
Sabık lngiliz 
Krah 

@llır aıy S©>lflllrS 
An karaya gelecekmiş 

(Yazısı ! -mc1de) 

Memurlara holayhk 
Gazetem.ize tenzilatlı abone olmak 

istiyetı memur ve a.'1kerlerden Ankara
d.a bulunanların Atıkarada şu numara.
kıra telefon ederek arzularım bildir
meleri kafidir. 

2326 2816 1068 
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Sancak meselesi üzerinde 

Ankarada bugün 
mühim kararlar 

. 

verilecek 
IVleclisin 

bugün 
Parti grupu 
toplanıyor 

liariciye vekilimiz Ankaraya gittik. 
ten sonra Vekiller heyeti toplanmış, 
~ecele}'in de Başvekilin evinde müza

Ct"el!!rine devam etmiştir. 

~u toplanmalarda Hariciye vekili son 
seyahatleri esnasmda cereyan eden mü

zakerelerin neticesini tafsilatile anlat. 
~:ş ve bu mevzu üzerinde görüşülmüş-
ur. 

Tevfik Rüştü Aras tarafınıdan kabul e. 

dilecektir. 
Fransız büyük elçisi Ponsonun, San

cak meselesinin hallini istihdaf eden 
yeni bir teklif getirmiş olduğuna kuv
vetle ihtimal veriliyor. 

Fransız elçisinin kabulünü takip ede. 
cek Vekiller heyeti toplantısında San
cak meselesinin istikbaline dair kat'i 
kararlar verilmesi beklenmektedir. 

Sancakta 

ispanyada Alnıanların faaliyeti 

Fransada endişe 
ve telaş uyandırdı 
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~~çm~~® ~@lv<e'\&: e©!Dy@ır 
iktisat ve Harbiye nazırlarından başka 

Hitlerin bütün müşavirleri 
ispanyadan geçerek Fransaya 
hücum etmenin tam 
zanıanı 

kani 
olduğuna 

Bugün saat on beşte de Meclis parti 
g.rupu toplanacaktır. Bu toplantıda Ha. 
l'ı.ciyc vekili izahat vere;::ektir. 

. Fra .. sız set:r , ı e mUıakat 

Diğer taraftan Paristen dönen Fran-
8tz büyük elçisi Ponso Ankaraya var

~ .. bulunuyor. Fransız büyük elçisi 

Antakya, 4 (A.A.) - Milletler cemi- • ı 
yeti tarafından İskenderun Sancağına İ nı 1 Ş e r 
gönJderilmiş olan müşahitler, işlerine 

başlamışlardır. 1 s pa n yaya 
Müşahi:ler, ~trafta şehir ve kasaba. 

100 000 
Al 

lan gezmışlerdır. m a n 
~----~~~~~--------~~~~~---,.-------~--~---------

Ugun parti grupu ictimamdan evvel 

Ingiltere ile yapılan 
anlaşmadan sonra 
ltalya, alakadar olduğumuz 

iki m~ahedeye girecek 
İngiltere ile İtalya arasında imzala- ,,,_,..,..,.,,,..._~ 

nan son anlaşma neticesinde İtalyanın 
T .. ki ur yenin alakadar bulunduğu ve bu. 
lunınak üzere olduğu iki mukavelena
meye gireceği anlaşılmaktaldır. 

. Bunlardan biri Boğazlar üzerinde ha
lı:ltltiyetirnizi teyit eden Montrö muka
"clesidir. Diğeri ise, 936 senesi mayısı
nrn 25 şinde Londrada imzalanmış olan 
"c altı serıe için harp gemilerinin inşa
~lllı bazı kayıtlara tabi tutan "Londra .. 

eniz muahedesi .. dir ki, bu muahede
}'c .. girınekliğimiz hususunda Londrad::ı 
lıl\lttıessillerimiz ile İngiltere hariciyc-
g' 
'dın~c müzakereler cereyan etmekte cL lııgiıtcre - !tlaya anlaşma.sınt imzalı-

ugu haber verilmişti. yanlar: 11.ont Çiyano ve lngilforenin 
~ÖYter ajansının. bu mukavelename- R.oma elrisi Sir Erik Drumm.cnd 

:~ İtalyamn da i~tirakini mevzuu bahse 1 
-.n telgrafı şöyledir: ve istikrarım temine matuf bütün hadi-
''Landradaki kanaat, Roma anlaşma- seler gibi hususi bir memnuniyetle kar

•ından sonra, iU~yanın Montrö m~ka- şıladrğım bildirmektedir. 
leleıUe Londra d~niz mukavelesine ilti- Berlin ınahafiline göre İngiliz - İtal-
ha1tr için daha geniş ihtimaller açtığı yan anlaşması daha mes'ut bir istikba. 
~Ctkzeindedir. Maı:,~ oldu(1u üzere lin müjdecisidir. . . 
~1Ya, zecri tedbirler dolayısile bu ikj Germania gazetesı A vrupada gergın-

fl'ıtıeiede tam rolünü oynıyamamıştı .. , liğin izalesine doğru bir ad~m atıldrğını 
1. lict"lin 4 (A.A.) _ Salahiyettar Ber- kaydettikten sonra diyor kı: 
'ıcltı 'ttlahafili Almanyanm Akideniz hak- "Almanya iki memleket arasında bir 
artıda.ki İngiliz _ İtalyan gentJeman's anlaşma husulün:len başka birşey iste· 

tt~lll~nt mukavelesini sulhün idame miyordu.,, 

askeri gidiyor 
Londra, 5 (A. A.) - Mes'ul m.ahaf il 

Alınan harp gemileri h.raf mdan lspan 
yol yük vapurlarının zaptedilmesini 
bilihare İspanyaya kolayca müdahale 
edebilmek için M. Hitler tarafından i
cat edilmiş bir beha.ne olmasından 

korkmakta.dır. 

Harp ihtimali? 

Paris, 5 (Radyo) - Bütün gazeteler 
Alınan donanma.sının İspanya suların

( Devamı 2- inci.de) 

Soğuklar 
nıüthiş 

Sıfırın altında 20 
derecede 

Apoıvond gölü 
dondu 

Memleketin birçok yerlerinde 
şiddetli bir soğuk dalgası hüküm sür
mektt!<lir. Şark vilayetlerimizin bü
yük bir kısmında karlar yollan ka • 
pamış, münakalat durmuştur. Er
zincana bir haftadır posta gideme
mektedir. Afyondan gelen haberle
re göre burada havalar senelerdir gö
rülmemiş şekilde soğumuştur. 

Bursa civarındaki Apolyond gö
lü de sühunetin nakıs 20 dereceye 
düşmesi üzerine tamamen donmuş 
ve gölde balığa çıkan kayıkçılar buz~ 
lar arasında mahsur kalmışlardır. 

Bunları kurtarmak üzere buz kır 
( Devam.ı ~ incide) 

~©~lYl~ mlYı~~rg©n!!:(©lmo~©l n~'l!:nır<§ll}( <e©l®n~~ır<91®1fll 

1 

8 ~: Ba71 F('t.hri k'lzı iki b1t("'ll1• Jıa,~ınr1aGfJNGÔR. - 7f!.: Da11 Feı·::i 1-ı~ı be~ 
~?ula F.a::;1cf. _ 61: na~ı l!j,i,seyin oğlu ii~ bu-; ık ı·a~ııula N..c~·f:d GOLER 

SO; Ba'JI MclımlRAJ, oğıu dokuz yQ.§ında SUAD YALÇIN ÇELiK. 1 
(.u :ı 4 ") Çoc-uk 'armrzm mlis::ı 1 
bakamıza iştirak edehilmelcri tçtn 

bu kuponlnnn top;anması l!znndır. 

Hit'terin tUlZ'lrlarından yalmz h•rbiyP n'1~ırı /mı Blomberg (saUJ.a) ile iktı-
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i .. lb ü SAN 
DERSLERİMİZ 

1 

Bugün Almanca 
yarın Fransızca 

Li8an derslerimiz umduğumuzdan büyük bir a7iil«Lyla karşı1amd-ı. 
Haber, menıleketin biiyük bir ihtiyacına cevap vercbilmi~ ol-rnak mıaiha
riyetine erdiği için 'büyük bir memnuniyet duymaktadır. 

Derslerimizin nekxı.dar anla§ılır ve nek.fU/ar kolay bir şe1ci14e tertip 
edildiğini şimdiye kLUJ.ar çıloan forrıuılar ispat etmektedir. Birçok ok:uyu
cullı.rımızdmı aldığ1mtz mektuplarda ilk derslerin çok kokı.y anı.aşıldığı, 
böyle devanı ederse takrir ettiğimiz dersleri. öğrenmem.eye imkan bu
lunmadığı bildirilmektedir. Bu okuyucularımızı temitı edelim 1ci, 'l>üWn 
derslerimiz hep bu tertipte ve au kadar koUıy anlaş1lır bir şekilde de
vanı edecektir. 

Derslerimizi takip edenlerden bir .-ica 
Bütün dikloatimize, bütün gayretimize rağmen ders forma.kırında 

ııfaldc/ek bazı yanlı.şl.arın 7oald1ğını görWyoruz. 
Her ders formasının intişar ettiğ'i giin7<4ii nifaham.ızda, geçm.i.1 derste 

gözümüze çarpan bu kab'i.l hataları taslbih etmeyi lüzumlu görüyoruz. 
Okııyucukırwıız, geçen derste şayet bir yanlışlık 1mrsa bunları 4 ihıcü 

' 8ayjamwda bulacaklardır. Burada işaret edilen noktalan form-aıarı ihe- • 
rinde tashih etmek zahmetinde bıdunmalıdırUır. 

Bugihıkü nüsham1zdo. almanca forma.s1 1·rrrdır. Alnıanronm birinci 
dersirıdegöziimıiıze çarpan hataları şııro.va 1-•oydediyorıız. Söylcd;ğimiz gi
bi bunları bundan sonra d.ördfüıcii .<ıayfam.1zda bulaca'ksrnı::. 

' Almanca birinci f ormmla1d. yanl1şUır: 
1 inci .wyfanın. ikinci satmmn son k.clim 0 sinc b:r (n) il<i.Pe ederek 

(Wolınzimrner) şeklinde düzeltiniz. 
Gcç6n derste kesip saklamak ü~ere 1•erdiğimiz (Birinci resim) in resim 

altrnda da bazı yanlışlar oordır. Bunun için bııgüıı verdiğimiz resmi sak
kt111mz. ôtekıini atınız. 

Dikkat! 
Bazı mUve7zilerin gazeteden ı~tsao dersi 
formalarını keserek gazeteyi öyle sat
tıkları öğrenilmiştir. Bu hususta biz de 
kontrol yapmakla beraber karilerimiz· 
den gazeteyi alırken formasının kesilip 

: kesilmediğine bakmalarını rica ederiz. . .... .-......................... _. _______ " -· .. .,_ ... __ ... , __________ _ 



lngiltere, ıtaıva ile tanı 
zamanında anlaştı 
Bundan ispanyanın mukadderatı için 

bir şey beklenebilir mi 'l 
İngiltere, !talya ile anlaşması neticesinde bellibaşlı bazı meseleler 

karşısında kendisine bir hattı harekt tayinini kolaylaştırmış bulunuyor. 
Şimdiye kadar Akdeni7.de rakibi mevkünde görülen İtalyanın emelleri 

önüne geçmeye çalışmaktan ba.j alamıyordu, denebilir. Ve bu yüzdendir 
ki, lspanya. dahili harbi dahi, esaslı bir şifa bulmaktan ziyade, devletle
rin biribirine karşı hususi endişeleri dolayısile alabildiğine devam edip 
gittL Ir...ha da gidiyor ... 

* ~ ~ 
lspanya harbinde İngiltere ademi müdahale siya.setini gütmek iste

mi§, İtalya bunun aksini takip etmiş ve hatta A.kdeni<Ale sevkülceyş ba
kımmda.n herhangi Akdeniz devleti için oldukça ehemmiyeti bulunan 
Bale-ar adalarına bile - İspanyol asilerine müzahereti sırasında. - ha.kim 
olmuştu. 

* .. • 
lWya. Akdenizin garbında daha. ne gibi ta&.vvurla.r besliyordu? Al

manla.rm da ya.rdnniyle İspanyada bir faşist zaferi temin etmek istiyebi
lirdi. Bu şekilde Akdeniz.de bir faşist üstünlüğü meselesi başgösterecek
tL İtalya, Cebelüttarık boğazı:nın iki ta.rafından da boğa.Zı tolıdit edebi
lecek mevkide bulunan İspanya ile müttefik olmaktan herhalde memnu
niyet duyardı. Bu ittif akt tem.in ettikten sonra, lngilterenin çok ehemmi
yet verdiği CebelUtta.rrk boğazı üzerindeki İngiliz hakimiytini sona cırdir
meyi düşünmesi muhtemeldi. Çok sü..."'Uleden İspanyayı da kendi fikrine 
uydura.bilirdi. Daha sonra ... 

* .y. :(. 

Daha sonrasını pekta.hmine girişmiyelim.. Akdenizde 'muvazenenin de
ğf§mesini asla istem.iyen İngiltere, kendisine rakip mevk.iine geç~kte 
olau İtalyanın 'bütün tasa.vvurlarmı adım ad.mı takip etmek ve bunlara. 
b.raı tedbirler düşünmek, almak ve ihtimal tatbik etmek ihtiyacında bu
lmıuyordu. Yahut, İtalyanın düşilncelerini kendi an!Bllesile telif edecekti. 

Üçilncil ve en doğru bir şekle göre, vaziyeti eskisi gibi muhafazayı 
teminat altına alan bir anla.~ya vanlacaktı ki bu oldu. Hem tanı za.ma
ıımda. .. 

* • ~ 
Şimdi lı:ıgiltere, Avnıpanm sulhüne zaran doknnabileceğinde herkesin 

ittifak ettiği bir meseleye - hele bu mesele Akdenizde olursa - emni
~lc sokulabilir. İtalya ile dostluğu yeniden resmiyet peyda ettiği ci
hetle, onun girişeceği herhangi hareket i.i.rerinde evvelce istişare et
mek imkA.nı hazrrlanmış oluyor. İngiltcrenin başında şimdi iki düşünce 
JOktur diyebiliriz. 

Bu itibarla, bilhassa İspanyanın mukadderatı ha.kkmda, önümüzdki 
haftalar içinde ~k r.ioo~ ve müessir ka.rarlıı.t~mmas.thl beklesek yeri
dir ..• Ancak, ltalyaunı "lspanyadak.i :fa9Ü';rn davası" mevzubahs olduk$'.'l, 
bu i'1n ıçınden F11LEN nasıl ~rkabileooği. dikkatle takip edilecek bir va
JnMır. 

HiKMET MfJNIR 

Adananın 
bayranı.ı 

Fransız istilasından 
kurtuluşu kutlulanıyor 

Adananın kurtuluş bayramı bugün] zamanda bu otomobillerde biri mate-
'.A'danada büyük tezahüratla kutlulana. mi, diğeri istiklau gösteren iki bilyük 
takt:ır, Gtinlerldenberi hazxrlık yapıl.mı§ lev~a da bulunacaktır. Matemi 
tır. g o s t c r c n 1 e v h a H a t a y 

K':ıırtalDf bayramında bulunmak üze- illkesinlıı siyah dağlıldandır, istik. 
le mebaslatdan mürekkep bir heyet ile lali gösteren levhada ise Hatay üzerin
mafbuat amam müdür muavini Burlıan de bir güneş gibi ldoğan Atatürk görü.. 

necektir. 
~,.. gitmiperdir. 

