıoğlu Fazıl ve oğlu Ali tev
kif edilmek ürere aranmaktadırlar. 

İskenderun şehrinde ve köylerindeki 
Türkler Antakyadaki tazyik dolayısile 
hükUmete müracaat edreek buna niha
yet verilmesini bir daha istemişler
dir. 

Çeteler faaliyete geçti 
İskenderundan gelen malUınata gö

re, mahalli hükumetin teşviki üzerine 
harekete getirilen Arap ve Ermeniler 
lskenderunda Türk mahallelerine te- ) 
cavüz etmeğe başlamışlardır. Bunlar 
Türkleri soyuyorlar ve kendilerini 
ölümle tehdit ediyorlar. 

Vatanilerin beceriksizlikleri • 
Suriyeden gelen malumata göre bü· 

1 

t~n Suriyede Vataniler aleyhine geniş I 
hır muhalefet cephesi teşekkül etmek
tedir. 

Vataniler hükumet işlerindeki be
ceriksizliklerini daha ilk adımda gös
termişlerdir. 

Müşahitler dönliyor 
Sancakta tetkiklerini bitirmiş olan 

müşahitler Cenevreye dönmektedirler. 

Radyo 
makineleri 

Daha ucuz gümrük 
resi mlerlle girecek 
Ankara 19 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kamutay Gnıpu bugün öğleden sonra 
Anatlya sayla.vı Dr. Cemal Tuncanın 
başkanlığında toplandı. 

Söz alan Harıciye vekil vekili Şük
rü Saraçoğlu. Sancak meselesinin Ce
miyeti Akvamda müzakerelerine baş-

lanmak üzere olduğunu ve şimdilik ya
pılacak başka beyanatı olmadığını söy
ledi. 

mıştır. 

1 - Sovyet birliği hükumetinin ce
va biyle Roma ve Berlinden gelen yeni 
haberlerin tetkiki neticesinde diploma. 
tik mahfeller Berlin ile Romanın Sov
yet cevabrnı bahane ederek ademi mü
cfahale işini geciktirecekleri kanaatin1e 
dirler. 

2 - İtalya herhalde, Valensiya bil. 
kumetinin ecnebi gönüllülerini İspan

yol tabiiyetinde kabul etmek hususun
daki kararına şiddetle itiraz ede-::ektir. 

3 - Ademi müdahale komitesinin 
murahasları, İspanyol bankasının ec. 
nebi memleketlere yatırdığı altınlanl"' 

Bundan sonra söz alan Manisa say- "bitaraflaştmlmasr.. meselesinde giri-

uando - Po yerlileri ~tıı tı~ 
drkları siyahilerden rnut~ 
lar da ir-ıti~ak etmiı:ılerdir.; 
Alman küçük zabitlerinin eı:f 
da hareket ettikleri söylerttfl I 
Bir Fransız gemisi botttb'ııır 

Tulon 20 (A.A.) - ı.feÇbııl~ 
yare tarafından bombard1~bl 
Maille • Breze torpito munrı 
gelmiştir. ·~ 

Taarruzun hangi şartlar 1 

prldrıhna dair hicbir tebliğ ııt 
miştir. Maamafih, geminİJl ,JI 
kara suları haricinde üç fl1 ~ 
tayyare tarafından bomba.rd tıl~ 
mi~ olduğu ve tayyareden ıı 
bnlarrn l!Cminin 500 mette 

Fransız Başvekili 1 

tekliflerini bildirdi i 

lavı Refik İnce, radyo tesisatının ehem len çıkmazdan nasıl kurtulmak k"b:ı dilştüğü öğrenilmiştir. d 
miyetinden bahsederek bwıa müteallik 

kanunla siy~i ~üs~eşarlıklar ihdası ı fngı·ıt rede bı·r dedı·ko 
hususundakı proJerun ne zaman intaç 
edilecegvi suali üzerine Naf1"a vekı'lı· Alı·/ b h · · 1 ·ı· ı · 8 İ~ i' Bu sa a kı posta ıle gelen ngı ız ga· nun knmıı prenses l\ı arıll . tf"" 
Çetinkaya radyo tesisatı hakkında ve- t l . d "S da E l d ~ kl ·· k ıf 
k

A 

1 
t" . . . . ze e erın en un y xpress .. , n· ogan c;ocu · arını gonne 

a e ın mesaısını izah ettikten sonra . . . J .. 
· gıltere kral aılesı arasında ve ngılız 1 yazarak diyor ki: ~ • 

(Ba§ tarafı 1 incide) l 
metnini İhtiva eden bu telgraf dün öğ-
leden sonra Ankarada alınmıştır. 

Vekiller heyeti içtimamda teklif 
tetkik olunmuştur. 

Teklifin esaslan 
Fransız teklifi hadiseyi tetkik eden 

Fransız Başvekili Blumun bir muhtıra
sı şeklinde bulunmaktadır. Bu muhtıra.. 
sile meselenin hukuki cephesini bir ta
rafa bıraktığını kaydeden Fransız baş. 
vekili siyasi noktai nazardan hareketle
behemehal onun halline bir çare aradı
ğını temin eylemekte ve kendi düşünce
sine göre meselenin halline hizmet ede. 
ceğini zannettiği bazt noktai nazarları
nı izah etmeketdir. 

Bluma göre İskenderun - Antakya ve 
h a·: alisinin 1921 Ankara muahedesile 
haiz olduğu teminatı idame etmek kı.. 
bildir. Bu işi yalnız Sancak h~abına 

Cemiyeti Akvam kendi üzerine alabilir 
ve yalnız iskenderuna mahsus bir yük
sek komiserlik ikame edebilir. 

Blum, İskenderun ~ Antakya ve ha. 
valisinin kültürel ve idari imtiyazile bu 
havalinin gayriaskeriliğinin ve İsken
derun limanından Türkiyenin istifade 
eylemesinin hakkile temin olunabilece. 
ğini teyit etmektedir. Suriyenin bu im· 
tiyazlara riayeti kafi değilse bunu ye
ni Fransız garantisile ve Milletler cemi 
yetinin işe fili müdahalesile takviye· 
etmek mümkündür. 

Nihayet Sancakta kim vali olacaktır, 
ve Sancaktan Suriye meclisine mebus 
gidecek midir? Blum bu iki meseleyi 
pek nazik ad.detmekle beraber Milletler 
cemiyetinin bu müşkül noktalara dahi 
bir hal çaresi bulmaktan aciz olmıyaca-
ğını beyan etmekte ve Sancağa dair 
olarak Milletler Cemiyeti konseyince 
alınacak kararlara Fransaca bilakaydü 
şart şimdiden muvafakat olunacağım 

ileri sürmektedir. 
Blum hatimei kelam olarak Türk • 

Fransız dostluğunun bozulmaktan vi
kayesine en büyük ehemmiyeti atfet
mekte ve kendi tarafından birer hatıra 
olarak ileri sürülen bütün muslihane 
hal şekillerinin hep bu gayeye matuf 
olduğunu fas1ih eylemektedir. 

Blum Türkiye tarafmdan teklif olu. 
nan konfederasyon şeklini kolay tatbik 
olunamaz bir şekı1 olarak tavnif etmi~ 
ve bunun yeri'1e kendi düşüncelerini 

daha ameli teklifler !?İbi pöstermiştir. 

Konsey yarın toplanıyor 
Milletler cemiyeti konseyi Hatay da 

vasından çıkan Türk • Fransız ihtilaf:
ru tetkik için yann toplanacaktır. Bü
tün Türk dünyası ve bütün cihan ef· 
k~n umumiyesi bu _çok mühim davada 
Milletler cemiyetinin vereceği karara 
intizar etmektedir. Bu karar, Milletler 
cemiyeti için bir imtihan olacaktır. 

Türkiyenin yakında kuvvetli bir istas- 1 dl-
yona sahip olacağını bildirdi. sosyetesine mensup diğer bazı kim· "Madam Alen bu sıra (. 

selerde derin bir eza uyandıran ve Dükiine bir frenologist"e sİj/ 
lngiltere kralının kü . ük kardeşi Kent savvurunda olduğunu ve ra 

Cenevrede temaslar 
Cenevrede konseyden evvel cereyan 

etmekte olan müzakerelerin ve bunlar 
etrafında Ankara ile Paris arasındaki te 
mas ve tetkiklerin bugün veya yarın 
bir netice vermesi beklenmektedir. Dün 
akşam Cenevrede Fransız murahhasla 
rile heyetimiz arasında temas ve müza 
kereler başlamıştır. Herhalıde yarına kıı ı 
dar bir hal çaresine başvurulacağı zan. 
nolunmaktadır. Bilhassa iki memleke 
tin dostluğuna da ayni derece kıymet 

veren tngilterenin gerginliği bertaraf 
için verdiği müdahale karan herhalde 
müsbet bir neticeye varılmasında amil 
olacaktır. 

Fransız heyetine hariciye nazın De!
bo riyaset etmekte ve hariciye müsteşa. 
rı Vienot da heyete dahil bulunmakta
dır. 

Romanya tavassut edecek 
Belgrad radyosunun veııdiği malCım~

ta göre Romanya hükumeti Sancak me. 
sel esinde Türkiye ile Fransanın nolş:tai 

nazarlarını telif i~in tavassutta buluna
caktır. Dün Cenevreye hareket etmiş o
lan Romanya hari'.:iye nazırı Antones. 
konun bu husustaki her türlü gayreti 
sarfedeceği haber verilmektedir. 

Ccnevrede heyetler 
Sovyet ve Rumen hariciye nazırla•· • 

bugün Cenevreye vasıl olmuşlardır. 1 
İngiliz hariciye nazın Eden de en geç 
yarın sabah Cenevrede bulunacaktır. 

İtalya konseye gitmiyor 
İtalya, konseyin bu toplantısına da 

Bunu müteakip Başvekil İsmet İnö
nü Parti arkadaşlarının raıdyoya verdi-

ği alaka ve ehemmiyetten pek ziyade 

memnun kaldığını ve hükumetin radyo 
işini mühim bir mesele olarak ele almış 
bulunduğunu ve radyonun milletler i. 

çin mübrem ihtiyaçlardan biri olduğu
nu söyledikten sonra memleket dahilin

de birisi Ankarada olamak üzere müte. 
akiben birkaç istasyon merkezinin kuru 

lacağını ve bu suretle radyo makinele
rinin köy odalarına kaıdar teşmil edile

ceğini beyan ederek istasyonlanmız te. 
sis ve radyo makineleri sanayiine geçil

dikten sonra memleket dahilinde kendi 
düşündüklerimizi emniyetle yapabilece· 

ğimizi ve o zamana kadar gümrük tari. ı 
felerinin indirlmeisinin de zaruri bulun 
duğunu ilave etti. 