'Adamda bulunan Hataylılar merasi

me merlert siyahlarla 8rtü1mUş iki oto. 

mobille igtirak edeceklerdir. Otomobil
lere Hatay bayrağı çekı1ecektir. Ayni 

Sabık lngiliz 
Krah 

~nır ~w s@lfllıra 
Ankaraya gelecek.nıiş 

Paris, 4 (A.A.) - Viyanadan intran 

si geant gazetesine bildiriliyor: 1 

Windsor dükasx Madam Simpsor.bj' 
mayıs ayında Viy?nadlki İngiliz klise. 

sinde evlenecektir. izdiva~tan ~onra ye· 

ni cv!iler Dubrovnike giderek ge~en 

şubat ayın<la Kent clükasr ile sabık 

krrhn oturdukları sn; fi yeye yerleşe-! 

Civar köylerden Adanaya beş bin at-
lı gitmi~tir. İstanbulda bulunan Toros 
gençler birliği de Adananın kurtulu~u
nu Eminönü halkevinde tes'it edecekler 
dir. 

Soğuklar 
(B<UJ tarafı 1 incide) 

mağa mahsus aletlerle yola çıkarılan 
yelkenliler yirmi dört saat süren bir 

mücadeleden sonra l 3 balrkçı k'ayı -
ğınx kurtarmağa muvaffak olmuş
lardır . Kayıklarda yarı donmuş 
bir hulde bulunan balıkçılar der

hal Apolyond k~yline nakledilerek 
le&wilerinc ba~bnmr~tır. 

Diğer balıkcıb.rm akibctleri mec - -
huldt:r. Bu zavallıların donmuş ol· 

malann<lnn korkulmnktadrr. Civar 
lt<.>ylcrlc münakalat kesilm::Jtir. 

ccklerdir. =====================--::::::=:::: 
• * • 

Bu sabah!:i ''Cumhe!"iyct., refikimiz, 

W . d d'"l ı· •• b" 1 ' ın sor u ~unuı. ır ay sonr:ı mem.::. 

Jcetimlze gelip ldoğrucTan doğruya An·! 
karaya geçeceğini ve orada bir mütl,.,et. 

misafir olarak kı:ıbcağım yazarken şunu 
diyor: 

"~unu dn ilive cclelim ki mcv6Ukiye

t! temin ccli!e:1 bu l.abcri rı:s'7li mc:ıhafil 

de tahkik etmek iml;füıı henüz mevcut 
değildir.,. 

HA.ts~U. :- Akşam postası 
I 

5 lkincikan:un - 1937 ' 
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ispanyada Alnıanların faaliyeti 

Fransada endişe ve 
telaş uyandırdı 
(Baş tarafı 1 incide) 

d.aki faaliyetinin çok vahim bir vazi -
yet doğurduğunu ve "harp ihtimalinin 
hiçbir zaman bugünkü kadar kuvvetli 
olın..ı.dığmı" yazmaktadırlar. 

l'Ami du peuple gazetesinin Berlin 
muhabiri; Bitlerin fazla vakit kaybet
meden, İspanya meselesini asi Fra.nko 
lehine halletmelt azminde bulunduğu
nu bildirdikten sonra: "Almanya İs
panya sahillerinde Franko namına blo
kü.s yapmıya karar vermiştir ve hiçbir 
şey onu bu kararından Yazgeçirmiye
cektir,, demiştir. 

L'ordre, büyük devletlerin Almanya
ya. karşı enerjik bir §ekilde hareket et 
medikleri için, bundan cesaret alan Al
ma.nyanm emeline vasıl olmak için her 
çareye başvurduğunu söylemekte ve 
makalesini şu suretle bitirmektedir: 
"Almanya şantaj yapıyor!" 

Le popula.ire, demokrasinin büyük 
bir tehlike k~ı.smda bulunduğunu 
söyliyerek Fransa ve İngilteren.in el 
ele vererek şiddetle harekete geçmeye 
davet etmektedir. 

Harbiye ve lktısat nazırları 
harbe muhallf 

Londra 5 (hususi) - Taymi.s gaze
tesi Hitlerin İlpanya işlerinden ademi 
müdahale hususundaki suale vereceği 

cevabın gecikeceğini yazmaktadır. Hit· 
ler ile Alman hariciye nazırı Von Nöy
rat ayın on birinden önce, İngiliz ve 
Fransız notasına cevap veremiyecek1er
dir. 

Berlinde toplanan Alman ~skeri ve 
mülki rüesası arasında mühim bir ~ 

, rü~me yapıltmŞtı:r. Beynelmilel vaziye. 
tin konu~ulduğu bu toplantıda Alman
lar ken ıüleri için mfüıtemlekelerlc, istil: 
raz ve ~vrupa muvazenesinde Alman· 

yaya İn~lliz v }'raos .darın YJl...P~Cflf· 
lan yeni tekliflerin derecesinin ne ola
bileceği anlaşrlmasma karar verilmiştir. 

Romadan gelen haberlerden de ital
yanm İngiliz, Fransız notasına Alman. 
ya cevap vermezden evvel, cevap vıre
miyeceği anlaşılmaktadır. İtalyanla~, 
"komünist tehlikesinin., Londrada iyice 
anlaşlımaeıru istemektedirler. 

Paris m.ahafili, Almanya, İtalya, ve 
Portekizden gelecek ceva:brn tatnı'.tı e
dici olauyacağı ve çok yakın bir atide 
İspanya karışıklıkları yüzünden sul. 
hün bozulacağı, knnaatinde bulunmak
tadırlar. 

Berlinden gelen haberler, doktor 
Şaht ile Alman harbiye nazın harp aley 
hinde oldukları halde Hitlerin diğer 

mü~avirleri, ispanyadan geçerek Fran. 
saya hücum etmenin tam zamanı oldu
ğu kanaatinde bulunduklannı bildirmek 
tedir. 

ispanyaya 100 bin Alman askeri 

dfkse d8rt bin İtalyan çıkanlm.xıtır. 

Öyle zannediliyor ki, bunlar iyi techiz 
edilmiş ve muntazam bir kıtayx teşkil 
ediyorlardı. Gaetadan Lombardiya va
puru ile getirilmittir. 

~eni anıa,maya rağmen 

Londra: 5 ( A.A.) - Röyter ajansı
nın bildirdiğine göre mütekabil tem.ina. 
tı ihtiva eden İtalyan - İngiliz anlaı
masmm Romada imzasından bir gün ev 
vel İspanyaya dört bin İtalyan gönül· 
lüsünün ihracı Londranm diplomatik 
ınahafilinde derin bir hayret uyandır. 

mrştır.,, 

Asllerln ve Almanlar1n 
durdurduklan gemiler 

Londra 4 (A.A.) - Marta Ywıkera 
ismindeki İspanyol vapurunun Königs
berg kruvazörü tarafından zaptedildiği. 
ni r~ınl mahafil bu sabah teyit etıni~

tir. 
Cebelüttank: 4 (A.A.) - Röyter a

jansı bildiriyor: 
Sovyet Koomiles vapuru dUn Cebelüt

tahkta ast Ganbotlar tarafından tevkif 
edilmiş ve Ceuta liınanma götürülmüş
tür. Tenerefden verilen bir telsizde 
bu vapurun Valansi için 340 ton harp 
levaznm yüklü olduğu bildirilmektedir. 

Moskova: 4- (A.A.) --öğrenildiğine 
göre Alman kömürli yüklü olarak Bre
menden Napoliye giden Krasnya Pro. 
fıntern adlı Sovyet gemisi 1 ikincika
nunda Cebelüttank boğazında bir İs
panyol asi harp gemisi tarafmda11 dur. 
durulmuştur. Gemi Ceuta limanma 
götürülmüş ve bir saat sonra serbeııt 

brrakılnuştrr. 

lnglltarenln A•Tll•rl proteatoau 
Bayonne, 5 (A. A..) -Bask mena.bi

jııden gelen haberlere nazaran Blak
'Hın :tngiliz vapuru Lekenoo limanı 5-
nünde müsellah bir ast İspanyol vapu
ru tarafından topa tutulmuştur. İngi
liz vapuru Bayonne'da.n Standa.re gt. 
diyordu. Vapurda İngiliz bandırası a
çrk bir surette göriilmesine ve kaptan 
bir yanlışlığa hamlederek mutat işa -
retleri vermesine rağmen top at.eşi de
vam etmiş ve civ::ı.rma birka.ç obüs düş 
müştUr. M.aamafih, vapura isabet olma 
mıştır. Bu esna.da Bask hükumetine a
it bir mUseltah vapur İngiliz gemisi
nin imdadına yetiuerek himayesi altı -
na almış ve Santandere kadar götür
müştür. 

Londra, 4 (A. A.) - İngiltere hük(i
meti, seferleri İspanyol ~~rinin elle
rinde bulunan harp gemileri tarafın

dan iz'aç edilm.iş olan iki İngiliz gemi
si ha.kkmda. harekffl:e geçmiştir. 

!ngilterenln Hen.day'd.a bulunan se
firine Burgos hükumeti nezdinde 
Blankhil hadisesini şiddetle protesto 
etmesi ve bunun gibi hareketlerin te -
kerriirüne meydan verilmemesi için şid 

Diğer taraftan Belgrad radyosu, AL detle protestoda bulunması znnnmd.a 
manyarun da, yakında ispanyaya yüz talim.at verilmiştir. 
bin asker göndereceğini bildiriyor. Ay- Madrldln bombarcflmanı 
ni habere göre bu askerler İspanya üze-
rinden Fransaya hücu.nı ddeceklenniş. M.adrit 5 (A.A.) - Mıadrit dün öğle 

umanı şehrin ınuhasarasmdanberi gö. 
Londrada endlfe rülmemiş bir şekilde müthiş bir bom-

Londra: 4- (A.A.) - İspanyol - Al. ~na maruz kalmıştır. 
man hadiseleri hakkında hUkftmetin Asilere ait onbe§ bombardıman tayya 
şimdilik bir beyanatta bulunmayı lüzUm resi şehrin üs.tünde uçarak bir çok bom
lu görmediği bildirilmektedir. Maama- ba atmışlardır. 
fih teyit olunduğuna göre, umumi va- Amelelerin otuı:iduğu Tetuan mahalle 
ziyet, endişeleri mucip olmakta ve Mi. si bombardımandan bilhassa müteessir 
diseler Londrada çok büyük bir dikkat- olmuştur. 
le takip edilmektedir. Top sesleri daha sık ve daha yakın. 

lta:yam• bir tekzibi d~? işitilme~te olduğun~an asil:rin Mad 
R . 

4 
(A A ) _ . M tb t _ rıti daha gıddetle tehdıt etmege karar 

oma· · · a ua p~opa verdikleri tahmin edilmektedir. 
ganda nazın, 5.000 italyanm Cadıx'de 
karaya çıkmış olduklarını tekzip etmek Yazlyot flmdlllk Aaller lehinde 
tcdir. Brı.mete: 5 (A.A.) - Havas ajansı 

ıtalyı:mn tekzlb'nl tekzip muhabirinden: 
eden hab: r .er Asiler, yenMen yapmıt oldul.ları ıa-

Londra4 (A.A.) - Röyter ajanşm. 

d:ın: - Dört bin italyanm Lombarslia 
vapuru tarafından Cadix'de karaya sı
karılmrş old:.ığuna dair şimdi İngiltere 
hükumetine mQIUmat gelmi'}tir. 

Bir da~ııı ! 

Londra: 5 (A.A.) - İngiliz mcnabi· 
inden Londra siyasi mahaf ılinin aldı~ı 
haberlere göre, bir kanunusanide Ka. 

arruz sayesinde dün öğleden SQnra şu 
hattı tutmu§lardır 

Valdemorillo önünde şarktan garba 
doğru giden VUlaneuva del Pradillo, 
Villafranca del Castillo ve Majadahon
dan da geçen hat. 

Ordu, şimale doğru ilerlemektedir. 
Sol cenahı da La Corogne yolu ile Mad 
rit • Avila yolunun iltihak noktasına 

<: ğru ilerliyorlar. 

Ayni zamanda Escurlalm etrafında
ki gruplar, ovada hareket icra etmekte 
olan kuvvet ile birleşmek üzere başka 

bir taarruz hareketine tee§bbşs etmi§· 
!erdir. 

Taarruz son haddine götürülmüttür. 
"KızıJiar,, halihazırda ancak Terrolo 

donesden Calomcnara giden yoldan 
istifade etmekte olduklarından dört ta.. 
raftan ihata edilmek istemedikleri tak~ 
dirde gece veya bugün çekilmek mecbu 
riyetinde kalacaklardlr. 

Son vaziyet 

Londra, 5 (Radyo) - M.adrid civa.
rmda harp, asilerin başlıca ili; cephe
den hükOmet kuvvetlerini sıkıştırması 
şeklinde cereyan edlyor. Şehirde tık

lım tıklım ahali ile dolu bir binaya iki 
bomba atılmıştrr. Zayiat belil değildir. 
Madridde:n gelen haberler e.silerin bu 
cephede bazı noktalarda nüfuz ettikle
rini ve hilldlmet kuvvetlerinin evvelce 
hazırladrklan mevzilere çekildiklerini 
bildiriyor. 

Garp tara.f mda asiler yolların bir
leştiği yerde ehemmiyetli iki köy zap
tetmişlerdir. 

Cenupta harp mal?.elllesi yape.n bir 
fabrika asilerin eline geçmiştir. 

İtalyadan gelen 4.000 İtalyan astle
rin karargahı olan Sevile gitmekte
dir. 

Ziraat kalkınma 
pi lanı 

Köylülerin iştiraki 
mecburi olacak 

Beı senelik zirai kalkınma progra. 
mmın hazrılanmasma devam ediliyor. 
Projeye göre aekiz on köy bir mai~ 

addedilecek her mıntakaya lüzumu ka·. 
dar modern ziraat aleti ve harman maki 
nesi verilecektir. Her muıtakaya bit 
ziraat müdürü ile ziraat mem11 fan ta• 
yin edilecektir. 

Köylüler zira.ati memı.ı. arın nuareti 
altında yapacaklardır. Mmtakalarm ııı 

ihtiyaçları da Nafb mühendisleri tara
fınldan ktkik ve r.ılah edilecektir. 

Yeni köy ~ 11ununa göre köylünün 
kendi mı ,(akasındaki kallanma faaliye
tine iştiraki mecburi olacaktır. Zeriya .. 
tın kısmr azamını pamuk v-e buğday tet 
kil edecektir. 