Siyasi müşteşarhklar ihdası hakkın. 

daki projeye gelince projeyi ihzara me
mur edilen Grup reis vekili Hasan Sa
kanın mütehassıs arkada~lar ve Vekil. 

lerle temas ederek hazırlamış olduğu 
projenin bir hafta zarfında Grupta mli
zakere edilebileceğini ümit ettiğini bil
dirdi. 
~~~~--~~~~--~---------

Çana ti kalede boğu
lanlar 22 kişi 

Geçenlerde, İngiliz bandıralı Vandu
ra vapuru Çanakkale boğazından ge-

çerken "Ticareti bahriye,, isimli ıno
töre çarpmış ve batırmıştı. O zaman 

kaz neticesinde boğulanların altı kişi 
olduğu zannediliyordu. Yapılan tahki-ı 
kat neticesinde kurbanların 22 kurta-

nlanlann da 10 kişi olduğu anlaşıl-! 
mıştrr. 

iştirak etmiyecektir. : ..... _ ................. --· ··· · ··-·······!!."·-·! 
Fransız elçisi İtalyan i H A B E R ' i 

sefirHc görüştii ı ~ c 
Fransız elçisi öğleden sonra İtalya ! lstanbulun en çok satılan ha-~ 

sefaretine giderek sefir M. Carlo Galli i kiki akşam gazetesidir. ilanla ·i 
yi ziyaret etmiş ve yarım saat kadar i rmı HABER'e verenler kare -i 
sefirin nezdinde kalmı~tır. : d l : j 

: er er. : 
Bir uydurma haberi tekzip I \... .......................................... .;;. ............. : 
Ankara, 20 (A.A.) - İskenderun ve ....:-:....:. ____ _:::::==~-===:::::=====-

Antakyadan sonra 'I ilrkıyenin Halep ve açmak ve S.:ncak meselesinin hallini 
Musul üzerinde de hak aramıya başlı- zorlattırmak için uydurulmuş olan bu 
yacağı haberleri, bazı yabancı gazete havadisleri kat'iyetle tekzibe Anadolu 
ve ajanslar tarafından yayılmaktadır. Ajansı memur kılınmıştır. 

Arap alemi ile Türk aleminin arasını 

Düküne taalluk eden bir dedikodu- bit ettiğini söylemişti. fi 

dan bahsetmektedir. Kent Dükü, öğleden soflf 

Mesele, madam Vilyam Alen is· beş arasında karısı prenses ~ 

minde bir İngiliz bayaniyle, Yunan ya, doktorlar tam istirahat t~ 
prensesi Marinanın kocası Kent Dü- miş oldukları için onun ya~~ 
künün beraberce phrenologist'in (ya lunmamak ve dolayısiyle r /, 

ni kafanın şekline göre tabiat ve ka- memek vaziyetindeydi, ,;e~ 
biliyet keşfeden alimin) yazıhanesine 1 Aleni kafa mütehassısına JcB ~~I 
gitmesinden ç:k1yor. di otomobiliyle götünneği t~ il 

Sunday Express diyor, ki: Oraya gidince birdenbire jçıfl fi 
"Bir ga7ete diyarının göbeğinde 

böyle bir ziy aret, şüphesiz gizli kala-ı 

mazdı. Birkaç dakika içinde gazete 

fotoğraf çılan ve muhabirleri havadisi 1 

bütün dünyaya yaydılar. Fakat neti 1 

cesi pek <:;abuk, hem fevkalade ıstırap 

ve hayret verici şekilde tezahür etti. 

Çoğu imzasız olarak birçok mek

tuplar Kent Düküne gelmeğe başla-

dı. Bu mektupların ifadesi kaba tel

mihlerden açık ithamlara kadar varı

yordu. 

Bazı mektuplar, kralın kardeşi Dük 

ile madam Alenin beraberce alenen 

fronologist' e gidişini Dük ve madam 

Alen arasında bir aşk macerası oldu· 

ğuna işaret sayıyordu. 

Evvela bu mektuplara, kötü ni

yetli bazı kimselerin eserleri diye e· 

hemmiyet verilmemişti. Fakat riva

yetler gittikçe daha arttı ve garip şe· 

killer almağa başladı. 

Son bir rivayet, madam Alenin 

Dükle olan hadisesi neticesinde yapı· 
lan dedikodular dolayısiyle mösyö 

Alenin karısını boşamağa teşebbüs 
ettiği yolundaydı.,, 

lngiliz gazeteleri bu rivayetler, 

telmihler ve iftiraların önüne geçmek 

üzere hakikati ifşa etmek lüzumunu 

görüyor ve Mösyö - madam Alenin 

son i.iç senedir lrlandada oturdukla· 

rmı, Londraya nadiren yaptığı ziya

retlerinden birinde madam Alenin, 

zaten eski bir çocukluk arkadaşı olan j 
Kent Diikilnün evine gittiğini ve o· 

l b. ·1 k d" · ·11 de en ır arzu ı e en ısını bl 
1 . h. e ~ 
ogıst tarafından bir teş ıs 

tulmasmı istedi. i~ 
İşte bu hadise bunda~ 1 

Ve bundan başka hiç hır ~ 
tur. ,. 

8
(1 

f ngiliz gazetesi gerek J11 t ~ 
mösyö Alenin, gerekse l(ttl bİ~ 
ile düşesi prenses Marinaorıı ıJI 
rine çok bağlı mesut çiftler 

0~;J, 
kaydederek sözlerini bitirrJ'le ı 

b 
ltalya Mo'1~r e 
mukaveıesı~ 

girdi ~ 
Hükumetimiz, Adisababsd rrıf ti'. 

ğin lağvına dair olan reS ~ 
neşretmiştir. Romadan gelefl ft~ 
ta göre bugün Romada da. .11~ 
Montrö konferansına i!jti~ıı.l<~#ıJ 
mi şekilde bahsedilecek bır titl r 
liğ neşrcdilecektir. HükOJl'le 

tebliği şudur: ıL~ 
Ankara 20 ( A.A.) - 'febl 1"' ~ 
1936 senesi ağustoı:nı~dll ~,j 

hükiitneti, Adif'ababadakı ,·e ~ 
gü?.arma mezuniyet vermiş. ıcl 
hükumetinden, Habeşistıı~dııefıe 
tebaalarının himayesini rıca.re• ın, 

Türkiye hükumeti, bu J(~ ıcııl"j. 
takdirinde, Adisa.babada b•~ ~' 
luk tesisi hakkını mu~~·rıi ıı• J 
şartile, bu şehirdeki el<:ıJıği uıcOıP' • 
rette kaldırmaya ve ttaıyıı tı .,eP 
den Tiirk tebaalarının hi~ıı~8~J 
vam eylemesini rica etmre'e 'D' 
miş olduğunu resmen ttaJ)'ll 
tine bildirmiştir. 
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1n en eski eehr'nde bulunan 
.ooo Y•lhk bir çıt zar 

/ 
,..

A:RtaTEN .. 
..(ja, b 0 nceki zamanlır- / undan y 

bin aşagı yukarı altı 
Yıl evvel h . >°"· lın k . • atta hır kra-

""aı.-..d .. endı ad b' 
lr:ca - ... ıgı &Ünlerd ını ıle okuyu/ 
.., (Ccrınet' A e, Asuryada her 
a \'c l nden) il 
U }'ıları1n h'k e Adem, Hav-st" ı ay . . 

rabe Uste Yığ 1 esını biliyormuş. 
"cra~ctini ka2: nıış Yedi §ehrin ha. 
S" .ıtcsinden ; kPcnnsylvania üni
... cıaer d o tor E A 
ıt llc)f aha eski " • . 
buı lıinci b' Çaglara a. 
. ltlu!tur ır şehir daha 
lıstihıd . Çarrıur 
'alr: c &Ördüğ'· ~ tablet 
tıa aııx bir ad unuz resim 

da'D aının b' k 
ltlc ,,anarak .. ır adr-
lti alarından b~rüdUğü ve 
~ P ettiğin· .. ır Yllanxn ta. 
u ,\d 1 goste 

alda cnııe lia\>\t tnıektedir. 
111. tan Yıla a ve onlan 
"'il duru ndır · İki b ·· k • 
lallttı !ları da u -
lltıı ~ ko"ulnıuı. cennetten 
iıa: a&ırlığ ır olnıalan. 

tttir. ını duyduklarına 
,.lablcr 
"lilad ın bulundu" . 
ile darı 40oo .

1 
gu §ehır 

l ~ 1 ı e sooo trd c Y'rkıl se-
t dab rnıştı. o .. 

rıa,,l a bir kl'a] gun. 
ille h~ııaca" adının 

~dı. gınr bne bil. 
l{raı 

~btt teııeraıı · 
nu a t~ıı\\ ennden birine 
b . ~~ela ~ek istedi · b 
ercllıitı il to . .. mı u. 

isin ltcııd· t~rurlerdi ve ha-
d• Yallı ını tanıt b"J • ı. ~ it a ı mesı 

" talxn mührü verilir-
' Cllj 

tcııtin bııı lttıa • 
rıq htı lldırıı ı/ tarihten önceki 
tepe raya y ı~sc bilmiyor yaı. 
~. b~rı:rlıl Araplar güçlü 
L ' ır o an G . 
~'llığ \>akitler ora dıyor-
~ ırıın Pa . azaınetli Asurya 
ı!. lthrind Yıtahtı olan N" 
~ \ı2 en kırk . ıne
~iıı 111ttad1 kılornetre ka. 
~CV·a'nın h:.·k.~oktor Layard 
L. ta, h u urnd ' 
...._>' • arab 1 . arlık kütüp-

Adem 
baba ile 
Havvanın 

"Cerınetl Adnan,, . 
dan kovuımalar ı. 

Tepe Gorada yapılan 
hafriyat 6000 yll evvelki 

zamanı aydınlatıyor 

Caırı· c erınd 
llııılt1.ı 1 arılatan .e tufanın hi-
bcllti ~ Giinun b' ~ır tablet bul. 
de b,,, 11hl;ı ge '.r'.nde buralarda 

(Oüstav Dort'nin tablosu) 

""'il"- rnı .. , 
l\L "<ctCcıkt C 'ttcoı ır. 
orqt oğlar .. 
~ cpegi a ıçın 
1q dcııiy Yrı ayrı 
~ etleri 

t~ "c dai an • 
"- Uc b· rna fa. 

ounvanın en eski şehrinde 
meydana çıkarılan bir tava 

6.000 yıl önce Tepe Oora'da çocuklara 
mahsus oyuncaklar da buıunmu,ıur. 

"<il! ıtcn 
"" ~Ut 22 fa. 
' 1bid· C§ckk·1 . 
) it, 'L> ı bır . 
tdi ta ·~2ıcı1a tarıh kitabı 

tqdırıa baka kat~ buradan §İmdi 
~il~rı... _r. Sckj .. 

1
• ~rnıış bulunmak 

~· -··~ıcı .. ncı 
lllci ta a tı~raş tabakayı da 