Bulgaristan ve 
Balkan misakı 
iştirak haberleri 

mevsimsiz göriilUyor 
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Yugoslavya ile BıılgarisUın. arasında 
e.ktedilecek yeni adem.iteca.vüz ve ha. 1 
kem.li.k muahedesi dolayısiyle Bulga • \ 
rista.nm Balkan pa.ktma. girmek üzere l 
olduğuna dair Morning Post gazetesi t 
Belgrad muhabiri, Belgrad resmi ma.. t 
hafilinin kanaatini kaydederken diyor l: 
hl: l 

"Bulgaristanm Balkan paktına gire- c 
ceği hakkındaki rivayetler şimdiki hal- E 
de Yugoslav resmi ma.hafilinde pek er s 
ken ı:e vaktinden evvel ortaya çıkarıl· 
mış sa.yılıyor. Bununla beraber Bulga- b 
ristanm da Balkan pa.ktma dahil ol • ıt 

ma.smı temin eden bir safhaya varıl- lt 
ması ihtimalini uzak bulmuyorlar. Şiın b 
diki halde Bulgaristanm, Yugoslavya. Jt 
ile akdettiği muahedelere benzer iki 11 
taraflı birer mualıcdenin Türkiye, Ro--- fE 
manya. ve Yunanisla.nla akdetmeye ça• ıt 

hşacağını daha muhtemel görmekte· h 
dirlcr.,, k 

* "' • bi 
Ayni gazetenin Sofya muhabiri, tiın bi 

di yalnız teknik tarafları görlişUlmek· 
te olan Yugoslavya - Bulgaristan mu• ŞE 

ahedesinin bu ay içinde imzalanacağı· ~ 

nı bildiriyor ve diyor ki: a~ 
''Bu muahede, 1931 de Muşanof ka· S<: 

blnesl tarafından tutulmu5 bir yoluıı a~ 

ve o tarihten beri Bulg:ıristanır kom· ın 

fiU devlctlerite birer dosUuk misakı irn- §l 

zalamağa ha.zır bulunrnasmm bir neti· 
cesidir.,, 
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Anadoluda hayat 
Istaobuldan pahalı 
da Evveıce de yaznuştmı ki, Anadolu-ı cak neticeyle RDlaşıJıvor. Bir h'l.fta•1& 
FakUCU.Uuk bula.cağunIZI umuyorduk. dört liralık odun, bir buçuk liralık 
la at ~unda inkisara uğradık. Evve- kömür yaktık. 
te~klıyatın ateş pahasına olduğunu Elektrik tenviratmdan petrol mas -

Üniversite 
birliği 

Halk partisine 
bağlı olacak 

mı~~ 
iş Kanununun 

tatbikatı 
Bugün Vilayette bir 
i~tima yapıhyor 

Nil b 
ı m - = 

U=fJ a ırn <gJ ö s n <dl ©> ~ ır lYl ? 

Yerd k~yde00yim. Haddin varsa bir j rafı daha fazla. 
gay ~n ~ır yere knnılda.n. İki ayaktan !st.a.nbuldan gelen her şey, tabiatile Kültür bakanlığı talebenin mektep 
uc~ bır vasıta kullanacaksan, en ateş pahasına. .. Yüz yerine yüz alt- ı haricinde ayn, ayn cemiyetler kurma
gii d attrr. Bu da hayvan ba§ma mış ... Yerli gıdaların fiatlarmı da ya- aını münasip görmediğ:nden talebe cemi
c: e bir lira. İyice bir at satına!~ zayım: yeti erinin hepsi lağvedilmişti. Bu arada 
lata 5an.ıı. Yiiz lirayadır. Bakması da Sade yağ 70 (Trab?.On yağı gibidir, Unversite fakültelerinin cem:yetleri de 
~ d n~~1ldaki tramvay masrafından fakat haf'ftir, çok fire veriyor). Ko- kapat lmıştı. 

Bugün vilayette kaymakamların ve 
iş dairesi baş müfettişi Hallıkun iştira. 
kile bir toplantı yap.lacaktır. Bu toplan 
tıda iş kanununun tatbil:atı için müesse 
selere dağıtılacak beyannameler üzerin 
ıde görüşülecektir. Her müessese kendi 
sine verilen beyannameyi doldurarak 
çalıştırdığı işçiler ve bunlann yevmiye
leri, hakkında malı1mat vermeye mec
bur tutulacakt-r. 

Ahfeş, ft'alih Rıfkı Atayın yanlışım 
yakalamı.J. Hem han9i ya...-ısmda bili· 
yor mıısunu.z1 Türkçcsi::ler diye, iki 
kelimeyi yan yaıta getirmesini bilmi· 
yenler 1ıakkındalvi fılrrasında. 01..-uyıı
cuZarım hangisine hak verecc1; diye 
ya::ıyı aynen alıyorum: 

F. Atay'ın "Türkçcsizler" ndh fıkra. 
smı elbette okumu.~unuzdur; diyor ki: 

Bizim zamammtzda bir 1cclimeyi 
yanlı§ söylemek bile, gfüılcrcc, hatır· 

lanması ruha azap veren k~sıırlardmı~ 
dı. Şimdi yanlı~Zarı. gülerek yapıyo
ruz. Belki de bunu meziyet sayanla-la..cr ... 1~ •• "Hep birlikte şöyle biraz ao- yun eti 25 (buranın hayvanları ince Bununla beraber kültür bakanlığı ta-

~''' ·d · ı b · ı k · a eti olursa vay halimize! kuyruklu ve kıvırcık tertibidir. En e enın türlü ihtiyaçlarını karşı ama· 
nmız var. "' ~ "' memnun kalınacak şey budur). Sığır üzere Halk Partisine bağlı bir cemiyet 

Mesken kiralan gerçi ucuz. Mesela eti 15 (fakat kötü, pösteki gibi). kurulmasını münasip görmüştür. Boileau, bundan üç asır evvel: "CC' 
::Pahaııevonlira.Fakat,tahtakuru- Şimdiye kadar ayrı ayı'l zamanlar- Yeni cemiyetin adı :.Üniversite bir- Avcdara müjde! quc l'on conçoit bien s'enonce claire-
'Yağ~Ucadelesi için mükerrer badanalar, da üç nevi balık gördük. Hamsi 5, ke- liği,. olacaktır. ment" demiş. F. Atay da o neticeye 
Ve ~boyalar lAz.mıgeliyor. Minicik fal 20, kalkan 20. Av m a I zem esi o i o vanyor: '1fade ederniyen türkçe bil· 
§1 ç te su sıçratan musluğundan, ta- Sebzelerden bol bol prasa var. Fa - Sinagogda miyor değil, ifade etmek istediği §e-
olrnıyatrıık abdesthanes"nden, mevcut kat tartı ile değ'l, demetle .. Bir tuta- dershane mi ? fiyatları indiriliyor yi bilmiyor, kavramıyor demektır" di-
ktrık an hamamından basamakalrı mı yüz para. Ispana.ğm dört demeti 5 İnhisarlar idaresi, av malzemesi ka. yor. Allah razı olsun: temiz türkçe 
İadila merdivenine kadar her yerde l:uruıJ. Bunlsırdan ba~ka, bura.da pan- Hasköy sinagogunda müstahdem çakçıbğını ortadan kaldırmak için bu için edilen her gaza mübarektir. F. 
nııı b: Yapmıya, şehirlilik itiyatları·! car denen bir kara lahna var ki, Zon-ı Nesim adında birinin yirmi ~ocuk top· malzeme fiyatlarında mühim miktarda Atay, temiz türkçe ile yaz.dığı için, o 
CCUnı ıi sevkediyor. Macunlanmamış gul:lak ame!esinin mancar dediği gı- lıyarak havran n salonlarında ders okut- tenzilat yapmaya karar vermiştir. Bu gazanın zaten ön safındadır. Fakat 
nit ar Zllıgırdıyor. önümüzdeki de _ dadrr. Bizim ev halkı "kokulu Iaha-ı tuğu haber alınmış, cürmü meşhut ya· tenzilat dolayısile inhisarlar vcıridatında türkçeyi müdafaa eden yazısında niçin 
Yük ne g\lıeI, halbuki pencereler pek na" diye istemiyor. Bild'ğimiz cins la pılmıştır. Nes'm dün mahkemede kendi· senede 40000 lira kadar bir noksanlık yanlışlar yapıyor? 
bir 8ek Yapılmış, oturduğumuz yerden h:ına arada sırada Samsundan g~lir- sinin ders okutmayıp ibadet yaptığını olacaktır. Kırmızı renkteki av kovanları Bilmem türk{'.e, ataıanmızın tabiri 
dam.Şey görünmüyor, bari oturma 

0
• mi~... söylemiştir. Muhakeme 8 marta kalmış- run paketi 400 kuruştan 325 kuruJa, ile, iki kelimeııi bir araya, getirenlerin 

nUy~tlnkileri alçaltalrm !" diye düşü- Kereviz. havu~. karnıbahar. kmnı- tır. mor renkte olanlarının paketi 350 kuruş gitti1zçc nc7.adar azaldığmı görüyor 
mı 

1 
~ .. Sahrmç eu dolmuyor. t~ zı tur:ı. burada hiç yok. &c:rtan yap- tan 275 kuruşa, kur§uni renkte olanla· mu.'Mımtz' • 

~ö:ı~:~eli, tamir koymalı .. Bahrenin mak fikri teessüı:ı etmemiş. Bayır tur- Otomobil kftZBSI nn fiyatı da 200 kuru§tan 175 kuruşa Çok karışık, kinden zor çıkılıyor • 
...... ,: b?UnU n.yıklatmalr, onu oturabile- pu şalgam lezzetinde. Yeşil salata İs- k b 1• kapsüllerin kutusu 75 kuruştan elliye. Bu cümleden "türk"e" kelimesı· '-'a 
""'·· ır h t d ur anı genfl ınıZ "' J aJe sokmalı :ınbuJdaki f!ata. Fakat oranmkin en ')" yağlı tapalarm paketi 75 den elliye indi büsbütün kaldırılmalı, ve~·a " .. tabirl 
dii~~ fik:rler. ,biribi;i peşinden bizi iyi. Yazın bakla olduğu halde kışın 61 d Ü rilecektir. En ata kara av barutları bi- ile," den sonra gelmeli. ''Bilmem,, in 

h tikJUyor... kurusunu havrlayıp saklamıyorlar. rinci nevi av barutu fiyatına indirilmek yerl de en b~cı_ta de:PiJ, "ft-'dı'!mı,, o Altı gün evvel Çapa kız sanat ensti· •;ı <1L41 , 

''okttgun." çamı:ı~ır yıkandı. Çukur Sütçü adeti yok. Komşulardan bi- t•· .. l be .. tedir. Evvelce kilosu 300 kuruşa olan dan sonra. Bu tash.ihle ... :i yaptıktan 
J ~ usu ta e !erinden Meryem mektep o· ~ . 
kapİ ÇU'kef dı' avluyu baştan ba§n rinin iııe~i var da süt satarsa alma- nünde bir otomobilin altında kalarak bu barut bundan sonra 220 kuruşa satı sonra okm~ ... ,, cümle aydmlan:rveriyor. 
,..,ı__adı. Çamasrrhk idn ayrıca hır" cak. Fakat ineklere prasa sapı yedi- 1 k ld lacaktrr. • .. her satırını birz.,.,,. ..:z6 ,,,. o"-·..:z·ık-:ıı .. <ı.u - ~ yara anm:ş, Gureba hastanesine a ı- '"""" v J"' n;ıt.(U 
l'a ~trrtıp kirli suyu boru ile ora- riyorlar. Tavuk bulunmuyor dersem rdmıştı. Av saçmasının 52 kuruş olan kilosu tan sonra, fikrini bile anlamak değil, 

a alı.. şa-;mayınız Yalnız pazar kurulduğu Meryem bütün tedavilere rağmen i. 35 kuruşa indirilecekti. ne söylemek ihtimali bulıınduğunu an-

la~~tmamalı mı? ... Bu''tu··n bu saydık- günler. köylüler, birer ik:eer horosla- ·ı 1 Tenzilat tasdik i!:in vekalete gönderil oak sczcb;zi1ıordum. • ·••ı..ı. yı eşememiş, dün ölmüştür. Genç m:rn 
oturu Yapmam.ılı nu ? .• Herkes nasıl n getirip 20 • 25 er kurutıa satıyor- cenazesi dün arkadaştan tarafından miştir. Tasdik keyfiyeti tamamlanınca '' ... fikrini bile anlamak deai]" verine 
:ın !orsa öyle nıl oturmalı?.. Te- lar. Tavuklar yumurtlar diye piyasa • kaldırılmıştır. av malzemesi tenzilatlı şekilde satıla:ak "fikr·ni anlamak şöyle dursun" ·denil-
81 ~ rnu e~~li ? .. o zarnan, ev kira- ya çıkarılmıyor. Kaz, ördek hiç yok. tır. meli ki cUınJe doğru ve açık olsun. 

bu gö: on lıra olur ... Fakat bütün Hindi l<eza yok. Bunlar beslenmiyor. Ga~a~®CftOl2!hır 
:ın.k._ , burun:ı, batanları yaptırır - Bir kere yaban örde~i vurun g~tir- UWRIP&iwr T.'A .... , .... i Ankara ko·· mu·· r \Si" 

mişler, ç:fti kırka satrlmıB. Biz haber n " u il: K' " an y - a ıra s o ını ©1 a : 
-4 .. an · J.... dan 5 k ti ti 21::: bl ' sergısın e Sami Kara.yel - Futbolu ilerletmek l"~kdaktarı ~:yoruz.. Evlerin vn.... alıp adam ko~urduk. bir loka.,ta.cı - :' ıı ı' ~ ~ I ' . . d 
li

.. · nııde bulandırıcı k kul uruş care e v e r tane a-
,,,or •.. Karıllll b" . 0 ur ge Iabllmi~. için hangi yoldan gitmeliyizY 

l"lu:, Yolurn\17.U a dır2;~~. geri dönüyo- Karadeniz havalisinden İspanyaya lkln:~un - 1{)37 Moris Şövalye ve Karadavut - Malıim. Ilangi yolu 
iar li.--;T • • eg ş ırıyoruz. .. Bun- yumurta föraç edildiği halde burada 1 Hicri: 135~ - şevvaı: 22 MistentJ·et temsil sen göstermiyorsan ° yoldan. 
but 0 nı t~.kıliltmm noksanından, " 

a,llr sul"r Uç yumurta 5 kurusa. Hele fındığı Adruıanm kurtı.ılU§U verecekler Cemao Na<d!DırDını 
()rac1g ,.. ınm, muslukların hemen söylersem şaşarsmız: Kabuklusu! ı; ... .,.,,~n..tuıu 

b· .a, teklifsizce akıvermesinden... 40 'F eı~., • .,,,, R .. ı ~· ml ~ llnı!!an n rı:.:,. n • .QJz rn de . . . a ... ' abrikasma g1dilirı'e", ka- 7,26 16,M 26 martta Ankarada açılacak kömlir ~ ~ ~ ~ l!dl ~ 
'tt>rıı.,0 - cvımızın böyle olmasını is· buksuzu 80 e btılunurmu,. Eeyaz vel sergisinin hazırlıkları devam ediyor. Bu .~ı.ah A"·--m~-n c-.. ... 1 "'-~ı·r 
c:loı • ruz .. Değil bizim blit"" An . (/ıJ,. t .smı, (lgJ, ~-uu IW'U <ıU ""'ü nuu 1.trıUn b • un a k~'}ar peynirJ<-ri tstanbuJ<lan geldikte-

1 !rr.sa~ Fransa firmalan Franko - Türk şir- bana şöyl.c bir tezkere gcmderdi: 
ili ıvı1• •• 0..,.~döan kurtulmasmı tcmen- ri i"in hem d"lta fena cı·ns. hem de 

1 llıı-..,-+_ ... _,..._ ... _,.__m k · f d il d"l H 
'"" ~ • l.U'• 

1 
.... etı tara m an tems d ı e~ektir. Ma- avaların yağmurlu gitmesinden bi· 

~elere~·; ... Y eyse, ev kir.ısı lcaça yüzde yirmi pahalı .. Yerli peynir de "~ MS 12•19 14•
4116

'
54 18•31 MO caristan hükumeti de resmi surette ser. listifnde dünkü pazar günü Tnksim 