tıı ~it· baltada bıYorlar. Bu seki-
taı. ı •eh . clki dU Atlatd ~ tini nyanın 
dev. ır. !!: meydana k 

it g·ı.. n Bon çı ara. 
~Itır ~ lllutat devirde her 
~ '~.. §ek'l . •tır.ı. li!ıtıarı ı de kapan-
linıı "'lh ' · Otd Ul ita t }' 

1Çın ah 1' an ansızın 
Sıp ~~ltıeri ~ 1 

&ofra Üstle
•· Sclti:~tnıişlcrd~ı hile bırakarak 
..,. .. ille· ır 
. ' ile ı tab · 
l:ıti'- turı alı:anxn 
l! 'ta) de" ç Sağları adamları 
tq Utılar111 tesirıe . arasındaki 
r ' "c k llilijh "eaıt insanlarmış. 

u1 ..... , 'illi'- aletıc • ' A 

···ıı1tu :ı;terı rını halii 
aJc bir r .. -6.hıi Yaptıklan gö
cni }'a ~erden ıaınanda da u
clıkla tıı bakı Ş.a§ılacak b" 
~· tı da tı 'thaı ır ma-

bı ır lllutr llleYda etrneğe baş. 
ille bbitltır,ı_akta buta çıkrnxştır. 

\ı t ~tı ,, Unan t 
trı tıı~ .1ap11d ;; encere 

,_ c .. ere b ı 6ı g" .. 1 "'Cttı "i'ttı-ş'l Ugünk" oru müş 
\> ~~ldi. Cıkacak u tencere. 

ı:tı dı ta kad?.r m·;. 
~ oı l\c "h 

Ctt ~ tin ·· tt\i uu·· 
ıı 600 ta~ •te kıırul 

O }'ıJ k n, bak ı ten. 
adar sonra 

meydana çıkması şaşılacak bir 
iştir. Bundan başka Fırat ve Dic. 
le ırmaklnn üstünde dolaşan ge
milerden birinin de modeli bu
lunmuştur. Bu sekiz kat şehri 
bulmak için kazıcılar tam yirmi 
iki tabaka toprak kaldırmışlardır. 

20 inci tabakada kazılan hen
değe küçücük ve gayet iptidai 
testi biçiminde bir kap yuvarlan
mıştır.Bunun muayenesinde için
de rastık bulunmuştur. Demek 
ki kadınların kaş ve kirpiklerine 
rastık sürmeleri yüzlerini düz
günle boyamaları i§i, yemek pi. 
şirmek sanati kadar eskidir. 
Çünkü Moravia'nın Predmost 
civarında meydana çıkarılan ma
ğaralarda da mağara çağı kadın
larının süründükleri düzgünler 
bulunmuştu.Gora halkmın kumaş 

dokumak işini bildikleri de bulu
nan balçıktan yapılmış iğ ve çı

kırıklardan anlaşılmıştır. 

Fırat ve Dicle klyılannda otu· 
ran eski insanların, okumak bil. 
medikleri halde. şehirlerini plan
lııra göre y<ıptıkları görülmekte
rl'r. Sokıklnrın hemen hepsi düm 
düz ve hendesi çizgilerle açılmı§ 

tır. Bu şe~irlerdeki sıhhi tedbir. 
lerin bundan ikiyüz sene evvelki 
Londra ve Paristen çok daha iyi 
bir durumda olduğu görülmiiş
tür. 

Bu insanlar yazı yazmasını bil
medikleri halde hesap tutmak, 
vergi toplamak, büyük alış veri§
lerini yapmak için kendilerine 
mahsus bir muhasebe sistemi 
kullanmaktaydılar. Çünkü o va
kitlerde mübadele vasıtası ola
rak bir tek sikke bile yoktu. Kral 
Krözösün sikke basması ve kal
pazanların bu sikkeleri taklit et
meleri için daha bir ~ok asırların 
geçmesi Hizımgeliyordu. Bunlar 
kolayca tongaya bastırılacak ki
şilerden değildi. 

Mabedin mührile mühürlü olan 
balçıktan sayısız tabletler, hazi. 
nenin zahire cuvalları. şarap tes
tileri ve diğer kıymetli şeylerle 

ağız a ğıza dolu olduğunu ve bun
ların herhang i bir k•tlığa karşı 

muhafaza edildiklerini yazıyorlar 
Zengin mahallelerindeki asille. 

rin konakları geniş havadarrlı. 

Hatta bir çoğu pusulanın işaret
lerine göre tasarlanarak kurul-

muştu. Bazı konaklar hususi bir 
avlının, bazı evler de umuma 
mahsus bir parkın çevresine ya. 
pılmıştı. Bu evlerin hepsi de 
güneş ve havalarını bu meydan
lıklardan alırdı. 

Şehirde tiyatro yahut gece ku
liibüne benzer bir binaya tesadüf 
edilememiştir. Zenginler böyle 
eğlenceler yerine biribirlerine zi
yafetler vererek vakit geçirirler
miş. 

Bu eski adamların kumarbaz 
oldul:larmda hiç şüphe yoktur. 
Çünkü toprak altından çıkarılan 
zarlar bugün tavlada kuJlandığı
mız zarların aynıdır. Nitekim 
kazıcılar da bunları 6000 yıllık 

toz ve toprakların altından çıkarır 
çıkarmaz, İ51leri bırakmışlar ve 
hemen oracıkta oturup zar at-
mağa baslamışlardır. 

Keşfedilen bu şehrin çok şen 
Vl' eğlenceli bir yer olduğu mu. 
hnkkaktır. Çünkü; umumi mey
danlarda halkın davetli ve misa
firlerile birlikte oturup, kadın 

esirler elinden sunulan şarapları 
içebilecekleri ve gene es· rlerin 
çaldıktan harpları dinliyebilecek. 

!eri hanlar meydana çıkarılmış

tır. 

Odaların bir çoğunun döşeme
Jeri belki de tahtadandı; ancak 
aradan geçen binlerce yıl tahta
ları çürütmüş bulunmaktadır. 

Diğer bir takım odaların döşe

melerinin de bitümden oldukları 
görülmü~tür. Böyle döşemeli- o
daların hamam oldukları anlaşı

lıyor. Buralarda esirler efendile
rini ve hanımlarım sıcak su 
i1e yıkarlar, vücutlarını kese
lerler. baştan ayağa kadal"' yağ
ltırlar ve gi.izel kokularla ovar
lJrdı. Elde edilen izlerden görül
düğüne göre zengin ve orta sı

nıf halk davetlilerini kabul etme· 
den evvel böyle hamam hazırlık
ları yapılırmış. 

Odaların bazılarında ağızlan 

dôseme hizasında olmak üzere 
tcıprağa gömülmüş cok büyük 
kü,:>lcr bulunmuştur. Bunlar gö· 
mülü oldukları icin kolay kolay 
kırılamadardı. Nitekim 6000 yıl 
müddetle kat kat toprakların al
tında kald ık1arı halde hiç kırıl

ınamı lar ve sapa sağlam meyda
na çıkarılmışlardır. Bunlar belki 

-de şarap koymağa mahsus kü.P.4 
lerdi. · 

Eski Pompey'in üstünden iki 
bin küsur senelik lav tabakala .. 
rı kaldırılıp da sokaklar meyda .. 
na çıkarılınca, burada araba tc .. 
kerleklerinin açtıklan derin izlet 

görülmedi. Anlaşıldığına 
göre o günlerde yük ve 
mal insan sırtında taşım. 
yordu. Bununla beraber 
o eski insanlar tekerleğin 
kullanılmasını biliyor • 

1 muş çünkü içlerinden bi· 
risi oturmuş ve dört te-< 
ker1ekli bir oyuncak ara .. 
ba ile buna koşulacak bit' 
de hayvan yapmış; an• 
!aşıldığına göre çoculC 
bu hayvanın boynuna bir 
ip geçirerek arabayı d().. 
şemelerin üstünde koştu• 
rup durmuştur. Tekerleli 
1i araba yapmasını bildik• 

leri, şurada gördüğünüz resim
den de anlaşılxyor değil mi? Bu 
araba Anadoluda hala kullanıl• 

makta olan dört tekerlekli yaysız 
yük arabalarına ne kadar da 
benziyor? 

Asuryada en eski zamanlardan 
beri yapılan şaraplar nefaset ba" 
lamından dünyanın başka yerle. 
rindeki şaraplarından çok üstün 

dü. 
Demek ki Ademle Havvarun 

cel'!11etten kovulması hikayesi en 
eski din sayılan yahudi Tevratın• 
dan değil fakat daha eski zaman• 
lard::ın kalma bir efsanedir.Tevratı 
da bunu ke!ldinden evvel gelen 
c~'7lardan alarak 1<opye etmiştir~ 

Gündelik 
Gazete 
okuyorsanız 

HABER 
Okuyunuz. 
GUnUn en son ha· 
berler:nı bu gaze· 
tede bulursunuz, 
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ar,, ın heyecanh 
s r ··zeştleri 

Tor itolar lldıktan ancak beş dakika 
sonradır ki düşman bir baskına uğrumış 

o doğ ı u farkedeblldi 
Bu sırada .. Demirhisar,, fon ··oemirhisar,, zabitlerince tamamiyle 

.. Firks,, in kumandası altında bulu· meçhuldü. Diğer taraftan herhangi 
nuyor ve torpito endaht manevelesi bir Türk torpitobotunun lzmir sula -
ba~mda da gene bir Alman denizcisi rmda bulunduğu da İzmir müstah
olan fon Melentin duruyordu. ı kem mevkiince meçhuldü. "Demir . 
torpitolnrdan birisinin bir gemiye di- hisar,, akın için Boğazdan ansızın 
ğeri de ikinci bir gemiye atılması ev-' çıkmış olduğu düşman tarafından 
velce kararlaştırılmış bulunduğundan haber alınmaması endişesiyle huruç 
düşman gemisine torpitobot atım çok gizli tutulmuş ve hiç bir tarafa 
menziline kadar sokulmaktan başka tebliğ yapılmamıştı. işte bu yüzden -
yapacak bir şey yoktu. dir ki torpitosunun düşmana attık 

Halbuki düşman gemisinin hesap tan sonra cesur Tiirk torpitobotu İz
kamarasmdan bir neferin alelacele çı- mir limanına giremiyerek açıklara 
kip kıç tarafa doğru koştuğunu gören doğru yol vermişti. 
fon .. Melentin" (Demirhisar) m dücı K 1 

:t a enin "Demirhisar,, ı diişman 
man gemisinden görülmüş olduğunu gemisi zannederek birkaç salvosiy-
zannederek şaşırdr ve bir denizci için le denizin dibine göndermesi, bu iki 
en lüzumlu bir meziyet olan metanet meçhul göz önünde bu1undurulunca 
ve soğuk kanlrlığmı kaybetti. pek kabildi. Ayni zamanda gemide 

Tamam bu esnada Demirhisar kömür 'Ve tnakine yağı da tükenmek 
tam yolla alabanda iskele etmişti. iizereydL Her şeyden evvel biraz 
Fon .. Melentin., torpitolardan ev· kömiir tedariki elzemdi. 
vela birini, sonra da hemen ikincisini (Det'amı var) 
foga ediverdi. Birinci endahttan son-

M cera ve aşk :romanı -67-

Esma Sul an, kaş arı 
boyu kısa akat <ı a 

biçimi.. üla a ta 

yay gibi havaya kalkl 
ti ybe i, urnu ar 

bir Osm nh t~pi idi 
Geçen tefrikaların hülasası: 1 

Padişah sarayında toplanan dlvıınlar 

da perdecilik vazifesi gören haremağası 
Nesim ağa, o gün padişahın birinci ka 
dm efendisine bir ariza vermi§, bir sır 
fdşetmfşUr. Şimdi, divan kapw önilnde 
yiz. lçerde halvet olmuştur. 

l§te, "kapı duvar!" diye buna derler. 
Çünkü, içerdeki en yüksek mevkilerin 
kapısı olan bu methal, Nesimin önün-
de cidden duvardı! •. 

Ne konuşuluyor? Ne yapılıyor? .. 
Hiçbiri maJum değil... 

"- Ah, yarabbi... Bir gUn gelecek, 
ben de bu yü.ksck insanların arasına 
karışabilecek miyim? ... ,, diye dll.5iln -
düğü sırada, ansızın sıçradı. 

Zira, kulağına şu ses çalınmıştı: 
- Destur! Destur! 
Put gibi divan durarak ve göz ucuy

la bile bakınıya cesaret edemiyerek 
bokledi ... 

paze, aheste aheste sallanıp geçti. 
Tam Nesim.in önüne varınca, hare -

mağnsı, rükfıa varır gibi iğildi. Fa -
kat, ihtiyar kadın, bununla alakadar 
blle olmadı. !hti§amı içinde, maiyetin
deki saraylı kadınlarla birlikte, yanı 
kapıdan girdi. 

Yıuı kapı, divan odasının içine açıl
makla beraber, önünde kafesler vardı. 
Kafeslerin arkasında ise, Uı.ht biçimi 
Uç sedir duruyordu. Bunlardan bir tn
nesi Nurubfı.nu valdc sultana aitti. O
raya geçip oturdu. 

Onun içeriye girdiği, gülbankle, ya
ni mlinadilerin yUksck sesle haykır
m.nsiyle füın edildiği için, vüzera aya
ğa kalktı. Valde sultanın oturduğuna 
dair işaret verilmesi üzerine onlar da 
yerlerine oturdular. 

Bu arada, ihtiyar Sokullu Mehmed 
paşa da kalkmış ve oturmuştu. 

Henüz üç yer bo§tu: İki kadının ye-

"- Nurubanu sultan!" diye mml- ri! 
dandı. Bir de padişahın yeri! 

re Mehmet paşanın elinde 1 

Çok geçmeden yerlerin Uk. \'e 

du: Yani, Sokullunun zcvocsı ıts' 
şahın hemşiresi olan ~~ ~ 1~ 
riye girdi. İ{a,§ları yay gıbı ~e . 
sa boylu, kartal burunlu bil" 

Fa.kat kısa boyluluğunA rıı~ 
desi iri olduğu içitı hcy~th ~ 
yor ... Tam Osmanlı bn.ncdaW11 
bir tipi. Onun arkasından, P 
birinci ıevcesl Saf iye suIWl 
Üç kadın, aralarında ırıa.zi!dit!C 
laştıla.r. Biribirlerinin ha.urtW 
lar. 

Safiye sultan, hepsinden d.sJı'. 
boyluydu ve tez harekeUiyd1

• 

giyinişi daha Avrupalı bl9l.Jjl 
Bu kadın, Venedikli Bo.f U b 
mensuptu. ti. 

İşte, şimdilik haklld bUkilttl 
kadının şaH!iyôtinde topl 

zirler dışnrda., münaka.SA edlblt 
lardı. Padi§alı, sa.ra.yın kf.rt\b ra torpito tüyübünün döndürülmesi (.\'-) Fon, gemilerin alelacele atim 

NurbfınQ mırıldandı: ve ikinci torpitonun fogası 0 kadar kaldırmak İstedikleri zaman ucak)a. Bu kadın, padişahın annesiydi .. Kı-
çabuk ve ani olmuştu ki nişan almak rmdaki ateşi harlattıran bir nevi kö. rışık yilZü hafifçe boyalı, başında bir "- Ah bu oğlum ah ... Bak gene ye
tan sarfınazar, iki endaht arasında Üt' rük olup buharla işler ve işlediği za- taç, uzun eteklerini dört haremağası 1 rinde mi?... Kc.ndi işini görmüyor ... 
üç veya dört saniyeden fazla bir müd .nan şiddetli bir hışırh hasıl eder. birden tutuyor ... Elinde bUyUk bir yel- Vezire vilzerayn bırakıyor ... Bütün ida 

rafında sefahatle meşguldU· 
bir kadının, sediri olmatrte.kl11 

det bile geçmemiş olduğu muhak- __ ...;;.... ___ ......_.__ ______ ..:.....,......,. ______________ ~-------...:.._---=--------

kaktı. 

Nurubfuıu, F..sma ve Safiyc-~11 
rm arkasında, ihtişamla a.y...-
yordu. Bu dn., haremi hUınS.)~ 

.. Demirhisar,, iki torpitoııunu da 
düşmanının bağnna kustuktan sonra 
tam yolla geriye döndü ve sulan kö
pürterek görfez dışına yol verdi. 

T orpitolnr atıldıktan ancak 
be.1 dakika sonradır ki düşman bir 
ba-;kına uğramış olduğunu farkede
bildi ve lngiliz gemileri projektörleri· 
ni yakarak etrafı araştınmya başladı
lar. lakin o zamana kadar cüretkar 
torpitobottımuz bir hnyli yol alarak 
ö sulardan uzaklaşmış ve bu itibarla 
bir §ey görememiş olmalılar ki pro· 
jcktörlerini söndürdüler. 

iki torpitosunu attıktan sonra U· 

zaklasan "Demirhisar,, da attığı tor 
pitolarlnrm infilak sesi duyulmadı. 
Zabitan ve efrat bu kadar yakından 
bir mütehassıs Alman kıdemli yüz
başısı tnrafmdan fogn edilen iki tor
pİtodan hiç birisinin hedefe isabet et
miyecejiine ihtimal veremediklerin
den infilakın işitilmemesini riizgilnn 
ve yüksek sürnt yapabilmek için ça
lıştırılmaya başlanan (Fon) un (•) 
gÜrültl.isline ve belki de hücum esna· 
smda herkesin hissetiği yiiksek he· 
yecandan hasıl olma bir kulnk uğul· 
tusuna atfettiler ama sonraları bu 
torpitolnrın hedefe isabet etmemiş ol
cluklan tahakkuk etmistir. 

Almnn denizcilifii, ~Alman nişan· 
eılığı ve Alman gemicilik kabiliyeti 
hakkında önüne relene bot bol tafsi
l~t veren fon "Melen tin,, çok kıymet
lı, bir d.:1ha ele geçmesi mümkün ol
mıyan bir fırsatı körkörüne kaçrrmış
tı. 

"Demirhisar,, ın lngiliz zırh1ı kru 
vazörüne savurmutı olduğu bu iki 
torpitonun, oralarının Türk kıyıları 
olduğunu ve hedefe isabet ctmedı{ii 
takdirde batmıyarak tekrar ele gec
meleri İ '"İn, bereket versin ki torpi· 
tobotun Türk torpito 7.ı'.lbitinin ilha
miyle Gatsiye valfleri açılmamış ve 
ancak bu sayede neden sonra bu ih.~ 
torpito tnmnmiyle sağlam olarak bu· 
luntip lstnnbula scvkcdilmiştir. 
T orpito tüyiipleri endaht manivelesi 
ba mda fon "Melentin,, in yerinde 
bir Ti.irk deniz zabiti bulunmuş olsay 
dr sinir kuvvetlerini her yerde olduğu 
gibi "Demirhisar,, da İspat etmiş vel 
bu hasalete Almanlardan fazlasiyle 
ınalik olduklarım göstermiş olan 
Türk denizcisi attı~ı tomitolardan 
hiç olmazsa birisi hedefini bulur ve 
İngiliz zırhlı kruvazörü düsman sn' 
hilinde demir i.izerinde ya~nk gibi 1 

büyük bir gafletin ceznsmı çekmis o-ı 
lurdu. · 

İzmir limnnınm mayin geçitleri 

sı Canfoda hatundu! 

Sülcym.anı Kanu.nt devri.tide 
ru crbaa.i devlet'' denilen dört 

1 

kumet işlerini idare ederler};~ 
artık, hükumet sırayla bU d ~ 

Ben de bu fırtınalar arasında az mı 
sıkıntı çektim, iki kerre ölüm 

tehlikesı atlattım 

e························-·········-·········-······:· 
i Y~am: 1 
: : 
: lskend r F. SertallJ • 
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nın idaresine giriyordu: Şiı?l;~ 
Nurubanu ne derse o oluYo 
diğer dört kadın da, sırasiY11 

tin işlerinde nafiz olmuşıard1' 
NurubfuıO., mUtetnadiyan: _,.bl. 
- DeVlctlfı oğlwn pa.di!t"' ~ 

fendimiz bu gibi meclislerd~ 
lunmalı değil midir?... Gc ~ 

- Demek onunla aralarında 
dostluk yoktu, öyle mi? 

- Hayır .. 

hiçb. \ 

lngiliz casusunun 
ölümünden 

sonra .. 