~etiee ·;im~~~ hesabrnı tutamadık.. yivcmedik. E!cme!< 11 kuruşa! ı giye iştirak edecektir. İngiliz firmaları stadyomunda Galntasaray. Fener de-
a~ı ... k' 1~""al ettiğimiz binndan Yalnız b'l'arc ceviz, her nedf'ıtse 10 llll•••••••••••Pl!AI da tems:ı cdileccktı"r. · ·ı · " en belli olur. nızcı erı arasında bir kayık yarışı ya. 

kuruşa satıl,vor ... F6asen bunun ta.h- GEÇEN SENE BUGUN l'U:: ULVU1 Moris ŞöHlyc ve Mistenget de ser- pılroıştır: Akşamdan: Cemal Nadir 
l<'aı.. * ~ "' t ı Q 11;at asına da itibar :vok ! BHdik crimizden Amerika reı~cumhuru Ruzveıt "sulbU tch ginin açık bulunduğu günler için Anka- Bu mektubu aidiyeti cihetiyle Bc'la-

ll' .• U Ucuz ol:ı.n yalmz ev kirası- biri, odasının dör:ernesini gürgenlc dit edenlerin ttaıya ve Alnıo.nya olduğunu,. raya çağnlmışlardır. Bu iki artistle diye Reisimiz Mıılıiddin Vstündağc. 'luı-
bur. ı-1 nvenin içilecek suyu pek meş- yantrrdrğı halde abdesha.nn"inin tah _ söyledi. mutabık kalınmıştır. vale ediyorum. 
lil!U~0 atta Samsuna, Ayancı~:ı götü- talarmı ceviz yaptınnı~. Havsalamız--------------------------------..: ___ _:.:_ __________ _ 
~~"U" l'nıuı;. Burada. tenekesi on jkj almadı! 
l'e ı: ~atıtrvor. İstanbulda Hnmfdi-. ..;td k Hulasa, görülüyor ki, h :ç de ucuz 

• 
1 

• P<'!cçi çift tenekesini on 
\r getirirdi. bir yerde değiliz. Gerçi burada mev-
~if • · · cut grdalarla ya§ama!c l!lzım. Fakat, 

~ e,,.:1 çama..'11' yıkamak, her biz bütUn kış prasa, kara ili.hana ve 
\>~<ltt :ıhtaıarını sJlmek (çünkü ~, Ispanakla iktjfa edemeyiz. İnsanın 
~or) "~utemadiyen bir ı;;eyler dökü- iki günlük ömrü var. Samsuna giden 

Sllltak . ~meden kullanma suyu bir motörcü He anlaşıp her hafta ora
tuk. ~Uzer~ ~~ca. bir kadın tu.t- dan s~bze gcl:irteceği:r... tstnnbuldaki 
~ lira, t>~, Ustu ba.~ı bizden, aylığı bir dosta. da yazıp iyi cins 7.eytinya<'{r, 
li 2:ı'tıet~ akat bic:are mahvoluyor. srıbun, kuru bakla ve saire ısmarln-
cağ?l\t Çokluğundan yakında ka<'ı&- drk. 
iilti ~allut da bir muavin istiyece- ~ <l' • 

1çerl1e ! l 
• Yılba§ı mUna.set>etile AtatUrkle Roman 1 

ya, Yunan, Bulgnr krniı, Ytıgoslav ~ naibi 
Prens Pol, Çekoslovak rclıılcuınhuru Bencs 
arasında samlrnl teıgrıı!?ar teati edilmı,,Ur. 

• üniversitenin muhtelit fakUltelerl l5 

ktı.nunusanlden itibaren l1rtnl giln sömestr 1 

tnu:ı ynpacaklardır. ~u sart1°rum. "Altı ev halkı kadar Diyece'<siniz ki, ••ünve'yi Paris 
t_ ~'-'tyo ı d. • Hukuk !akUıtcsı son sınıt tıı.lebcsi cuma 
~taı:ı.b rsunuz " ıyor. yantrn ... tstanb•ıldan pahn.lrya cıkar- gUntl ııaat 17 de bir \°Cda Ziyafeti \•erecektir. 

• Ant.akyada epeyce evvel ıı.mcasmı bldU 
rerc!; tsta:ıbulo. kaçan Tev!ik, o.tlllye veklUel 
Unin gördUğU !Uzum UZcrlne İstanbul mUd 

• Sovyet gcnernı konsolos vekili Varto l 
tıı.ratmdan yeni sene mUnasebeUle dUn gece 
konsoloshnnede !stnnbul matbuatı mUmessll 
!erine bir zlyatet verilmiştir. 

• Tasarruf hıı.!tasındo. yapılan lkrarntyell 
yemJ:J sıı.tışmd:ı bu §eklldc yemiş ıı.lıp da 
kupon g!Snderenler için tertip cdllrnl§ olan 
e~ya piyangosu dUn saat ııı da çektlmlştlr. 
Piyans-oda 500 mubtcli! numaraya lkro.mJye 
isabet etmltşir. 

• Bıı.zı bnlıçıvanlarm kökleri donmuş ti 

danları çiçek pıı.zarlannda s:ıtmakta oldukla 
n Zlnı.nt mUdUr"Uğtlndcn haber ahnmı§, bunla 
rın &atılmaması için tedbirler dUştlnUlmU§ 
br. 

blırada .~dan getirdiğimiz alıçmm dm!". Fakat sebebini de anlattım: 
:tn.Uhakk~ nı!sli emek sarfettiği de ıtı.hrumiyete katlanrr, medeni ıhtiya~ 
kapıya ·· Nerede terkos, ha.vagazi, lardıın vazg-eı.;ersen Londrada da yok 
buranın gelen alı~verişçiler, nerede p:ıhasma p.-e"inirsin .. Mesele, her şeyi 
nı.e "'e :;ıaıtız, mangaJla yemek pişir- ucuza ist1h1~k edebilmektir. Bulama
lJel)\ Sob Ulaşık yıkama iptidailiği... dı~mdan dolavt kullanamazsan, buna 
fesi oldu ala?. Yakmak da, onun vazi- da ucuzluk denir mi? Bu sebeple, A
bterdi,,.eJ'1 .ıçın, adam, her saat başı, mı.dolunun tsta.nhutdan nahalr o•duğu
hınna Oda erı çıkarak, üst kattaki ça- na hiikmctl""<'k liıvm'"'elmez mi? 

deJumurntııa:n:c yakalıuımı§tır. 1 

• GUnırUk ve inJılsnrlar vcktıleti mü!etti§ ================ 

~a hurad tn~ geliyor. Saç sobadan baş Yok mu? Yamlabilir... Tabiat mii-
ire ~hea bır §ey yok ... O da, birden- ~ııit .. Ucuzt:ıtrlamaz mı? Ucu,;latılrr: .. 

ın bitcıcnhır:n~ gibi ortalığı yakıyor, Hep bilgisizlikten, beceriks:zlikten! j 
k· Odun k-SO~yor... fV! t'O 

lerl bu ayın sonuna doğru Ankarada umuml 
bir top!antı yapac&Jd&rdır. 

• Belediye su:ar id:Lt'Ctl tara!mdan Feri 
k!Syde yaptırılmnl<ta olan deponun inşa.atı 

bJtml§Ur. 
• Belediye temizlik l§lerı mildUrlU~. çlip 

!erden tennt usullerle gübre lBUhsall için bir 
proje hazırlamı~tır. TccrUbe mahlyeUnde ol 
mak Uzerc Fcnerbahçcde bir çukur hazırlan 
mı§, çöp"er burnda toplanmııya 'lı<4;1ıı.ıruştır. 

u• ~k, Yahu:1ni.ır tartıyla dct,"ril. at, e- T . / 
Sonra, he ~a~ı. ~kil He satılıyor. OrOS U f!'ençl~rin 

1 

• L~ğvedllen talebe cemiyetlerinin mubte 
a'Yıı avry ps nın cınsı ve kalml!<'h da f C( f m a I Ut mali mtle!'.Sescler nezdinde birer miktar 
Sopaa

1
• k~d Parmak rnbi gürgen. bekri Toros Kurtulu§unun lS inci yıl paraları bulundu:tından bunların tstlrdadıi 

az daha knarl kocareınişi, ondnn bir lönihnü müm:sebetiyle 5. 1. 37 r.alı ıçln Cnlvers1te rekUSrlUğU vasıt;asıle t.e,.'ICb 
m - ~~~ 1 

lnU§ df<;.er ca. mP-şc ve dörde bGliln- ;ünü 15.30 d;:ı Enıinönü Hd!!::c7indel yaş k J • Pollft karakol'armm tnmlrlne l::ı~lıı.nm:~ 
ti· §ık ... Onun . ·. ve uru odunlar kan- '.ertip edilen törene bütün T oroslula • ttr. Bu arada sıu,Tlkapıda bir karal 01 blna-ı 

ıçın mahrukat lıesabı, nn- rm gelmelerini dileriz. aı da yapIImr§tır. J 

/ 

llayatta h<iksızltkZar •• 

• Blrcclkte meydan mahallesinde MusWa 
ve Urlalı bir ıtrkad11§1 kalp )1rmJ beşlikler 

yapnrıı.k sUrmeyc &a\'O..,ntl§lnr ve yal:o.lan 
mışlardır. 

• Kilis Ha.lkevlnln t.cşebbtlstı lle Adana. fe 
lAketzedelerl için 800 lira toplıı.nmıştır. Te 
bcrrUatm liOO llrayı bulacıı.ğt anlll§ılıyor. 

• Galatasaray klUbU mensuplarının her 
sene verdikleri aile zlyıı.!etl bu sene 6 ~bnt 
ta Tokatllyanda verllcccktlr. 

• Geçenlerde vefat eden lııtruıbul zıı.hlro 

borsası komiseri Kemalin yerine Şehir mec 
llsl azıı.smdım Feridun :Mnnyns taj1n cdilıni§ 
tir. 

Dıaşr-.•: 

• Amerika. otomobil endUstrisl amele sen 
dlkası şefleri general Motora mUdUrlyctlne 
bir illtlmo.tom vererclt mUdllrlyetJ sendika 
ile mllz:ıkercye gtrlumeye davet ctmı§lerdir. 
Aksi takdirde 2i6000 amelenin grev llAn ede 
ceğinl blldlrmlş'crdlr. 

• Hazer denizinde 300 bnlıkçı kayığı buz 
!ar arasında kalmıştır. Tayyareler balıkçıla 
n kurtarmaya çıı.lışmııkladırlr. 

"' Yunan deniz crkAnıharb!.ycsinln verdiği 
karar Uzerlne Averona on torplto muhribin 
den mUrckltep oınn hafit !llo yeni deıtlz c!ra 
dmı talim etUrmck Uz.ere ilkbaharda manev 
ralnra çıkacaktır. 

• Çlndc nsl mareşal Ltyans Su Çeng Su 
Ltyan devlet meclisinde atfcdllnıişUr. Siyan 
Fu lataıan kumandanlığında. 1bka edilip edil 
m1yceeğl bcnUz belli değildir. 

• Fransız bahriye bo.kanı on gün için Tu 
nwı ''" Ceza.)1re giderek orada bahrl Uslerin 
Jntldataa terUbatını teftıa edecckUr. 



~(ize llfk Dokto 
• 

verıvor. 

a A VA N LA R UazetcmJ.Ze, "'<.iUsellik doktoru" adreal 
ne baklld veya mn.tear adlarmızla ll01'& 

CC#mJz ıruaUerln cevnplarmı bu aUtunda bulurllWlus. Bu cnaplarr Part.te anla11nrı bulun 
dugumuz g1bıe)Uk mUesseeetıl vermektedir. Gttzelllftnlzt noksan bırakan kU1urlarmm blze 
yamm. 

- !59 -
Bebek E. A. jmzasile soruluyor: 

elif maetmlan piyasada vardır. Fakat 
bu aütun1arda rekllm yapmadığımız 
için herhangi 1"r markayı yazacak de
ğiliz. 
Akşam yatarken di§lerinizi karbonat 

dö audl& fD"Çılamak da faydalıdır. 

16 yaf1ndayım. Vücudumdan hiç fi-
9'cciyetçi değilimr Ya!nız yü..,"-ümule ~ 
1coll.anm4.a çok çili.er oordır. O 7cıadar 
ilaçlar yaptığım halM gene çıkmıy<Yr, 
11e '1/4payım,. --T------,-d---.-,--

:9u dan 00.Şka di.fleriım.i günde ilç de- o rn av a e 
1a yıkadığım ha14e hiç bey<ız olmuyor. Tu·. ne 1 kazan 1 ar 
Rica ederim, di§lcrim beya::: olsun diye 
'bcma öir ~ tav:Wye ecıini: .. 

CEVAP: 
Çilleriniz için şu tertipte bir krem 

ku]Janmanrz faydalıdır: 

Crime au cholesterol: 
Beyaz balm.umu 600 gr8. 

Spermaoeti 100 gr.s. Stearin 300 gar. 
Lanoline anhydre 600 grs. 
Kakao yağı 400 grs. 
Tatlı badem yağr 1800 grs. 
Cholestrol pur 120 gram. 
Cholesterol mahliilü yapıldıktan son 

ra ap.ğıdald BICak mahldl ile birlikte 
hamur haline gelinceye lcad:ır karı,Ştı
cJacaitlr. 

Oxybemoa.te de 
Borax 100 grs. 
E&u 1700 grs. 
Bu kremi rhangi bir eczacıda yap. 

tın.bilirsiniz. 

Ağız hıfQMlhbası ve ditlerinizin be
~için tertiplerinde cetyloee, gli-
eerint Carbona.te de cbaux, Carbanat 

· 08 potam olan diş macunlan kullam· 
nız. Her halde bu formillle yaptlmI§ 

• Bize. 1orunuz,fize.. 
-C<Z.vap V<ıra.lim ··-

64 gUode 50 metre 
llerledlkten sonra 

yakalandılar 
Amerikada Misuri vilayetinin 

Jeffcraon oehri hapiehanesinde üç 
mahkQm kaçmak ümidiyle yerin al
tında kazımt oldukları 50 metre u
zunluğundaki tünel için çektikleri yor 
gunluklara acınrp dövünmektedirler. 

Bunlar yol keserek qkiyalık y&p

mak ıuçundan her birisi on bqer ~ 
ne hapse mahkum F red T uner, Koy 
Stevart ile cinayeti kendisine adet e-
clinııüt olduğu için müebbet kürek 
cemsı gİJIDİI M.ayk Ke.man'dır. 

Turner hapishaneye girdiğinin yıl. 
dönümünde gözden kaybolmu! ve 
tam 64 gün hiç gözükmemİ§tİ. Nih8"" 
yet bqmı tünelden dıpn çıkarınca 
karıısmda gardiyanlan görmüştür. 

T umer bu müddet zarfında on 
bet kilo kaybetmit ve geceli gündüzlü 
tünelde kalımfbr. Stevart ile Keea
man yalnız geceleri ona iltihak etmek 
tc idiler. 

Tünele hapishanenin elektrik te
sisatından çalmllllf t .. elektrik lam
ba. ıtık veriyordu. MahkWnlaran 

Poı ı· s m esi eg-·ın e yalnız iki malan, bir çekici ve bir ~e 
tıornaviclaa oWuiu halde hualada üç 

HABER - Akpm postası 5 tkinclklnun 1937 

lngilterenin kalbi 
IHlatlclye nezareti 

Nasıl çalışır? 
Altmış sene evvel memurlar iş başında terzi kızlara ayna 

tutarak vakit geçirirlerdi. Şimdi ise ... 

-

Kraliçe Viktorya zamanından kalma liniyi yahut vekilini arayıp bulmam re değiıir; Jrırmın levha ''acele,. 1' 
bir l•:.:~~c vardır: için direktif verilir; Paristeki elçiye de, göaterir. 

"İnb"'iliz hariciye nezareti memurla- derhal Fr• ... ••• ha-· e-reti"n 't .u_... n.ıye n - c gı - • Muam•le gllrmek • mecbu· 
n niçin Trafalgar Square'deki fıskiye · ~ · · rili' C d k" B ı mesı .çın eınır ve r, enevre e ı r - rlyetlnde olan lfler •• 
havuzuna benzerler?,, tanya mümessiline, mealekdaflariyle ciS- • 

''Saat ondan dörde kadar çalıttıkla- rügüp danıgmaaı için direktifler gider. İngiltere hariciye nearetiniıı, yabeW 
n için!,, Öğleden sonra, hariciye !lllln Fran- cı ınemleketlerdc gösetmeğe mecbut 

O devirlerde bu nükte, haklı ve ye· sa ve İtalyanın Londra elçilerini kabul olduip Britaııya menfaatlerinin ne dr 
rinde söylenmiş bir nükte idi. ÇUnkü, eder; eğer parlamento içtima halinde ise, rece teııevvülü olduklarından büy~ 
buhranlı zamanlar iatiına edilecek olur- yığının pek az malumatı vardır. 
aa, bir diplomat kendini o kadar sılmu- bu kabul, bakanın parlamentodaki oda- Nitekim, daha geçenlerde, hariciy• 

aında olur. 
yordu. Hariciye nezaretindeki genç me· nesareti memurlanndarı bir kapnm hr 
murlann, "çocuk odası., adı verilen ve Elıı;ll•re haber yatında tad brrakmıyaıı entemuyodi 
piyano, flöre, boks eldivenleri emirle- Bundan sonra, takriben saat betle al- Tanca idaresinin rıiumnaıneaiDde yr 
rine hazır bulundurulan bir istirahat tı arasında, Roma, Pariı, CeneTreden, pılan detffilrllk De kim allbdar ol-
salonları vardı. Dahilt nizam mucibince yapılan gö~eler hakkmda ıifreli tel- mUJtur? 
fevk.alide mlistacel olan hallerde emre graflar gelmeğe hatlar; tifreler açıla- Japonyadaki toprak kiralama anc1-
müheyya bulunmaları icap eden saraya rak, suretleri, nazıra ve onun parlamen- Iatmaları, büyük Britanyan.uı Afpnir 
mahsus ilç kuriyenin gerçekten cereyan todan avdeti üzerine kendisiyle cörüıc- tan yahut Arabiatanla olan milnMebet
etmiı hikayesi de bu devirden kalmııtır. cek diğer §&hsiyetlere verilir. leri, Litvanya matbuatmda1d akislef• 
Günii:ı birinde böyle nıüstacel bir vazi· Yeni kararlar alnur, telpflar çeki- Liberia'dalri bir Britanya tebauııurl. 
yet ortaya çıkmı§, fakat biç bir kuriye- lir. Ne Jbnnaa hepsi yapılır; ~ünkü ge- Kilba'da teker kump yetiftiren birinlA 
yi bulmak kabil olmanııı; biri avda, ikin- cikmenin neticesi, yabancı memleket· ltalyada paruınr alamryan bir lncU' 
cM at yarı§lannda, öbilrü de Mayfair lerde murahhaalapn ~k kıymetli sa- z:in tildyetleri; ondan sonra, ÇindeJd 
meyhanesinde ....ırit ~rmekte imiı. manJannm siyamı mucip olur. Bunun bır misyoner anasınm tasalan, Yuıor 

Terzi lnzler• •Yll• tuten için, hariciye nasın. Londndaki elçiler- lavya, Guatemala ve Finlandiya iç poll-
dlplometlar le yaptıfı g&üfmeleıin neticelerini blr tikalanndalri en yeni nnyetler, ttal-

0 · telgraf tcldinde dikte ederek, yabancı yan matbuatmdaki miitalealar, ainemr 
tanhlerde, genç diplomatlar ekse- nın birinde herban.rf bir. yabancı medl" 

riya öğle yemeğinden eonra i~leri batı· memleketlerdeki İngiliz elçilerine gön· leket iıgUderinin apğılanrmf olduiu ri' 
na -liyorlardı· buna-..~- -•ı'fe ba derir, ki böylelikle onlar da d-:-• -ret· .- , • ... ~. ·- - cun11 .... va yeti ve buna benzer daha nice ,eylel 
pda bile bol bol eerbeıt zamanlan var- te iflerin son vaziyeti baklanda malQ- de, günün büyük meseleleri gibi mur 
..a. B .. .;;"1.n bina 1•10 d ·k 1 -..1.:ı matla t-hiz: edilmi• olurlar. oıu· --·•na o e ı ma çvı • - 3 'S mele görmek mecburiyetindedirler. 
meden evvel, hariciye nezareti bir kadın Daimi mUatefara gelince 1934 de 155081 CftaJr kaydedilmiftlı 
terzihanesinin karıısındaki bir evde idi; Buhranlı zamanlarda en çok if, na- otuz yıl evvel bu miktar 49556 idL Hed 
nezaretin cenç memurla"9 modistlerin urdan 90nra eft büyük .. yılan daimi de o zamanlar, hariciye nearetine bil 
cöz:1erine ayna ile ıünet tutarak eğle- mU.tepnn üzerine yüklenir. Bu ma· de ticaret ıubesi bağlı icti. Pakat, itleri" 
niyorlardı. Şikiyet üstüne ıiktyet ce· kam, sim hizmetler arasında, en ehem- nin sok btlyük bir ô1çilyü bulmam yit 
liyordu. Bunun üzerine, o tarihte ha- miyetHsidir. Bir z:amanlu bu makamda :ünden, bu ıube timdi hariciye neJI" 
riciye namı olan Lord Palıneraton Hindistanın eski bir umumi valisi bulun- reti mU.tepriyle ticaret dairem bafkr 
kadrosunu tefkil eden memurların, nzi· ~; bir~ok damit miistqarlara uD- nmm milıterek idaresinde kendi ı.Ji
fo batında iken genç kadmJarJa allkadar zadelik payesi verilnüıtir. Hariciye ne. yet uhMnıda ayn ~·1 ı ' ~· 
olduklanm teeaaürle i§ittiğini haber zatedni astı iaate eden adini 'ijıte bu insanı h•ırete dUfUren fHr• 
nrmekle iktifa etmifti. müsteprdır; elsi payesini haizdir ve ek· Şifre açmak hem güç hem de -aşık bir talebe :~ığmdaki bir ta§ duvan 

'tfakildarda Nuhkuyuau caddesi 65 nu , Şimdi ise·• 
ııaaralda Sabri imaıiJe aldığmıI% bir Fransız tiyatrosunda Zamanımuda her teY detifti. Bu-

seriya filen elçilik etmif ve yahut elçi sıkıcı bir iftir. Bayle olnwkll berablt• 

olmak için bu mak•mJardarı aynlmq barm. melelt bir buhran N"Mmdlt 

tır. Daimi müstepr hariciye nezareti- gelen ehemmiyetli bir telgrafm ~ mektupta deniyor ki: ıün Bone Guarda De Westminster ara-
"Ben orta mektep ikinci mmfında. edebiyat J(ecesl aındaki çalııma odalannda, cecenin geç 

)'im. Polis mesleğine karp kalbimde Univeraite edebiyat fakültesi profe. vaktine kadar ıtık yanmaktadır. Hari-
bilyiik b:i heves var. Mutlak bu mesle- sör ve talebeleri tarafından tertip olu- ciye nezaretinde, gece gündüz çalışıl
ğe girmek istiyorum. Ne tavaiye ederai nan edebiyat ıecesi bu akşam Fransız makta, hatta .. resident slerks,, adı takı-
niz.,. tiyatrosunda tes'it edilecektir. Bu vesi- lan but genç memurlar, daimi surette 

CEVABIMIZ: le ile Fuat Köprillü, doçent Ali Nihat, orada ikamet etmektedirler. İglerin ta-
Evvell lise tahsilini~...:..: __ . Ha"'• uıunııu "' ... n.. 1 tl '-d . • -Z •• ı . tilinden sonrası için o ıuretle tertibat 

hukuka ~rek yüksek tahsitinizi de ..... e sana ar a .... eması pıva.esor erın. 
raptıktan sonra hakikaten güzel bir den Ahmet Hamdi, konaervatuvar pro- a1ınmıttrr ki, gecenin çok geç bir saatin-

meslek olan polisliğe doğrudan doğruya feeörlerinclen Adnan, Selim Ntidıet ede- de blle olsa, hiddetlenmif bir bDyük 
·r lmfr olarak ve istikbalinizden emin biyatmmın muhtelif kierirleri ve sanat memurun aradığını kendilerine bildirmek 
: vasiyette giriniz. Yüksek mektep tarihimiz baklanda konferanslar Tere. ve yahut da çok acele olan bir !ifreli 

mecmıa olmayanlar için buıün memuri· ceklerdir. Yılhya Kemal, Faruk Nafiz, telgrafı açmak için, bunlardan biri daima 
~ hayatında inkipfm çok PÇ olc!up Halit P.ıui badi e9el'lerinden buı '9r odaemde bulunmaktadır. 
na ela dalma hatırumdan çıbnnaynwı. çalar okuyacaklar&r. M•rlcf7e nez•retlnln m 

12 lıdnciklzıun 931 Salı glmtl atpmı 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

a.tawbul Vallal ve Bel..a,e Relal 

"Muhiddin astOndaO,, ın 
Ytlmek himayesinde Çocuk 1dlttlp1wıeafnin lilzumlu masra.flanm kvtl

Iama.k ~verilecek mtlaaJntın programı 
Şehir Opereti: LOkOs Hayat 
Naşıt heyeti: Ceza Mahkemesi 
KOftSERVATUAR HE YETi 

Alturka. Müzik: BAY AN MUALLA. Çocuk danaları. 
Bu hayırlı milsamereye iştirak etmek için yerleriııizbı evvelden tedariiki 

,...u1 ........ 
Hariciye nesareti de tıpkı bir ıuete 

gibi, en ziyade akpın saatlerinde mq
gulc!Or; çilnldl, bilhalSa Avrupadan C~ 
len haberler, Loııdraya eberiya akta· 
mm ceç.uatlerinde yetipnektedir. Fa
rua, beyneymilel bir buhran çılamJtır; 
kahine, sabahleyin bir karar ftrir, bari 
ciye num biç vakit kaybetmeden Dew
ning Strcet'e gide~k. faaliyet plinrıu 

haZil'lamak için en yakın iı arkadaJlan
ru yanma çağırarak kendileriyle göril
şür; Roma ve Parisle telefonla muha
•ereleri başlar; Romadaki elçiye, :Muso.I 

nin oqanizaayon ve diaiplininden met1ul anlqdmap bqJaymca, Pfre açmak br' 
dür. Vaktiyle bu mabmı ifgal eden sana bir ne'ri spor heyecanı nrmekt"' 

gizli tutulurdu; fakat, İtalyan - Ha- dir. Ancak tifrell teJcnflann en met' 

beı buhranmdanberl, bu .mevkide bulu· buru mizah! bir telgraftır; bu telcrt' 
nan zatın adı sık sık i§itildi: Cannig'in Lahey'deki Brltanya el~ 

Bu zat, vazüeainin ağırbğma rai- ganderdlği 31 eonklnan 1836 ~ 
men, birçok eserler telif etmek auretiy- telcrafıdrr. Kendine hu bir feybJI' 
le de kendini tanıtımı oWı Sic Robert deliği olan bu veailwım dlf ı&ikdl' 
Vmaittar'drr. tünde diğer tifreli telgraflardan bir fal" 

Geni§ bir daire halinde olan onun kı yoktur. Fakat inaam hayrete ftt8' 
çaı'f"'8 oduı ile kenaiainin üstOnde ve ren t(Syle bir metni nrdı: 
daha büyük bir daire olan mmuı oda- Sir, 
il arasında asansör vardır. Milltep- Holanda ile ticaret anlafl""' .uıl 
mı etrafnu ıarmm metinden yapılmq Jetti. Diyor ki, çok latemek, u nr:;;r 
saymz kutular ~. Bu kutular devri ce1cl. Prama De ifimis daha et 
da, bir odadan öbür odaya, bir nwJrtun- verİflidir. 
dan diğer malanna evrak ~- Bu Holanclaya ilbe ylsde yirmi .,,,, 
tarz, pratik olımyan ve modam geçmif dir. cın.ws ıf1mri1k meaımlariyle 'fln#'. 

bir ter aambr ama. biç de ~yle defildir. m =.:m::m :!.... ~ 
Hu•u•I kutular yirmi am ederisl -----,.-

Nezaretteki itlerin bilyük bir bmı, Franas - ~ traldc'a (B~ 
yazı ile yaprlrr. yazıyla çevrilir. Bu iti· hariciye num) ntme yirmi am 
barla, kutular öyle kolay kolay kaybol· cebiniz 1 
madıklan gı'bi, mektup zarflarından da- Bugiiıılük Sa Majeate'ııin ebeı.r 
ha güç kötülüğe kurban giderler. Bu amısa bildirilecek hmtb bir emhlerl 
kutular, hususi bir asansörle bir kattan madığını arzededm. 
o'bür kata sevkedilir; üzerlerindeki lev- c- .• 
hucıklann renkleri, içindeki evraka ıö- 18-trirte ~ 

Mi ki Afrikada haydutlar oesinde 

srfoRAL.. 
l>fBA'fı 

K AÇıRt>ıı<: 
tAR1Nt>AN 
Mit(\ 

MÜTE. ES'>l 
• o,-

~"ET V'f AN MA't 
ME-Ra: SANAOA 
"4 iı. t: E T 1' i 

i~TE BuNLAR ~ER 
MALDE SENiN 1·~1N• 
DAMA FA'Z.LA 
VAA.A~ • .! 

.. 



Gözlerin 
cazibesi 

ki~~i zevkle içerken dlyonluı 
.. Azizıın, ne oldu? Seni çoktandır 

gorm.ed.iın. Nerelerdesin? 

Delikanlı, sevinçle, az kalsın kalaba 
lığı unutarak, arkadaşının boynuna sa 
rıla.caktı. 

Delikallh, iskemlesinde 
Jna.hcup bir eda ile: 

- Aşıknn! - dedi. 

Hemen yerinden fıraldI. Birçok ha
sallanarak ra.retli teşekkürlerden sonra evine doğ

ru koştu. 

k - Ne? Sen mi asıksın?. Sen ki bu ı 
~dar ağır ba.5lı tanrnmışsın ... Demek 

niha3'·et sen de yakalandın ha? Bari 
sevdiğin güzel mi? 

Sevgili!ıli, gene, pencerede, güzel göz 
teriyle meyus meyus Mkağa bakıyordu. ! 
Genç adam, bir klğıda yazılmış hara- 1 
retli satırları k~ıki pencereden içeri 
fırlattı. Odasından i~eri giren minimi
ni topu görünce, kızcağız irkildi ve ilk 1 
defa olarak pancurunu kapadı. 