Uzun harp senelerinde daima şüphe 

ve tahmin üzerine işe başlayan Alman 
divanı harp heyeti bu hadisede de Gö. 
tenberge karşı mahcup düşmüştü. 

O gün yüzbaşı Von Ştanke de divanı 
harpçe serbest bırakılmıştı. Mis Rozent 
hal nam müstearile Berlinde aylarca ça 
hşan ve memleketi hesabına çok mühim 
işler gördUgü muhakkak olan lngiliz ca, 
susuntın ölümU Alman efkarı umumi
ycsini alt üst etmişti. Bütün gazeteler 
Rozenthalin ölümünden, Semranm ve 
Ştankenin masumiyetlerinden ve bilhtııı
sa Götenbergin muvaffakiyetinden blh 
scdiyorlardı. 

Semraya erkanı hnrbiye dairesirlden 
de, polisten de özür dilemişlerdi. Genç 
kadın bütün bu işlerden, bu heyecanlı 
takip ve tehditlerden, bu sonsuz entri., 
katar içinden günahsız bir insan olarak 
sıyrılıp çıkıruştı. Bu muvaffakiyeti onu 
casusluk tarihinde eşsiz bir mevkie u· 
la§tTacak kıaıdar büyüktü. 

Şimdi, Semranm son hadiseler arasın
da memleketine mühim bir iş görüp gör 
mcdiğini anlamak istiyorsunuz, değil 

mi? Bu mücadelenin iç yüzünü ve hede. 
fini birnz sonra bir tren kompartimanı:J 
da geçen bir konuşmadan öğrenebilece-
ğiz. 

* • • 
- Hududu geçmedik, değil mi? 
- Hayır. Henüz Alman toprakları 

üzerindeyiz .. 
- Macaristana kadar konuşmak im

kanını bulamıyacak mıyı.r:? 

- Neden? 
...... Şu karşımıZ'daki mütemadiyen gi\. 

.r:ete okuyan şişnuın adamdan şüphele-
niyorum. 

- Merak etme, ynvrum 1 Bu adam 
Avusturyantn mc§hUr bir şartıp taciti· 

uir. Kendisini Berlinden trene binerken 
tanıdım. 

- Herkesten hattfi kondüktörlerden 
bile şüphe ediyorum. Hele bir selametle 
lstanbula varsak .. 

Binbaşı Necmi Bey Macar hududuna 
kndar dilini yutmuş gibi, ağzını açıp bir 
tek söz söylememişti Şişman adam Peş 
teye çıktıktan sonra, kompartimanda 
Semra ile yalnız kal'dılar. 

- işte şimdi geniş bir nefes alıyo. 
rum, Necmi Bey l BugUne kadar çekti
ğim sıkıntıyı Allahla ben bilirim. Ne 

yıkılmaz vücudum, ne büyük taliim var 
mış. Bunca takip ve tehditlere, nihayet 
siz entrikalara ve tuzaklara rağmen ca
nıttu koruyabildim. ÖJUmte J>aç ıtere 
karşılaştığım halde, ırrtım toprağa düş 
medi. 

- Ben de bu fırtınalar arasında az 
sıkıntı çekmedim, yavrum! Ben de iki 
kere ölüm tehlikesi atlattım. Hele o 
yüzbaşı Ştankenin evindeki çantayı a. 
şırdığrm gece yok mu? .. Ah o gece .. 
Doğrusu ölümle boğuşmuştum. 

- VaJlahi ben de §aşıyorum size. O 
gece bu esrar dolu çantayı nasıl çarça
buk aşırabi1'diniz? 

- Her tehlikeyi göze almı~tım. E
ğer o çantanın içindeki evrakı çalm'l. 
saydım, Alman erkanıharbiyesirıifi bizim 
hakkımızda neler düşündüğünii, gizli· 
den gizliye nelere karar verdiğini naeı1 
öğrenecektik.? 

- Bu i§te ikimiz ölümle pençeleştik 
doğrusu. Hayatımızı tehlikeye koyda. 
ğumuza göre, yaptığımız fedakarlığın 
memlekete müsbet bir faydası dokundu 

........................................................ 
nımdan öptü. Ve: (Bravo şu Türk kızı
na .• Berline dönünce Semraya söyle: 
Burada kendisini parlak bir istikb31 
bekliyor!) dedi. 

- Harbiye nazınnm bana hazırladı
ğı bu parlak istikbal ne olsa gerek~ 

Necmi Bey, tren Peşteıden ayrılıtkeh. 
yavaş yavaş anlatıyordu: 

- Bu yaptığımız işin mektebi yok. 
tur, yavrum 1 Mademki Almanynda bü• 
yük bir muvaffakiyet gösterdin .. Al
mancayı ana dilin gibi biliyorsun! O hal 
de kendine lr.ı sahada kendi elinle bir is. 
tikbal yapmış oluyorsun 1 Ve emin ol ki, 
senin yaptığnı bu fedakarlık, çetin ka
leler fethetmiş olan bir kumandanın 

Çok değerli hizmetinden farklı değildi:-. 
O, top tüfekle yüksek surları yıkark~n 
sen de ayni işi el altın·dan görmüş olu
yorsun 1 lki el tasavvur et ki, biri dı. 

Gelsclctd.1, devleti ecdadı 
bizzat ldnre etselerdi dtiJld 1~ 
maz mıydı? i 

Esma. sulüı.rt Sokullıı ı.ıctı . ~ 

şanın zevcesi oldugu içlrt, 
devleti bizzat idare etnıcSjnC 
olmakla b~rabcr: tJO 

- Tabii efendimiz. .. oc,,·iO dC 
derim padişnlumız cf endiJ11lı ıo~ 
sn elbette dnha iyi olur! • dl) rl 

Safiye sultnn da, itaıyanc3) 
bir türkçe ile: 

- Tnbii efendimizi... P~~t~ 
efcndim"z de bulunsa daha 1~ 
diycı papnn-nn gibi teltrarlnilı· t). 

Fakat, E ma sultanın tctı'lc·ııı" 
mnmlyle sahteydi. O, b{rndcr~>"' 
ralara. ufrrrunamasmı dnhn ıı 

• ıC' 
şardan, diğeri içcrden yıkıyor Lu kaleyi, menni ediyordu. Fakat, sJı> il 

Semra çok clüŞünceliydi. Pencereden kocasının devleti bizzat ele ili 
dışarıya bakarak mırıldandı: istiyordu. Gelin kayna.nn bU c ıoı1 

- Hayat, ne çetiin bir yol. istesrn tifnk cdi)•orlo..rsn da ayrıldı 1"'J 
de istemesen de bu yoldan yilrüyecek· hct: herbiri, üçüncU Mutııdıt\ ti 
sin 1 ra.dcsi altında bı.!lunmasını 1~111' 
- Asıl marifet. insanın bu yolda kar- Arkada duran Canf cdl1. lt~ 

sılaşacağı maniaları aşıp öteye geçmek. açıp bir tek kelime bile söYl 
Hayata mı:ğliip olmamaktır, yavrum ı ten söz onn dü§meıdi: t;ıf 

- Evet ama, Necmi Bey, insan her _Ben Sizin hiçbiritıi1..e bıl 
zamah yenmez.. Baznn ua yenilir. Bu rttk:ıcak değilim! - diyordU· ob'~ 
ı;efer muvaffak olmakla, yarın ayni yo1. Bu sırada, divanda vıı.diUSsC ref':°ı 
dn tekrar mı:v.,,Ifak olacağımı iddia ede- harcl>esinln neticesi konu$Utu~~ 
biUr miyim? Gerçi, muharebe çok dahtı 1<-" I 

mu bari? .. 

- Bu ihtimalt düşünmek, insanın cc- muş, mesele halledilmişti. f'~ ._, 
sarctini kırar. Her şeyin aksini düşün. beri tstanbula pek geç vasıl o 

S mekle beraber. daima yürüycceg"i yolda s· k't" l d w tahrirattıl ~ - Ne diyorsun, emra? Ne diyor. ır u ıp o ı:u ugu .P'. 
sun? Bu evraktaki malfimat hükfimcti- muvaffak olmaya çalışmak ve kendi ru- viynt ve mnnasmı arabi \!C ~I 
mizin 0 kadar i;ine yaradı ki.. Otih:m hu üzerinde hergün bu telkini yapmal~ miyen vüzeraya. tercüme ı111' 
hemen !sttınbula götürmU"tüm. Bu feda muvaffakiyetln sırrını kc§fetmck demel: Çiinkü za.mammızda oldıtğli ~ 
kfirlığrn vatana. en a~eı iki fırka asker tir. rnlnrda da. ô muğUilt nnnıel 
kazandırdı. Yanlış b:r pHlnl;:ı Filistindc Başlarını pencereye: dayadılar, uyu• bı ancak mahCIUt kimseler ııe 
ve ÇanaUkalede az kaldı iki fırkamızt dulnr. nnlnşılırdı. Blzıat vE!.tlrlcr b 
esir veriyorduk. Bal'~an treni karanlıkları yararak, yıl. rın ne cıemck oıcıuklarınI 

-- Desene tam \l'aktlnde yetiştiniz ts-ı dırım sUratile İstanbula doğru ilerliyör- lnrdı. 
tanbula l tlu. · Mesele şuydu: 

- Evet. Harbiye nazın iki kere al. - S O N - 1 
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li'ausıa§Uphesizdi. Fakat bu teferrüat - Size söylemek şerefine nail olmuı 

Yı alak d . . ne bah a ar etmedı. O yalnız, her tum madam 1 Parşümenı istiyorum. 
~i:Ycttc:arna olursa olsun bu müşkül va- - Onu zorla ele geçirmek için emir 
•e Çareıe kurtulmak icap ettiğini anlıyor aldınız değil mi? 

l{ r arıyordu, 1 - ümit ederim ki, prenses, beni size 
~ınr ~nın artık hiçbir işe yaramıyaca-' karşı bu şekilde hareket etmek mecbu· 
'.aı.ınun .• Yarak, onu elinden düşürdü. riyetinden kurtarırsınız. 
İlci rahiUzerine kendisini yakalamış olan Fausta parşümeni göğsünden çıkar. 
SekildiJ p onu bırakarak iki adım geriye dı ve onu rahibe vermeden sordu: 
rı aras: ve ellerini, entarilerinin kolla- - Bunu size vermeden evvel şu su.a. 
de Sapr 

8

1 
sokmak suretile, göğüslerin. le cevap verin: 

tibi ha azkadıktan sonra birer heykel Evrakı aldıktan sonra bana ne ya· 
re et • 

~ahi sız durdular. pacaksınız? 
'ğilere~ Fa.~stanrn önünde hürmetle - Serbest kalacaksınız madam; ta. 

bir •esı~: rnustehzi ve biraz tehditkar mamile serbest 1 

- Böyle olacağına İsa namına yemin 
edebilir misiniz? 

- °YUk ?~reket e=k P~enses, .benim bu şekilde 
1Çın herh ek mecburıyetinde kaldığım 
hesiJ: :ru:lde aflarını esirgemezler. Şüp 
ltıaltta .. Sek zekalarile şunu anla -

• guç]"k 
!11.ıtı hiç b" u çekmezler ki bu işte be· 
)aPab·ı· . ır kabahatim yoktur .. Ben ne 
b" ı ırını? ır llctt .. Ben Amirlerimin elinde 
ted en baıtk . . 
1 

erler b % a neyım ki? .. Onlar em. 
c ll:ıliit~ıl e.n münaka~sız itaat etmek-

ll' Cfırn, 
auata 

bir ta\>ırla kızrn_adı. Yalnız tahkiramiz 
ltal'llında t"ahıbe bakarak tasdik ma
dU: batını •alladı ve 'sonra düşün. 

....... ıı 
:e onu: •.d~rnın söyledikleri doğru. O, 
eğildir ~?"er ilettcn başka bir şey 

~e . oına 1 
)( 0nlarla rn . ena eyh onlara kızmakta 
~· '•'t.ıliyet Unakaıa etmekte mana yok. 
~r. Onları ntafevklcrinde ve amirinde
\: P~ Itrat hesaplaşmak lazım. Bunu 
htttı ~•kir de_ğil 1 Kral beni yanınday
\. t htı ... e~tırcbilirdi. Demek ki kaba. 
Qeı. -..ngızit" 

Plaa. or de,. Şu halde onunb 
\re :roca.tız. 

taret a k" . 
d... ......_ leQd a ın bır sesle rahibe: 
,.._ en · . 

ne ıstıyoraunuz, diye ıor-J 

Arkadan kuvvetli ve sakin bir set 
cevap verdi 

- Yemin etmek faydasızdır. Benim 
sözüm size kafidir, böyle olacağınc. emin 
olabilirsiniz madam. 

Fausta süratle başını çevirdi ve gizli 
bir kaptdan, sessizce içeriye girmiş olan 
Espinozayı gördü: 

- Mösyö Kardinal, dedi. Sizin sözü
nüze nasıl itimat edeyim? .. Adi bir a. 
dam gibi hareket ediyorsunuz. 

Espinoza sakin fakat dehşetli bir ses
le cevap verdi: 

- Neden şikayet ediyorsunuz madam 
Ben, bize karşı tatbik ettiğiniz usuller· 
le size mukabele etmekten başka bir 

şey yapmadım ki, Montalt bu evrakı 
sırf benim müsaademle size verdi. Siz 
bunu krala teslim edecektiniz. Halbuki, 

size karşı olan itimadrrmzı suiistimal e .. 
derek bize ait olan bu evrakı bize sat• 
mağa kalktınız. Bundan muvaffak ola· 

mayınca, evrakı başkalarına satmak ü. 
midile alıkoymak istediniz. Bu hareketi
nizi neyle tavsif edersiniz Madam? 

- Size adi demekte haklıymışım. 

.. 
~ 
> 

a 

J 

HORTLIYAN FAUSTK 77 
Koridorda duran muhafız ve uşaklar, 

nihayet hayretlerinden uyanarak şöval

yenin arkasından koştularsa da geç kal
mışlardı. Pardayan kaybolmuştu. 

111 

PARŞOMEN 

Fausta kralın odasından ayrıldığı va..ı 
kit Espinoza onu teşyi etmiş ve şöyle 
söylemişti: 

- Madam, beni biraz yazıhanemde 

bekler misiniz? Kralla konuşmuş oldu

ğunuz şeylere orada, devam eder ve bel 
ki de işi bir neticeye bağlarız 

Fausta dikkatle Espinozanın yüzüne 
bakarak sordu: 

- Yanımda birisini bulundurmama 
tnüsaade edilir mi? 

En gizi tör bilatereddüt cevap verdi: 

- Burada gördüğüm kardinal Mon
taltm yanınızda bulunması sizi her hal 

de temin edebilir. Fakat yaverlerinizin 

böyle mühim ve gizli bir müzakere es. 
nasında yanımızda bulunmalarına im
kan yoktur. 

Fa usta bir saniye düşünerek: 
- Hakkınız var, mösyö, kardimıl 

Montaltın yanımda bulunması kafidir. 

- Öyleyse biraz sonra görü§Urüz, 
nıadam ! .. Şimdilik Allahaısmarlad!k. 

Ve baş engizitör bunları söyledikten 
sonra, biraz ötede duran bir rahibe bir 
işaret yaptı ve Faustayı selamlıyarak 

kralın yanma döndü. 

Montalt süratle Faustanın yanına 

yaklaştı. Uç yaver de onu takip ettiler. 
Biraz evvel Espinozanın bir işaret 

yapmış olduğu rahip yava§ça kendileri· 
ne doğru ilerliycrek Faustanın önünde 
eğildi ve: • 

- Eğer yüksek prensesle monsenyör 
kardinal arzu buyururlarsa, kendilerine 
monsenyör baş engizitörün yazı odası. 
m gösteririm. 

Fausta üç yaverine döndü ve: 
- LOtfen beni biraz daha bekleyiniz. 

Kardinal siz de benimle gelin. 
Monscri ,Şalabr ve Sen Malin bu ya

bancı kalabalık içine kanştllar ve biraz 
sonra da Pardayanın herkesi hayretler 
içinde bırakan hareketini, vatandaş ol· 
ması hasebile iftihar, fakat rakip olma. 
sı hasebile korku içinde seyrettiler. 

Fausta ve Montalt tarafından takip 
edilen rahip ise. kendisini hürmetle se· 
tamlayan bu kalabalığın arasından ge· 
çerek koridorun sonunda bulunan bir 
kapıyı açtı. 

Bu kapı başka bir koridora çıkıyor. 

du. Rahip kenara çekilerek Faustaya 
yol verdi. 

Montlt da onu takip edecekti. Fakat 
tam o anda bir el şiddetle omuzuna in· 
di. Kardinal başını çevirdi ve boğuk bir 
sesle bağırdı: 

- Herkül Sfondrafo 1 
- Ta kendisi Montalt. Beni beklemi• 

yor muydun? 

Rahip garip bir vaziyette bir saniye 
onlara baktı ve sonra kapıyı kapamadan 
süratle içeriye girerek Faustaya iltihak 
etti. 

Montalt, eliyle kamasının kabzasını 
oynatarak bağırdı: 

- Ne istiyorsun? 

Dük dö Ponte Masiore müstehzi b!r 
tebessümle cevap verdi: 

- Bu oyuncağı bırak.. Görüyorsun 
ki indirdiğiin darbeler vücuduma sap • 
!anmadan üzerimde kayıyor. 

Montalt hiddetle tekrar sordu: 
- Benden ne istiyorsun. 
- Seninle konuşmak istiyorum .. Ba· 
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na öyle geliyor ki bitibiri.mize aöyliye
cek şeylerimiz vardır. Sen de öyle dü. 
§Unmüyor musun? 

Montalt kızaran gözlerle rakibine 
baktı: 

- Evet, fakat.. Biraz sonra .. Şim1ii
lik başka bir İ§Un var. 

Ve Montalt, bir hisaikablelvukuwı o
na tehlikede bulunduğunu bildirdiği Fa
ustanm arkasından koşmak istedi. 

Fakat, Pontc Maciorerıin eli ikinci 
defa omuzuna indi ve Sfondrato Jıiddet
le bağırdı: 

- Beni hemen §imdi ta.kip edeceksin 
Montalt, yoksa seni herkesin önünde 
tokatlanml 

Dük bunlan söyliyerek elini kaldırdı. 
Montalt tehditkar bir sesle cevap ver 

di: 
- Pekfila, seni takip edeceğim .. Fa

kat dikkat et! .. 

V c Montalt, omuzunda duran eli itti. 
Tehditkar ve nefreti ~miz sözler mm]. 
danarak Sfondrotoyu takip etti. 

Bu sırada, Fausta da hiç l:>ir şeyin 
farkında olmıyarak koridorda ilerliyor
du. Biraz sonra, rahip bir kapı açarak 
Faustayı içeriye davet etti. 

Fausta odaya girdi ve ancak o zaman 
Montaltm yanında olmadığını anladı. 

Hayretle rahibe doğru döndü ve göz
leri içine bakarak amirane bir tavırh 
sordu: 

- Kardinal Montalt nerede? 
- Senyör kardinal koridora ~ireceği 

zaman, kendisine mUhim ve acele bir 
şey söylemek arzusunda bulunduğu ha. 
linden anlaşılan diğer bir senyör tara
fmdan durduruldu. 

Fausta rahibin ynlan söylem~diğini 

anladı ve sadece: 
- Ya? dedL 

, 
I 

Ve .,eri nazarlarla bu1unduğu odayı{ 
:tetkik etmeğe baıladı. 

Bu vasat büyüklükte bir odaydı. M~ 
bilye olarak bir iki koltuk, ve yegtne 
pencerenin hafif ziyasile aydınlanan bir 
yazı masası vardı. Duvarlardan birisi, 
üzerine kalın ve ciltli kitaplar sıralan. 

mı1 olan etajerler tarafından tamamile 
işgal edilmişti. 

Faustanm cirmi! olduğu kapının ku 
şısında başka bir kapı vardı. 

Fausta hi~ acele etmeden. yavaı a· 
dımlarla ilerledi ve kapıyı a~tı. Burası 
küçük ve çok sade bir odaydı. Görünüş 
te hiçbir çıkış yeri olmayan bu garip ~ 
da rengarenk camlarla süslenmiş bir 
tek pencerenin verdiği hafif bir ziyayl:ı 
aydınlanıyordu. 

Fausta kapıyı kapıyarak geriye dön. 
dil ve pencereden dışarıya baktı. Pence 
re küçük bir avluya nazırdı. 

O zamana kadar hareketsiz durarak 
Faustarun bu tetkikini seyretmiı olan 
Tabip e~ilerek sordu: 

- Eğer prenses arzu buyururlarsa, 
senyör kardinalı bularak buraya cctire