.. - Harikulade! .. O. yüzün biçimi, o 
dfsznı letafeti, ya gözler .• Ya gözler. 
. zlerin cazibes"ne diyecek yok. Ne de 

1:~· ne çekici bir bakış: Emin ol. dünya 
Yüzünde o gözlerin bir eşi yoktur! 
'h..:- Alu ala ... O da seni seviyor mu 
"<ll1? 

- lleyhat! t~te orasını bilcmiyo
~·· Yeni taşındığımız apartımanda 
d Pı karşı komşumuzdur. Penccrem-ı 

en onu scvrediyonım .. Gülümsiverck 
kendisine b~kıvorum · zannedcri~ o da 
nı k J • 

u n.beıe ediyor gibi.. 
- Bu kadarla mı kalıyorsun? 
- Ne ya.payım?. Onu çok seviyo-

rum. Alay ebne, vallahi ciddi söylüyo
~:· Yemekten. içmekten kesildim. 

bu olsa işime gitmiyeceğim, tek 
Penceremden ayrılmayıp onun güzel 

~Özlerini miltcmndiyen seyredeyim di -
~~·· Onun gözlerinde ekseriya der!n 
ır hiizün okunuyor .. Acaba nesi var? 

~akışnıdald o göheleri bütün ~!katle 
SJlnıek isterdim .. Nasıl konuşsam, ne 
Yaı>sarn, ne desem acaba?. 

.ı\rk~da.,-st gilldil. 

k - Haydi, hnnbıl sen de. Söyle ba -
k~Ynn: Sen pencereye yaklaştığın va

ıt, o, perdesini indirdi mi?. Kendisine 
haktr.;.... .... 

.. .. ... r gonınce htşnnla arkasını dö-
nun P'jtl" i' H :rn ı m ... ayır, değil mi?. De -
~ek 0 da sana lfıkayt değil. Bir gün 

16{1~· nök~a çıktığı Yakit peşine ta -

k d
' U§kmı on:ı itiraf et ... Bir kadın ne 1 

a ar n ' t anıusıu olursa olsun rıevilmek-
en haz eder. 

- S0ylediğin kolay. Benim a.klnna 
gelın •· · 
1 t"tlı mı sanıyorsun? Kapısır.ıia gün 
{rce be1tlc<Iim, h!ç çıktığını görmedim 

- Garip ~ey. Acaba anası babası 
~ok rnütennsip da bh;areyc nefes mi aı- 1 

nnu~·i1r?. B:ı.Jw:ınna!:i hüı!in de belki 
<>:ıa~n ·ı · 

•• 1 erı geliyordur. 
- 0 1 b'l' .• :ı. ı ır, fakat ne yapmah? 

dUDel.ıkaniının ark:ı.d~ı bir an diişün
:ıı · Sı~a.rasmı y:ı.ktı, sonra, muzaffera 
e b~mrdı: 

a.ı:ıi; Buldum, mükemmel bir fikir .. Biri 
~· mektubu yazarsın, sapanla pencc.. j 
edi ıne atarsın. O da bissiyatınn iştirakı 
~tnıecliğini sana işaretle bildirir .. 

~ 'fF ır ö B:t a lil1 o lil1 e uı 
~tt'h~en 

beoe<§lnvce rensn 

ı-i ~~arını Olma.l Mrlknde. Orıı.n c.eh· 
d ediye relısllğine seçilmiş ole.n Mo.-

d~ Vt~~ Nofjizn'run, bu mUstcmlcke-, 
IüyCll. 8"Uıel kadın olduğu ileriye sürü-

or. ( 

Delikanlı, hareketinin neticesini en
dişeyle bekliyordu. Akşama kadar o 
güzel gözleri göremedi. Komşusunun ! 
penceresi mütemadiyen kapalı durdu. 
Fakat geç vakit, krr saçlı. orta yaşlı 
bir adrun. kapısını çaldı. İçeriye girer 
girmez, öfkeyle söylenmeye başladı: 

- Beyefendi! Sizin yaptığınız doğ
ru bir hareket değildir, komşuluğa ya
kı~maz! Yalancı bir ilanı aşkla yavru-

1 
cuğumu allak bullak etmekte mana 
yoktur. Bu, bir cinayettir. Kanuni yol
lardan size hiçbir ceza ı:erdireme:m. 
Fakat devam ederseniz elimden bir ka
zanın çıkacağına emin olun. Belinizi 
kırarrm. 

Delikanlı, kekeledi: ı 

- Aman, efendim .. Kız.mayınız, mak 
sadmı kızınızla alay etmek değildir ... 
Ben onu cidden seviyorum. Cazibesine 
d:ıvana.madım .. 

Ba.ba., hayretle delikanlıya baktı : 
- Yazd!klarınız doğru mu? 
- Tabi! efendim r 
- Demek onunla C"llenmek istiyor-

sunuz? .. Öyle mi? 

- Elbette. Elbette .. Ha.ttA ne çeyiz. 
ne bir şey. Beş parasız olsa dahi mak
bulümdür. Tabii kendisi bu işe razı ise. 

- Neden olm::uıın ?. &nim kuı:ım on 
dokuz yaşındadır. Hiç sokağa çıkmaz, 
erkekle gö~mcz. Kendisine illr dcf a 
olarak alaka ~östercn bir adam, tabii
dir ki, saf kalbini alt üst etmiştir. Ynv 
rucuğa bu tezkerenin bir edepsizlik ol-1 
duğunu söylediğimdenbcri ah ve vah i
Ginde ! Ne hnssa.s. ne idi kızdır o! .. Hay 
di, gel, g-el o~ltun. Gel de onu yakm-j 
dan tanı, r.ekasmn, terbiyesine bir kn.t 
do.ha hayran olursun. 1 

İki erkek, birlikte, cadd"'Yi geçtiler. I 
Yeni y:ı.ptlmış şık apartımandan lcerl 1 
girdiler. Baba, hp:yı a.çtI ,.e neşeyle 
seslenerek: 

- Güzelim kızım! Bak sana bir mifk' 
f"r rretir'vonun ! - dedi. 

Delikanlmın kalbi o derece carpryor. 
du kJ, gözü hiçbir ~yi görmüyordu ... 
~aşkın ~kın ilerledi. Ahenkli bir scs
bir kuş crvıltısı gibi kulağına çarptı: 

- Buyrun fendim, gelin şöyle yanı
ma oturun! 

Genç adam, ~şmı kaldırdı. 
_ Bu sözleri söyliyene baktı ve birden 
gayri ihtiy:ıri bir "ah!" ederek gerile· 
di. 

O gür.el bak:şlı başı taşıyan vUcut, 
iğri bilğril, acaip bir f'<!l:ildeydi.. Za
vallı kız, delikanlının bu halini görün
ce meıscleyi anladı. Acı bir inilti ile: 

- A ... Demek bab:ı.m si?.C hakikati 
itiraf ctmcd i .. 

Gtizel ~ı biiküldü, gözleri kapa.."'ldI, 
genç kız koltuğun üzerinde bayıldı. 

Ba.barun ve delikanlının yardımlnri· 
le kendine geldiği uman, harikulade 
g15zlerlyle etrafa baktı ve adnmm knl
blnde büyük bir Befkat ve merhamet 
uyandı. Bir an içinde bUtUn lmrnrlnn
nı verdi. Bu, pek mes'uliyetli, pek ağır 
bir .fatl. Fakat ne pahasına o1ursa olsun' 
bunu yıı.pı:ı.oa.ktı. 

Hilrmetle kızın önUndc iğildi ve ga-
yet ciddt bir tavırla: 1 

- Biliyordum, kUçUlı: hanım, :viizU. 
nüz bana her şeyi söylcmi§ti. Buna 
rağmen benimle evlenmeP,c razı olursa 
ruz, dUnyanm en mesut ndnmı olurum! 
- dedi. 

Nakıli: Hatice Sllrcı.nıa 

HASER'ln 
GUztılllk Oo"toru 
Kuoonu: 

••"1.lı •• • ..,._... .. 

• 

H 
AK!!jAM POSTA61 

iDARE E.VI 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf cl(lrCSI. ıstarıbul H~SCR 
Yazı ışıerı telefonu. 2:ısa 
ldar ve ııAn .. : :?Oöp 

ABONE ŞARTLARI 

Sen ilk 
6 ayltk 
3 aylık 
, ov•ık 

T~rHgr 
1400 ~r 
730 
400 •• 
1!)0 .. 

F'r10r:b1 
2700 Kr, 
1450 .. 
000 .. 
.300 .. 

Sulııli ııc Ne.11ya/ tı:Eaiirü: 

Hasan Rasim Us 
{Ja~ıldığı ver (VAK/1") ma:l:co~ı 

J 

Vaz.-n: Ahmet 

1094 :;~n~ bugUn 

A "' • t ası ! em 
Bi lah öl ftD u 

Türk kumandanı ın y8pt kları - Bizans 
ordusunun hücumu - Otuz bin insanın 

kılıçtan geçiri mesi .. ~ıl üzerinde 
teşb r edilen Babek 

842 yılı 5 ikincikanun günü ( 19 öldürülmeleriyle neticeleniyordu. 
rebiyülevvel. 227) 1094 sene evvel Halkın gözleri oyuluyor, binbir iş· 
bugün Abbasilerin halifesi Mutesem kcnce ile öldürülüyordu. 
Billah fena bir hastalıktan sonra öl- Mutesem, büyük bir ordu ile 
dü. Bizans imparatoru T eofilosun üzeri-

.rviiıtesem 'in halife oluşu hayli de· ne yürüdü. Teofilosun doğduğu yer 
dikodu olmuştu. Memun veliahtlığn olan Amoryom elli gün muhasara -
büyük oğlu Abbasm yerine biraderi dan sonra zaptedildi. Burada otuz 
Mutesem"i getirmişti. bin kişi kılıçtan geçirilerek büyük bir 

Ordu, ilk zamanlarda Abbasm in- intikam alındı. 
tihabı lehinde tezahürata başladı. 
F nkat Abba~. babasının vasiyetini 
yerine getirmek için amcasına biat 
edince MUtesem T arsusta halife ilan 
edildi. 

IVlUtesem, ordusunda en büyük 
mevkii Türk asker ve kumandanları
na veriyordu. Türk kumandanları 
istediklerini yapıyor ve Abbasilerin 
nüfuzunu her yerde arttırıyorlardı. 

* 1(. ~ 
Halife Bağdadın şimali garbisin· 

de ve birkaç günlük mesafede bulu
nan Samraya çekilmişti. Mutesem 
burada büyiik bir saray ile iki yüz el
li bin askeri için barakalar ve altını§ 
bin at için ahırlar yaptırdı. Şehrin 
büyük bir kısmı da Türk rei8lerine 
aitti. Türk sarayları, hükümdar sa· 
raylım kadar muazzam, şatafatlı idi. 

• • • 
Babekler etrafı kasıp kavurmağa 

başladılar. Halife, hunun önünü al
mak için en çok güvenilen Türk ku· 
mandanlarından Afşin'i gönderdi. 
Kumandan, kendisinden beklenen 
cCS!'lret ve kudreti gösrererek bütün 
eşkiyalan itaat altına aldı. Reislerini 
~ir etti. 

Babek, bir fil üzerinde sokaklar 
da teşhir edildikten sonra idam edil
di. Y c<li binden fazla erkek ve ka
dın Türk kumandanı taraf l.:'fa'!'l ser 
hcst bırakılarak yerlerine r::r:.9 ri!di. 

• • • 
Afşin, Mezenderan' da meşgul 

bulunuyorken Babck ile müttefik bu 
lunan Biznruı imparatoru tecavüze 
başladı. Bu tecavüz, mukavemet e· 
deıniyen kadın, çocuk ve ihtiyarların 

..... 
Mutesem, kendine büyük mu

vaffakıyetler kazandıran Türk ku
mandanlarından çoğunu idam ettir
mek ve zindanlara attırmakla en bü
yük cinayeti işlemiştir. Türk ku• 
mandanlan, daima araplar tara· 
fından kıskanılıyor, onlar hakkında 
binbir iftira uyduruluyordu. 

Bir arap tarihçisi, Mutesem ordu
sundaki Türkler için bakınız neler 
yazıyor: "Bu taburler, arap ve acem 
asakirinden büsbütün ayrı idiler. Bu, 
sebepten dolayıdır ki, bir müddet son 
m bu kuvvei cedidenin Roma impa· 
ratorlarını istedikleri vakit azil ve 
nasbetmek iktidanna malik olan 
Pratorya asakiri halini almış olduğu· 
na taaccüp etmemek lazım gelir. Ye
ni askerler Bağdat sokaklarında bila· 
fütur dört nala koşuşup dururlar. Ve 
önlerine geleni devirip ezmekten çe
kinmezler.,, 

Bu satular, Türklere karşı duyu
lan hissi pek açık olarak ifade etmek
tedir. Mutesem'in en büyük düşman· 
larını mağlup eden Afşin bir gün 
ihanetle tevkif edilerek zindanlara a
tıldı ve açlıktan öldürüldü. Onun 
hakkında gene bir arap tarihçisi şö}"" 
le yazıyor: "Türk emiri mükemmel 
bir tahsile malik münevver bir insan· 
dı. Hanesinde ecnebi huruf ile mu· 
harrer müellifatı ile birçok sanemler 
bulunmuş olması kendisinin muasır
larının seviyei irfanı fevkinde haizi 
malumat olduğunu ihtimal vermiş
tir.,. 

lşte 1 094 sene evvel ölmüş olan 
Mfüesem Dillah'm kısa bir hayatı ... 

r i Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden KenneUı 
.{< Brovn Col11ne. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 
- - 63 - Dllimize çeviren: A. E. 

Tayyarenin pilotu Rass ŞmitdL Sa-, 
babın saat bir bu~uğunda Rahlehden 

havalanarak şimale uçtu. Tayyare bil. 
yüktü; hem yavaş. hem de çok gUrültü 

lü gidiyordu. ön hattaki siperlerde olan 
Türkler belki de bunu gördüler. Görme 
ld ile rs e bile gürültüsünü işitmişlerdir. 

Du tayyarenin başlarına ne beHilalar; 
açacağını anlamalı ve umumi karargah
larına haber vermelıydiler. Fakat ver. 
mediler. 

Ross Smit işini bitirince de, haberi 
hiç veremezlerdi! Liman V on Sanders 
Türklere kumamla ediyordu. Umumi 
karargahı NaE ra şehrinde idi. Fakat 
Türklerin ba~lıca rr.uhabcre istnGyonu 

şehirden birkaç kilometre uzak idi. 
Düşman umumi karareahından ve Tu. 
ırıkerim ile Nabli ten cepheye giden bü 
tün tel hatlan kil~ül,c Afule ~ehrinden 
geçiyordu. 

Roı:s Smit dosdoğru Afuleyc uçtu. 
Yere b!rkaç yüz metre kalıncaya k .. dar 
alçaldı. Yumurtalnrrnı bır:ıktı. Gece ka-

müş olduğunu hiila takdir etmiyordu. 
O, Rossun sadece bir tcsa~üf ve tali 
eseri olarak bu tahribatı yaptığını sana
rak tekrar c1erin uykusunu tamamlama4 

ğa koyulmuştu . 
(Devamı var) 

~----------------------------

Satılmayacak eşya, k· 
ralannmıyacnk ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo· 
lunu bilmeli: 

A I~ 
O ZETES N N 

Kl.JÇU~i LANLA 1 
Çabuk ve 1yi satmak 

kiralnmak için en emin 
en ucuz ve en lrnlay v::ıs:
tad ·r. 