bilirlm. 

Fausta güzel bir tebessümle cevıp 

verdi: 
- Rica ederim .. eğer kabilse. 
Rahip Fau&taya itimat telkin etmek 

için kapıyı iyice açık bıraktıktan sonra 
süratle uıakltıştı. 

Fam:ta da yavaşça kapıya doğru iter· 
liyerek arkasından baktı ve Tahibin gel. 
dikleri yoldan dışarıya çıktığını gördU. 
Koridorun dış kap1s1 hala açık duru
yordu. 

Fau!ta emniyette bulunduğuna kani 
olarak. geriye döndü ve koluğa oturdu. 
YUzünde hiçbir endişe okunmamakla 
beraber gözl4!ri dikaktlc etrafa bakıyor 
ve her §eye hazır bulunuyordu. 

Birkaç dakika sonra rahip i~eriye gi
rerclc tabii bir hareketle kapıyı ltapndı 
ve hürmetkar bir sesle: 

.... 

... 

co 
IO 

HORTLIYAN FAUSTA 
........ __________________________ ,_..._ #A 

- Madam, dedi. Senyörü bulmama 
imkan olmadı. Senyör kardinalın yanın. 
dıki adamla beraber saraydan çıkmış. 

Fa usta ayağa kalktı: 

- O halde benim de gitmem icap e
~lyor. 

- Monsenyör ba1 engidtöre ne söy
liyey~? 

Fausta soğuk bir sesle cevap verdi: 

- Dersiniz ki kendimi emniyette hiı
sctmediğim i~in, müzakerenin başka bir 
güne tehirini 1Uzumlu g<Srdtim. 

Sonra her zamanki amirane sesiyle: 
- Beni teşyi ediniz 1 dedi. 

Kapnnn önünde duran rahip olduğu 
yerde durarak hilrmetle eğildi ve: 

- ,Madam, dedi, siz:den bir ricada 
bulunmak cesaretini göstermeme müsa
ade eder misiniz. 

FaUit.a hayretle ıordu: 

- Siz mi? benden ne istiyebilirıini? 

Rahip iyice doğruldu: 

- Ehemmiyetsiz bir §CY madam,. 
Göğsünde saklamış oldufunuz par§Ü· 

mene bir göz gezdirmek .. 

Fausta bir :tunğa dütürlildüğünil an. 
ladm ve: 

- Bu ıd.arbeyi bana gene Pardayan 
indirdi. Çünkü evrakın üzerimde oldu
ğunu o meydana çıkardı. 

Diye dilı;lindU, sonra rahibe dönerek: 
- Ya reddedensem, ne yııpaeaksrnız? 

- Bu şerait dahilinde, maatteessüf 
onu zorla almak mecburiyetinde kalaca
ğım. 

Faust.ı elini göğaüne aoktu ve: 
- öyleyse gelin 'VC alın. 

Rahp eğildi ve sonra Faustaya dofru 
iki adını attı. 

Faust:ı elini süratle göğsünden çıka:. 
dı .. Elinde küçük ve sivri bir kama var
dı. Sakin fakat :tdıditkir bir aale: 

- Bir aclım daha atarsanız vururuıı:ı· 
Size §Unu haber vereyim ki bu ka~ 
zehirlidir ve en küçük sıyırtısı bile jıV 
bir ö!ümU tevlit ettirir. 

Rahip derhal durdu ve dudaklarJn'.!• 
~ok garip ve muammalı bir tebessUıt' 
belirdi. 

Bunun üzerine, Fausta seri bir nazat• 
la etrafına baktı ve odada yalnız bulu11• 

duklannı anladı. Biraz: evvel açarak telı 
rar kapıımış olduğu küçük kapı da gaY
ri tabii bir şey yoktu. 

Fausta hiddetle elini kaldırdı ve bİ' 
adım Herliyerek bağırdı: 

- Kapıdan çekil! Yoksa .. 
- Allahın masum bir kulunu ve: biS' 

metkirmı öldürmek cesaretinde buJuıı3• 
cak mıaınız madam? 

- Sana kapıyı aç ıdiyorum. 
Rahip kapıyı açmakta güçlük ~,.. 

kiyormuı gibi hareketler yaparak cevaP 
verdi: 

kt'' - Açıyorum madam. a!iıyoruını 
mayın. 

Fausta, rahibin vakit geçirdiğini '~ 
)ayarak bir adım daha attı ve: 

· ot· - Alçak! Kimden imdat beklı)' 
sun? 

Djye bağırarak bir yıldınm süratil' 
kamasını kaldırdı, fakat indirmeğc d' 

kit bulamadı. . 
ilci kuvvetli el havaya kalkan bilC~~ 

ni kavrarken diğer iki kol da sol elifi 

yakalamııtı. 

Faust.a ;her türlü mukabelenin faY.!~~ 
sız olduğunu anlayarak başını çevı • 
ve iki kuvvetli ve iri yan rahibin pe" 
çcsinde olduğunu anladı. 

Etrafına yeniden bir n:ızar atfetti· ' ' 
ııı•· kat gene gayri tabii bir vaziyet g<Sre dıl· 

di. KüçUk kapı hali kapalı dunıyor da 
Bu adıımlar nereden girmiılcrdi? O~,... 
bir ve belki de birkaç gizli kapı bul.,.. 
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)0 HAFTADA 
0.000 FflAIK IAZA IYOR 

nin taravetınf vlktıye eJcbilirler. Vt 
yana üniversiesl profesörü doktoı 

Stcsj tarafından keşif ve genç hay-
vanlardan istihsal edilen cildi bcsleyı 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim· 

di pembe rengindeki Tokalon kremlıı 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evveJ 
kuJlandıkta, siz uyurken cildinız 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklaı 

ve çizgiler eilinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
leşmcğe muvaffak olabillr. GUndüzler 
ri ise (yağsızı ~eyaz rcngindckı Toka 
lon kremi kullandıktA bütiin siyat 
benleri giderir, ve ac:ıı~ mesamat1 kapP 
tır ve cildi beyazla tıp gençleştirir . 

HABER - 'Akşam pnsta&. 

Açık Arttmna ilaru: 
Karadeniz Eteüfüi icra dairesin

den: 
Zonguldak ta T erak.ki mahallesin -

de Mustafa kansı Rahimenin Zongul. 
dakta ayni mahallede mukime Mus -
tafa çavuı kızı ve Remzi kansı Hu
riye zimmetinde alacağı olan 280 li
ranın temini istifası zımnında mah
cuz olup satılması mukarrer Ereğ
linin Miiftü mahallesinde kain sağ 
tarafı Müftü oğlu Mustafa bahçesi, 
sol tarafı sahibi senet hanesi, arkası 
ve cephesi umumi yol ile mahdut bir 
bap kargir hanede borçlu Huriye · 
nin nısıf hissesi açık arttırma ile mü· 
zayedeye çıkanlmıştır. Mezkur ha -
nenin nısıf hissesinin kıymeti mu -
hammenesi olan 1 400 liranın yüzde 
İ 5 i nisbetinde bir talip zuhurunda 
15121937 tarihine müsadif P. ertesi 
günü saat 15 de ihalesi icrn kılınacak. 
tır. Sürülen pey bu bedeli bulmadığı 
takdirde en son arttmının taahhüdü 
baki kalmnk üzere ilk arttırmıyı ta -
kiµ eden 15 gün sonra yani 2. 3. 937 
tarihine 'müsadif salı günü saat 15 de 
ihalei kntiyesi icra kılınacaktır. Mü
zayedeye iştirak edeceklerin muham· 
men kıymetin yüzde yedi buçuk nis
betinde pey akçesi veya muteber 
bir banka mektubiyle Ereğli İcra da
iresine müracaat eylemeleri ve ipotek 
sahibi nlncaklılar ile diğer alacaklıla • 
rın gayri menkul üzerindeki hakla· 
rmı ve hususiyle faiz ve masrafa da
ir olan iddialarının evrakı müsbitele
riyle 20 gün içinde icra dairesine bil· 
dirmeleri aksi takdirde haklan tapu 
sicilinde mukayyet olmadıkça satı§ 
bedelinin paylaşmasından hariç ka -
lacaklan ilan olunur. 

Kadıköy icra dairesinden: 
Hayriye borçlu Beyoğlu Taksim 

meydanında 16 No. 1ı Valazdari a • 
partmanm birinci dairesinde kiracı 
Tank yanında a~çı ve bilahare Ni
şan taşında emlak caddesinde Pekin 
kök apartmanında beşinci dairesinde 
Tarık yanında B§ÇI bulunan Moğa • 
ya tarafından tebliğ olunan ödeme 
emrine karşı yapılan itirazın refi ala
caklı tarafından talep edilmiş ve borç
lunun mezkur adreste bulunmamış 
olmasından yapılan ilanen tebliğat 
neticesinde 4. 11. 936 tarihinde gıya
ben yapılan tetkikat ı:"neticesinde itiw 
razm kMiyen refine temyizi kabil 
olmak üzere icra merciince karar 
verilmiş olduğu ve tarihi ilandan 
itib~ren on ve nihayet 30 gün zar· 
fmda temyiz edilmediiit ve borç ö w 
denmediği takdirde cebri İcraya de -
vam olunacağı ihbar makamına kaim 
olmak i.izere ilan olunur. (6598) 

Zara Asliye Hukuk hakimliğin . 
den: 

Zaranın katip mahallesinden T o • 
puz oğlu lbrahim ve Alemdar oğlu 
Ali Rızanın B~zaz mahallesinden 
kör Haçik oğlu Arut karısı Şuşan ve 
hazine vekili Kamil aleyhlerine aç. 
tıklan ihtiyati tedbir davasının ya • 
pılan muhakemesinde: Müddeialeyh 
Şuşana Cumhuriyet gazetesinin 917 / 
936 T. ve 4365 sayılı gazetesinin 
11 inci sayfasındaki ilan veçhile tebli. 
gat yapıldığı halde muayyen giinde 
gelmediğinden hakkında gıyab kara· 
n yazılmasına ve gıyap kararının 
da ilan suretiyle tebliğine karar ve
rilmiş ve muhakeme 28/ l / 93 7 per 