20 kelimeye lrnd::ır be!' 

defasi 

100 

ran h ~mda bir el üz üne infilak o! d u. Bun a::z:ıımı:m:::::c:ı:ı:c .. 1:11a::ıs::;:mıı:m:C1E1::.::_:::=~ 
hmn üçii tam birer i:;cıbctti. Bu kafi 
g e I d i. Gii nd iiz süvarileri miz Af u 1 ede :ı -~~caı2e11~=--ıs:ııııaı:m:1C1Z~mırP::ııı;a1 
dört na1a ge;crken bu üç büyük çu· 
kurda bütiin te!gr,.f hatlarının parça 
pars:t olmuş bulunduklarım ~ördüler. 
Alman kumandanı biiyiil: harp gününün 
bütün ağırlığiylc kenldi üstlerine çök. 

lsta.nbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. 
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Almanya pantalon kemerni sıkıyor! 

iyeceği az 
s · ıah ıanaca 

ıp 

r 

Kah·rede.üni 
talebesi grev 

•• Sebep, Sudan a mus a 
ibadetine mani olunması ır 

AOmalr\) ~ır@~a~ancğla ırna~oıro <dll"©>ır kD: ,, 
işman bir göbek b·r to tan 

da ha az ehemmiyet idir ! ,, . 
Mayonez yapmak için bile hükumetin hususi 

bir da·resinden müsaade ama lazım ... 
Almanya dört senelik plan ismi 

altında muazzam bir iktisadi sefer
berliğe girişmiştir. Bu işin başında 
diktatörce salahiyetlerle Alınan ha
va nazın General Göring bulunmak
tadır. Maksat yiyecek maddeleri i
çin harice çıkarmıyarak bu dövizlerle 
Alınanyanm müthiı bir ıekilde silah
lanması faaliyetine imkin vermek, 
harp sanayiine malzeme tedarik et -
mektir. Bu arada mesela mayonez 
yapmak için bile hükUmetin hususi 
bir dairesinin müsaadesini almak 
mecburiyeti konulınuı, patates ka -
buklannı fazla derin soymak sure -
tiyle israf ta bulunanlann adeta "va
tan haini,, telakki edilecekleri bildiril
miıtiı. Halk eski kağıt, kalay ka -
ğıdı, paçavra ve yemek artıklarını, 
ıiıe kapsullannı hususi teşkilata tev
di etmek vazifesiyle mükellef tutul
muştur. 

AUAAı'fYA S!LAHLANIYOR 
- Evet, e1.:et! Gömleğinizi de ver meniz ltizHl't, hayatınızı koruyavil-

memiz için böyle ioap ediyor! - !ntercontinent.al Press -

Borning Post gazetesine Kahire
den bildirildiğine göre, Elezher üniver
sitesi talebeleri üç gündenberi grev 
halinde bulunmaktadırlar. Buna da se
bep, Sudanın cenup k·srnında müslü .1 
man ibadetlerinin tahdid edildiğine 1 

dair bir gazete havadisidir. Gazete, hı
ristiyan misyonerlerinin faaliyeti neti
cesi olarak müezzinlerin ezan okumak 
tan menedilmi~ olduğunu ve müslüman 
tatillerinin azaltıldığını yazm şttr. Ta -ı 
le be bu hadiseyi Elezher üniversitesı / 
rektörü nezdinde protesto etmiştir. 

Dilenciler 
SivH memuı u~rla 

yakalanacak 
Emniyet direktörlüğü dilencilerle iki 1 

ay evvel başladığı mücadeleye ehemmi· ı 

yetle devam etmektedir. Şimdiye ka.dar 
İstanbul sokaklarında 400 kadar dilenci ı1 toplanmıştır. Bunlardan çok yaşlı olan
lar düşkünler evine gönderilmiştir. İs-ı 
tanbullu olup da çalışabilecek takatte 
olanlar belediye hizmetlerinde, yol inşa 1 
atında çalışmaya sevkedilmişlerdir. 

Şehirde dolaşan ı~lenciletin yüzde 
altmışının taşralı olup istabula mün- ( 
hasıran dilenmek içini gcldik1eri tesbit 
edildiğinden bunlar muhtelif vasıtalarla 
memleketlerine gönderilmi~lerdir. Bir 
ay evvel yakalanıp memleketine sevke
dilen bazı dilencilerin gene İstanbula 

geldikleri de görülmüştür. Bunlar tek. 
rar yakalanıp geldikleri yerlere gönderil 
miştir. Dilenciler resmi elbiseli memur-

"Current History,, den aldığımız 
apğıdaki yazı Almanyanm ne için 
bu seferberliğe giriştiğini ve plinm 
esaslarını etraflı surette anlatmak -
tadır: 

tedbirini almak suretiyle mukabele et-' eksikliği ile beraber yiyecek madıdele- lan görünce kastıklarınclan bunları:-: 
Alm:ınya, dört sene içinde Alman ik- tiler. Almanya, kendi parasını düşürüp rinin noksanlığı ile ile de karşı karşıya yakalanması güçleşiyordu. 

tidan, bilgisi, erulü$trisi, kimyası, ma.. karşısın<lakilerin safına geçmekten bulunuyorlar. Doktor Göbelsin dediği Emniyet direktörlüğü dilencileri toı: 
dcnleri ve madenciliğin vücuda geti- uzak durduğu için Alman dış ticaretin- gibi evvela endüstri için lazım olan ham -::l=a=m=a=y=a=s=iv::i=l =m=em=u=r=la::r=t=a=h=s=is==e=tm=iş=t=ir=. 
rcbiloceği bütün mahsullerle dııanya de yeniden bir inkıta tehlikesi baş gös. maddeler memlekete ithal edilecektir. 
nlUhtaç olmaktan kurtulacaktır.,. termiştir. Fakat ne olursa olsun, Al- Ondan sonra dışarıya gönderilecek mik 

Dört yıllık plan hakkında manyanın içinde bulunduğu bugünkü tarda altın para kalırsa bununla yiye. 
Bitlerin beyanatınldan: muammalı vaziyetten aldığı tecrübeden cek maddeleri alınır. 

Yukarıya naklettiğimiz sözler, Al- çıkardığı netice şu olacaktır: önümüz- Propaganda nazın diyor ki: ''Şeref 
manyarun dört yıllık endüstri planına deki herhangi bir harpte Alman limanla ve hürriyet, ekmek ve tereyağından ön
ne türlü bir muhakeme zinciriyle baş., nnın kapatılmas:nı değersizleştirmek. ce gelir.,. Bu sözler Almanyanın her 
lanmış olduğunu gösterir. Bu suretle Almanlar, bu noktayı takdir etmek. şeyden evvel Alman or~usunu ve Alman 
Almanyanın bütün kaynaklan sulh za- he.k· tedirler. Hitler rejimi bu işi ba .. armak ..ı ımiyetini tesis etmek endişesinde 
manında seferber edilmekte ve bütün ,, 1 d d.. lıl k ıA kl · olduğunu gösterir. 
millet bu seferberliğe iştirake çağırıl- yo un a ort Y 1 P anı gerçe eştır-
maktadır. mek için çalışırken propaganda maki- Berlinde çıkan Boersen Zeitung ga-

. d h lkı t k b k zetesi diyor ki: Eğer bu plan gerçekleştirilecek olur. nesı e a yatış ırma ve u sı ı me. 
sa 0 zaman bütün Avrupa milletleri saiye katlandırmak için var kuvvetiyle "Milli ekonomi, sulh ekonomİıi de. 
kendi aralarında bütün vasıtaları, bütün uğraşmaktadır. ğil hari>e hazırlanma ekonomisidir. Bü-
filetleri ve cihazları ile kendi ordusunu Deutche Zukunft gazetesinide bir yük harpte böyle bir ekonominin ku-
"büyük gün., için hazırlamış bir kuvvet makale yazan Dr. Valter Karo! bugün- rulrnasr, bütün milletin bu uğurda mad. 
bulac<''''i•"iır. kü Almanyamn kauçuk, dokuma, pet- di ve manevi elbirliği etnıesi lüzumu 

ls::1dl tel örgUler rol, motör yağlan ile ince madenlerde gene çarpmı:fh. Bugün bu ihtiyaç na.zi 
Almanyayı ekonomi bakımından bir çok eksiği olduğunu anlatmakta ve Almanya için bir hayat - memat mese-

böylece tel örgülerle çevirme işi bir de- ham madde meselesinin hallinden evvel, lesi haline gelmiıtir.,, 

fa da büyük harpte ldışarda İngiliz ablo- bunların hallini zaruri görmektedir. Ya H•I edllemfyen mesele 
kası mevcut iken yapılmıştı. Esasen bu pılan bir ldavete karşı Alman fen adam-
vaziyete Alman dış bakanlığınca işaret lan, ham maddelerin yerini tutacak sunt Şimdi ziraat işlerine gelelim: Milli 
edilmekte ve şöyle denilmektedir: "Biz maddeler yapmağa girişmişlerdir. ekonomi, burada büsbütün kendini gös.. 
__..,.,. defa lbu vaziyete dört yıl da""'. T • termektedir. 66.000.000 kişiyi yalnız Al 
cı.~- ,- erk bl kauçuk · 
na.bilmiştik; ,imdi Yeni plan sayesinde man topraklarının yetiştırdiği yiyecek 
kırk sene Lile dayanabiliriz.,, Terkibi bir kauçuk yapılmasma im- maddeleriyle doyurmak meselesi öyle 

Almanyanın bugünkü kitapları bü- kan bulunduğu hah-.~ verilmekteidir. çetin bir fırtınadır ki henÜz nazi Al-

yük harpte Alman ordusunun mağllıp Buna ismi verilen bu suni kauçuk, ta- manyamn dişi bunu krramanııştır. Her 
olmadığını, ancak aç kalan halkın silahı bii kauçuğun yüzde on mukavemetine 45 hektar araziden yemek yiyecek 100 

terkettirmeğe sebep olduğunu yazmak- nisbetle yüzde otuz mukavemetlidir. Bu kişi vardır. Fakat fazla rütubetli ve faz 
tadırlar. Hakikatin bu suretle ifadesi made ordu tarafından tecrübe edil. la sürülmüş topraklar, çiftçinin bu ih-
bir tevil sayılabilir. Fakat şurası mu. miştir; şimdi tabii kauçuktan pek az, . 

tıyacına cevap vermekten uzak bulun. 
hakkaktır ki yeni bir harp çıkacak o· pahalı bir fiyatla piyasaya da çıkanl-

maktadlr. maktadır. Bu itibar ile vaziyet tehdit e-
lursa Hitlerin Nazi Almanyası, bunJd<' 

dicidir. Almanya, yiyecek maddelerin-
yiyeceksiz ve ham maddesiz kalmıyE.· A~aç1an lbl caktır. 8 •e den yüzde 15 ve yüzde 20 ka:dannı dı. 

Alman ormanları elb:se yapılmak d · h 1 k b · · d d" Harp, ihtilal, enflasyon, buhran ta- şar an ıt a etme mec urıyetın e lt. 

mirat bütün bunlar Almanyada için kesiliyor. Münihtcki Alman müze- Bilhassa bu noksan iç yağlarında 
altın mevcudundan bir kısmım ya- si fenni direktöry Dr. Hans Sachtleben. görülüyor. Almanya, ihtiyacı olan iç 
layıp yutmuştur. Bu suretle Almanya, ağacın kuvvetli asid hidroklorik ile }'ağının yüzde ellisini dışardan getiri
kredi veren bir m:llet karakterini kav- muamele edildikten sonra takt:r edi'. yor. - . 
betmiştir. diğini söylüyor. Böylece ağaçtaki sel- Alman gazeteleri, elde endüstriye 

Nasyonal so~yalistler iktidar mevl:i. lüloz çıkarılmaktadır. Daha sonra bu 15zım olmıyan fazla kambiyo bulundu-
ine geldikleri zaman Doktor Şaht, seliü!oz k·l inceliğinde lifler haline ğunu ve bununla bu kış mevsiminde 
yabancılara olan borçları tanıma- getirilmektedir. Bu lifler daha sonra lfızım gele:ek kadar yumurtanın iskan. 
mak ve ithalatı da takyit et. kesilmekte yıkanmakta ve saf yün ile dinavra::.lan almabileceğini iddia etmek-
mek surctile Alman alt nhırının mem.1 k tc:;irler. Bu iddiolar, Alman halkını ya-

arıştmlmaktadır. N'hayet bu h.,lita 
leket dr"ına ak•p gitmes"nin önüne geç-1 t•ctt .. ırabilirdi. eg-er ger:ren sene de a·.1ni ip1ik halinde bükülüyor. Nürenbere kon J 

ti. Bunun üzerine yeni bir ticaret usu- t~dialar ileri sürüldi:g~li halde sonra gresinde söz alan parti tclmik bürosu-
lü konulmuştu: Almanya, borçlarını r· d:ın viyece:!in abloka zamanından beri 

şc ı müfettiş Todt, bu maddenin bugün J ~ 
kendi mahsul'e;i, ve endüstri mamulle. "'örülmemi~ derecede noksan oldt1cru 

ı J\lmanyada yün ihtiyacının yüzde o!u. 0 - -o 
riyle ödiyecekti. Ortaya konulan kaide ı <"'Öl ülmemi" ols:ıydı. zunu tatmin ettiğini söylem:§tir. 0 '$ 

şu idi: "Siz liz.dcn m-ıl alınız, biz de siz- Frankfurter Zeitung. bir takım kahve 

nirler müstesna olmak üzere, pcyni: 
istihsalatı yüzde 20 dereces:nde indi
rilmiştir. 

Et noksa,-,ı 
Alman yiyecek maddeleri kontrol he

yeti kabul etmekted;r ki bugünkü vazi. 
yette Alman mÜ;iterilerinin et ihtiyacı, 
bilhassa domuz ve sığır eti ihtiyacı tat
min edilmekten uzak bulunmaktadır. 

Fakat ayni heyet. kış mevsiminde 
daha az et yer ve balık eti ile günlerini 
gün ederlerse Almanlann et meselesi 
ldaha iyileşeceği kanaatindedir. 

Hububat no sanı 
Son Alman hasadı hiç de memnu· 

niyeti mucip oln11-nı§tır. Hasat mevsi. I 
minde havaların fena gitmesi yüzün-
den son Alman hububat miktarı 1 
12.400.000 tona baliğ olmu§tur ki btı, 

bundan önceki yıllara nisbetle noksan-1 

~~ 1 
Bu noksanı karırlayabilmek i~in hal. 

kın patates ve ~avdar ekmeği yemeleri-ı 
tavsiye edilmiştir. 

İlkteşrinin başlarında Alman değir

menleri, piyasanın mutat ihtiyacına ye.1 
tişecek kadar bile hububat alamıyorlar 
dı. 

o - s?era ta·eş ntta.1 $&t-:er 

Şeker mese'esini Alman fcncileri, top 
tan 11alletmi)cr<lir. Ağaç, ağcı; kübLI~u l 

Rektör, kendisine gelen talebe he· 
yete cevap verirken, kendilerini haklı 

bulduğunu söylemiş ve bir milyonerin 
hırist:yan misyonerliğinin faaliyeti için 

100,000,000 dolar verm"ş olm:sına rağ· 
men müslüman itikadına hala halel 
gelmediğini söylemiştir. 

Rektör bundan sonra Başvekl N:ıhas 
paşayı görmü~. o dahi bu mesele 

hakkında malumat istemek üzere s;ı -
dan genel valisi Sir Stuvart'a bir te1graf 

çekm.ştir. 