şembe gi.in\i saat ona talik kılınmış 
olduğundan tarihi ilnndan itibaren 
beş gün zarfında itiraz etmediği su
rette muhakemenin gıyabında yapıla
cağı ve mahkemeye kabul olunmıya· 
cağı ilanen tebliğ olunur. ( 341 ) 

Acı k Arttırma ilanı: 
Karadeniz Ereğlisi İcra dairesin 

den: 
M\iftü mahal1esinden T nrakcı oO.. • o 

lu Saidin ayni mahalleden tarakçı oğ-

11 

Napolyon Bonapartın vatanı 
Korsika adasını 

Fransızlara 
Türkler kazandırdı 

Yazan: A. Cemaleddin Saraço§lu 

Kor8i1oc.ıdcın 'bir manzarcı 

Galiba Türk filosunun Maltada Dahau var ... 
İngiliz donanmasını ziyareti sırasın· Fransızların Akdenizdct bir Kor-
da idi ki, bir Fransız gazetesi, yahut sika adası vardır. Hani şu Napoleon 
mecrnuası Türkün denizci bir millet Bonapartın vatanı olan meşhur Kor· 
olmadığı hakkında bir herze yumurr sika .. Huydutlan, Arnavut kinini an
lamııtt. dıran kan1ı ve sUrekli intikam sahne~ 

Herzeye, hezeyana cevap veril- lerile maruf olan ada. Fransız edebi
mez. Gülünür ve geçilir. Biz Türk yatında yer tutmuı kara parçası. lşte 
gazetecileri de a§l\ğı yukarı hunu yap bu Korsika adasını Fransızlara kim 
tık. Yaptık ama ''Türkün denizci bir kazandırmış, adayı kimler zaptederek 
millet,. olmadığı yolundaki bühtan F raneız milletine hediye etmiştir bili. 
bana pek dokundu. yor musunuz) .. 

Türk ve deniz.. Hayır Fransızlar değil.. .. 
Dünya kurulalıdanberi biribirine Bi2 Türkler .... 

kaynamıı. kenetlC§mİf bu iki kelime· "Denizci bir millet olrnıyan11 biz 
yi biribirinden ayırmak pek insafsız- Türkler. 
ca, çok rnüptczelce bir iddia idi. Bunu ben · söylemivorum, bir 

EvvelA gözlerimde fU manzara Türk tarihi süylemiyor, bir Türk ve· 
canlandı: sikası söylemiyor, bunu, 1877 sene-

1543 senesindeyiz. Fransa kralı sinde Pariste basılmış ve bir Fransı· 
birinci F ransova Pavi muharebesin zm kaleminden çıkmış olan bir F ran· 
de beşinci Şarl'a yenilmiı, eli kolu ~ız tarihi söylüyor. Eserin muharriri 
bağlı bir esir olarak diişmanmm eli- Kont dö Sanit - Preist'dir ve kitap 
ne düşmli§tÜ. E.sir hükümdarın anası tabi Ernest Leroux tarafından Pariste 
o zaman Türk hükümdarı olan Ka- basılmıştır. Kitap kütüphanemde
nuni Süleymana müracaat ediyor, dir; diliyen gelip görebilir. 
oğlunun kurtarılması için yalvan- Bu kitnbm 44 üncü sayıfn!!mt a-
yor. çalım: Bakınız 18 inci satırdan itiha-

Kanuni meşhur Türk amirali Bar ren bir F rnneızın kaleminden çık
baros Hayrettini beşinci Şarl'ın kra· mış. bir Fransız tarafından Fransa
lı serbest bırakması için Akdenizde da basılmış olan bu kitap ne diyor: 
bir nümayiş yapmıya memur ediyor "Turcrut Andrea Doryoyı ma?,lup 
ve Fransız sahillerine gönderiyor. edeerk beş altı gemi zaptetmişti. Ve 

Türk amirali yüz kadar kadırga· şayet Baron de la Carde'm kuman· 
dan mürekkep ihtişamlı bir filo ile dası altında bulunan Fransız donan. 
çıkıyor, Fransız sahillerine iniyor ve ması Türklere zamanında iltihııh et
Nis şehrini zaptediyor. Nis 0 zaman miş olsaydı imparatorun bütün filo· 
Fransa di.işmnnlarının elinde idi. Bu su tarrtnmiyle mahvedilmiş olncrktı. 
ilk darbeden sonra koca Türk amirali Baron de la Carde Türklerin pe· 
Akdenizi Fransız dfrıımanı teknelere · Kıh da ld' 1 k 

~ şı sıra rıs a sına ge ı ve ge ece 
haram ediyor. Ve beşirıci Şarl tahtı- ilk baharda Türk filosiyle daha kolay 
nrn aıcırdadığını duyuyor. lıkla birleşebilmek için kışı o adada 

Barbaros büttin lspan~.·a sahilleri· geçirdi. 
ni tir tir titrettikten sonra kışı o za· 
man da Fransızların bir harp limanı Mevsim gelince müttehit kuvvet 

(Yani Türk ve Fransız kuvvetleri) 
olan Toulon'da geçiriyor. yelken doldurarak ve T oskana kıyıla 

İşin buraya kadar olan tarafı ga· nnda demirlediler. Burada Paul dt\ 
yet basit 1 Türk, mağlup F ransıza yar T ermes Fransız kıtnatiyle gelerek 
dım etmiş. Bu hareketinde Türl· kendi miJletinin gemilerine bindi. 
bir fevkaludclik görmez. Ci.inkü ezel- Elbe adası tnlan edildikten sonfli 
denberi Türk znva1lıya, acize, zebu· birleşik filo Korsika n<lasma geldi ve 
na elini uzata gelmiştir; çi.inkü ilik· Bnnifacis'yi muhasara etmek üzere 
lerine kadar efendidir, civnnmerttir. lmrnvo kuvvet çıkardı. 

Fnkot Borbnros ihtişimlı donan Bonifocis tazyik edildi ve kala 
masiylc Fransa kryılıınna varıp da Turgudıı teslim olmnl~donsa Franıız 
F ransti: deniz kuvvetleriyle birleştiği ~encmline teslim oltnayı tercih etti. 
zaman Fransız ~emilerini o kmlar her (Malum ya! O devirlerde miisltimon· 
bat, Fransız deniz zabit ve efrndmı }11:. hıristİV:lnl k dti~tinceleri büyült 
o derece beceriksi2: ve pısrık buluyor roller oynadı. ) 
ki Fransrz amiralini fena halde azarlı Turgut buna fena halde kızdı, Ei· 
yor, noks<lnlnrmı, bilgisizlik "rini he losunu d rp çekildi citti. 
riflerin yüzüne vuruvor, bunları bireı / cbdn 'nlnız knlmış olan Frnn812: 
birer sayıp dö ·erek Frnns z donan rrener::ıli de Tcrmes hareM.tn Y.alnız 
masını ısbh cdivor. Yani bugünün bn"mn devam etti ise de Cenevizlile• 
tabiriyle Türk filosu lrnmnndanı bir rin .. elinde bulunan Ko.lviyi zaptede· 
"heyeti ıslahiye,. reisi va:ıı:ife~i göri;- medi nma r-1anm mütebaki kısmını 
vor, Fransızlara gemiciliöi, denizcili- eline geçirdi. 
ği ve deniz harbini öğretiyor. • • • 

lu Mehmet zimmetinde abca;yı olan 
190 liranın ma masarif temini istifası 
zımnında mahcuz olup s::ıt,lması mu· 
karrer Si..ilevmanfor mnhallt"sinde ka
in bir tarafı hacı Rcş;t tabak1mnesi 
ve iki tarnft dere ve bir tarafı Şiş -
man oğlu kızı arsa:ıiyle mahdut bir 
bap bnhçede borçlu Mehmedin 24 ====-=============--==--=-=-== 

tizere ilk arttırmayı tnl:in e"' en on 
beş gün sonra ynni 9/ 3/ 937 tarihi· 
ne müsndif salı r,üni.i smıt 15 de iha· 
lei kntiyesi icrn kılınacaktır. Müzn • 
yedcye iştirak edeceklerin muham
men kıymetin yüzde yedi buruğu 
nisbetinde pey ak<'esi veya muteber 
bir banka mektubu ile Knradeniz 
Ererlisi icra dairesine mürarnat ey· 

l cıte a7İZ okuyucu, s::mn '"deni7c1 
bir millet olmad,ğmı., söyliyen bir 
muharririn dedesinin kaleminden 
cıkmış sattrları yukarıya aynen dili· 
mize rıevirerck yazdım ve ben buno 
bir kelime ilnve ederek de<{ilim; yal· 
mz hicrnnmu tel:rarlıynce.ğnn: 

s~himde dokuz sehmi açık arttırma 
ile müzayedeye çıkorılmı§hr. Mez. 
kur bahçenin 24 sehim itibariyle 9 
sehminin kıymeti muhnmmenesi o • 
lan 150 liranın yib'.de 7 5 nisbetinde 
bir talip zuhurunda 22 12193 7 tari
hine mi.isadif pnzartesi günii saat 15 
de ihale!lli icra kılrnacakttr. SiirHlen 
pey bu bedeli bulmadrğt takdirde en 

. son arttıranın taahhüdü baki . kalmakı lemeleri ilan olunur. (353). 

Türk denizci bir millet değildir 
ha!.. .. 

Bilmem bunu söylemeğe dilleri 
nasıl varıyor~ ... 
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ALGOPA 
. d" haf Gripe Nezle ve soğuk alğmlıklanna, Romatızma, ış ve b 

karşı en t~sirli ilaçtır. ismine ve sakallı markasına lutfen dikkat 

Maden kutularda olan ALGOP AN tesiratı hariciyeden bozulınaZ
ZANEDE ufak ve büyük ambalajlıları vardır. 

Şoför Aranı~or 
B ik kah bir otomobil idare edebilecek kabılı~et~e, 

u mar b" .. f.. ihtiyaf" lar, ciddi, zeki, bekir ve askerliğini y a~mq . ır fO ore 
la d •• d •. lügun" •• e müracaat e dilmesı. y eposu mu ur 

- e ııl Kendi kendine 1000 kehm • 

Fransızca . dersı 
La famille Durand 
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