Fransa e 
;\oluşmak istiyor 
Morning Post Roma muhabiri yazı· 

yor: 

Fransamn İtillya ile iyi münasebetler 
tesisi hususundaki arzusu yeni yıl mü. 
nasebetile Romndaki Fransız maslahat· 
güzarımn ı:öylcdiği b:r nut , )<tan anla· 
şılmakt<:drr. 

Fransız maskhatgü:ı:arı Frans:z kolo 
nisine hitaben verdiği bir söylev.de ez
cümle demiştir ki: 

"İtalya. Franrıanın itimat peyda et
mek ve devamlı teşriki mesai temin ey
kmek istediği başlıca devletlerin ara. 
ı.ınd3 geliyor de:ken sizin duygularını
za terciirnan olduğuma eminim ... 

İtalyan noktai nazarına göre. Fransa 
ile İtalya arasında samimi münaseb~tin 
iadesine en biiyük mt'n;. Blum hiiku
metinin Frl'nsadaki müfrit solları ts. 
pan~rol k•zı1 1arına taraftar olm:ü:tan ve 
hu husustal<i rıii.fuzlarından alıkoyamı
yac ... ~t ka,.,2:1tidir. 

K .. prü 
ürke 

Bu salıah sekizde Eminönünden Ka
raköye giden çift beygirli bir arab-ının 
köprü üzerinde dingili kırılmış, hay· 

vanlar ürkerek koşmıya başlamışlardır. 

Arabanın oku köprünün Karaköye 
yak n tarafında sağda duran 75 ve 128 

numaralı iki hususi otomob·ıe çarparak 
sıyırmr§tır. Arabacı yere düşmüş . bey 
girler Karaköyde güç halle tutulmuş· 

!ardır. {2749) 

talas, testere toz ı ve sa·re bi:- araya ge 
tirilip karışık b·r muame1e ile bu işi 

görmekte ve ~eker yapmaktad rlnr. 

C :vapsız k;:'a su"lt 

Bir sual kalıyor ki henüz cevabı ve
rilmemiştir. Bütün bu hareketler Alman 
milleti Ü7.erinde ne gibi tesirler yapı

yor? Bu kendi dıvarlan içine çekilip 
''muhteşem bir infirat .. halinde yaş:ı. 

manın sosyal neticeleri ne olacaktır? 

Bu suale bugün için verilecek cevap 
şudur: Orta sınıfa mensup Almanlar. 
harikulnde iştihalarıntlan vazgeçip da.ha 
az yemek yiyerek günlerini gün edecek
lerdir: kemerlerini sıkıp ellerine ge
çene şükredcceklerdir. 

d al 1 • dar Harbr hazrrla ma ekorom·s· en a ım; o ,,m .,, 
1 

ve lokantalarda kaymok ve ona benzer ~ymt1n Da7daro ~ehrindeki hayvanat balıcc'tinde di§leri ağrıyan su ay-
Fakat buna kaf1I da Almanyanın ra. Bugün Alman fencileri çinko, tenc-ı yiyeceklerin yasak edil<liğini istihsali! ~ baytar tedavi ediyor. Hayvanın Ç0'1lesi dibiııdek'i azı dişini çıkı.ırmak 

kipleri, ~mı kıymetten düşürmek ke, kur§un, nikel gibi ince madenlerin yüzde 7 5 azaltılmıştır. Çok nefis pey. i§i tam otuz "be§ dlJJcika sü.rmlilştü.r. 
~~~~~---=-~~~~~--=-~~~~--=-~-=-~~~_:_-=---~~~-=-~~~-=-~~~~~~~~~ 



HABER - ~kşam posfasI 7 _ 5 İkincikanun - 1937 --------- -=---=--==~~======~~ 

Basketbol takımı kaptanı ule · 
sporcuları ''Çocukların Berl9nde 
Borsada ~özel 

müsabakalar yaptalar Öğrendikleri mağlôbi
yete değer,, diyor 

Bu yenilişin sebeplerini Türki
Yeye döndükten sonra açıkça 

bildireceğini ilave ediyor 

Seneba~ı tatilinde Bursaya gitmiş ol-
duklanm evvelce yazdığımız Kuleli 
askeri lisesi sporcuları orada futbol, 
güreş ve voleybol maçları yapmışlardır. 

l Yunan takımını 49 • J 2 gibi bir 
ı:~a mağlup ettikten sonra büyük 
k J:!erle Olimpiyada gönderilen Bas 
ı:ı lcularımız Berlinde üst üste ye-

erek. müsabaka harici oldular. 
le İlk. galibiyetten sonra bu bek -
~ll'ledik mağlubiyet sporcular 
.1 rnda bir sürü dedikodulara ve:t oldu ; Günlerce gazetelerde ya-

ar Yazıldı. 
~erikada bulunan Basketbol ta
bir kaptanı Naili Moran da bize 
~~~e~tup göndererek Berlinde~i 
o.İ~§ırnizin sebeplerini anlatmağa 
~IYor. 

..._5-_~aili) nin mektubunu qağıya 

.,,-=ıı dercediyoruz: 
Şikago: 15/12/9361 

latanbul gazetelerinde muhtelifl 
c=-ıar tarafından biribirine hücum 
, ~~le yazılmı§, ve Basketbola da
• 0 1il11 bir takım makaleler okudum. 
-.ı..~rlinde neden yenildiğimizi ce
~ Türk.iyeye döndükten sonra 
~m. .... ~u iş beni yakından a
~. cttigı ıçin cevap hakkı be -

Şimdilik bilinmesi lazrm olan 
~eri Yazıyorum: 
tıe ~ Bmıktığnn program mucibin· 

• • L .Yil olduğu gibi Basketbol mev 
earu oi • ~ kcı"ltanunda Beyoğlu Halke-

2. ~la~ış bulunacaktır. 
edikt Berlinde öğrenilen bazı in· 
hhaI er ~lann antrenmanlarına 

_ cdilmıştir. Bundan başka A-

Mısırda 
nıuvaffakivetıi 
anaçlar yapan 

Ad mira 
E3u ay içinde 

Yunan milli takı
tl°llle karşılaşacak 

~-AA. ~lıcaç gUndenberi Mısırda bulunan 
. ~ ltlübü, güzel bir futbol dersi 
~en aonra Mısrr muhteliti. maçını 
11ıııı..ıt...hııı on gol gibi büyük hır farkla 
~p Cbni§tir. 
'-~Mısırdan dönüşte Yunanis
\&r U~ Yunan mill takımiylc 
~baka yapacaktır. 

1Jana klUplerlnden 

0 
Favoritner 

le111plako8 Yunan 
t"kımUe berabere 

kı-H ı 
)''Un~-· . 
~ ~tanda bulunan Vıyananm 

iıc 0~r futbolcuları Oolimpiyako:ı 
:a~~ldan maçı birer golle beraber. 

bıtirrnişlerdir. 
v· bu 1Yana kltibü kafile reisi gazetecileı e 
•• ~~!ar hakkında şunları söylemiştir: 

de~İ! 1~hUrnüz maalesef eski forrnund~ 
0 

g dır. Her iki açık muhacim korkak 

n:ı~UYorlar. Güzel bir oyun çıkaram .. -
ttıu~n sebeplcrin'den biri de iklim ve 
tury alt değişikliğidir. Yunan ve Avus
CUJa a Yernekleri arasındaki fark oyun. 
tas tırnıza tesir yapmıştır. Bir hayli 

Sız old w , ·1~ cd ugumuzu da bun.ara ı ave 
ttı ersek aldığımız neti ·eler tabii oldıtğu 

eydana ç kar. 
}.f aarnarh ·· · · ki &e k 1 unu da soylıyeyım 

b re or . na·k ımpıyakos ve gerek!:e Panati-
b" 

1 
os klübi.ini.iz ii-r.idimi>'İn fevkinde 

ır oyun C'.ıkard •.,r 
Fo • • " ... 

\7u vantner 7 ikincikfımında Selanikte 
nan miıı· t k . ı a ınııle çarpışacaktır. 

Futbolde Bursa askeri liseler takımı
nı 4-1 yenen Kuleliler, voleybolde de 
rakiplerini mağli'ip etmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Güreş müsabakaları çok 
heyecanlı geçmiş neticede 4-3 Kuleli 
güreşçileri mağlup olmuşlardır. 

merikada görmekte olduğum yeni ve Ha k evi fu tbOI 
son sistem tekniklerden istifade maçı a ri 
edecek takımlar vardır. Berlin O- LA 
limpiyat1arına iştirak etmiş olma - an gasp o r 
mızm faydası 1936-37 mevsimin- istiklal idman 
de görülecektir. 

3. Bir buçuk aydanberi Beyoğ- yurdun U _ yeodf 
lu Halkevinde hakem kursu devam d h Ik Pazar günü Bakırköy sahasın a a 
~~~~ . 

h evleri gayrifedereler şampiyonlugu maç 
4. 1936 - 37 yılı turnuvası er 

193 7 lanna devam edilmiştir. 
yıl olduğu gibi yapılacaktır. - İlk müsabaka Şarkşimendiferleri ile 
38 yılında İzmir, Adana ve Ankara- k 

lm k Küçükpazar arasında idi. Küçü pazar 
da ve Halkevleri vasıtasiyle 0 a takı gelmediğinden Şarkşimendifer rnı 
üzere üç adet Basketbol turnuvası 

Yapılacaktır. Bu suretle memleket hükmen galip gelmiştir. 
LSngaspor - Bakırköy istiklal id • 

dahiline bu sporun esaslı surette ya· 
B man yurdu günün yegane maçını yap . 

yımı başlanmış bulunacaktır. u 
d l"'k d mışlardır. 

yaynnla bizzat yakın an a a a ar o- Fazılın hakemliği ile oynanan bu o-
lacağım. b yun rok retin ve güzel olmuş neticede 

5. Orada bulunmadığım u sı- :ı: :ı: 
ralarda işimiz hiç bir surette durmuş _u.n_:.ga_s..:.po_r_1 __ o_g_a_li_p_g_e_l_m_iş_tı_·r_. ---

değildir. Yerime bırakmış olduğum 
arkadaş Halkevimizin yıllık tumuva-
smı başaracaktır. · 

6. Türkiyede her yıldan farklı 
olacak ancak terakkiye doğru Bas -
ketbolda bir gayri tabiilik vardır. Her 
zaman yapılan iş benim noktai na -
zarımdan fazlasiyle yapılacaktır. 

7. Beynelmilel temas mevsimin 
sonuna doğru di.işünülmektedir. 
Tiirk takımının Yunanistana gitme
si ve Mıınr takımının lstanbula geti -
rilmesi hesaplanmaktadır. 

8. Basketbolda kuvvetimize 
inanç getirdiği için T. l. C. l. Berline 
bu şubede iştirakimizi düşünmüş bu 
sporu acele ten atletizm F ederasyo -
nuna bağlamıştı. Bay Bürhan F e
leğin direksiyonu altında kurulan 

bir teknik komite bu işi ele almıştı. 
Türk Spor Kurumu işe vaziyet e

dince teknik komiteden bir kişi çe· 
kildi ve Bürhan Feleğin yerine tenis 
Federasyonu reisi Tokat say lavı Sü
reyya Genca geçti. Gerek evvelce 

iyi bir maksatla ku~lmuş. olan işin 
ayni yolda yi.irüyebılmesı gerekse 

Türk takımının Yunan takımını 49-
1 2 yenmesi üzerinde bu işe devam 
edilmişti. 

9. Berlinde yenilmemeliydik . 

.. 
lskoçya 

Macaristan 
Milli futbol takımları 
karşılaşacaklar mı? 

Macar federasyonu !skoçya - Maca
ristan milli takımlarının Peştede bir 
mŞ& yapmalarını ~lif etmiştir. 

İskoç federasyonu Mayıs ayı içinde 
Peştede bulunacaklarını \'e bu müsaba 
kayı yapmak istediklerini bildirm.işse 
de para işinde tarnflar henüz anlaşa -
mam.şşlardrr. 

IFeırenşvaır©ş 

lsvlçredekl maçı 
4 .. 2 kazandı 

Macaristamn Ferneş~aroş klübü 
de senebaşı tatilinde bir kaç müsabaka 
yapmak üzere tsviçreye gitmişti. 

Oradaki ilk ınaçını F. C. Basel ile 
yaptığı maçın birinci devresi 2 - 1 
Macar kulübü lehine bitmiş. ikinci kı
sımda bir gol yiyen, fakat iki sayı kay
deden FerenşvaroŞ müsabakayı 4-2 

kazanmıştır. 

Macar klüpıeri 
Turneye çıktılar 
Peştenin Kispet takımı Monpelyede 

profesyonel Fra.JlSIZ timiyle yaptığı 
maçta 6 - 3 galip gelmiştir. 

fik dovre 3 - 3 beraberlikle bitmişti. 

Orada oynıyan takımımız Yunanlı -
lann kar§ısmda oynıyan takımımızın 
gölgesi bile olamazdı. T akırnımızın 
düşüşü çocukların ihmaline veya ant 

renmansızlığma atfedilemezdi. Mağ
llı.biyetlerimizin büsbütün başka sos- ---------------

yal ve pisikolojik sebepleri vardır. Boçkay 
Bunları Türkiyeye döndükten son-
ra açıkça bildireceğim. Fransada yaptığı 

10. Berlinde çocuklann öğren- müsabakalarda iyi 
dikleri mağlubiyetimize değer. 

Naili Moran netice!er alıyor 

Spaı·fa 
Mei kez mühacimi 

memleketine 
dönmek mecburi

yetiode kaldı 
Meşhur Sparta Çek takımının merkez 

muhacimi Belçikalı Raymond Bren, hü
kumetinin Ççkoslovakyada daha fazla 
ikametine müsaade etmemesi yüzünden 
Sparta klübünden ayrılmak mecburiye
tinde kalmıştır. 

Raymond birkaç gün zarfında BelçL 
kaya dönmüş olacaktır. Sparta klübü 
bu mükemmel merkez mııha·j-.,· kaybet 
mek mecburiyetinde kalmış olmakla J 

çok zayıf düşmüştür. 

İstanbul halk•nın iyi tanrdığı Boç. 
kay takımı bu sene çok iyi bir vaziyet· 

1 
te bulunmada ve Fr~nsada yaptığı tur-

1 
nede çok güzel netıceler almaktadır. 1 
Son defa karşılaştı.ğı Hermbo~r~ takı- , 
mınr üçe karşı sekız golle maglup et
meğe muvaffak olmuştur. 

ltalyada 
Noel ve senebaşı 

maçları 
ltaıyada Noel ve sene başı tatillerin 

de yapılan en mühim karşılaşmalar 
Bolonia ile Bari ve Juventus ile Bresia 
klüpleri an~sında olmuştur. İlk maçta 1

1 
Bari Bonia'ya 4 - 2 yen"lmiştir. 

Juvcntüs de Brcsiayı 3 - 1 mağlup 
1 

etmiştir. ı 

Los Anccıosta Bıınni Drayden isinıT.i bir oanba::kı karısı, yerden elli nıetre 
irtifada ip üzerimde yürüyorlar. inse. mn, fotoğrafa bakıarl~en bil.e ba...'11 clö
nüyor değil mit 

"Mademki çalışmıyor, 
i ramiye veriniz!,, 

Gazeteciler krah ile 27 bin 
lira ayhkh gazeteci nasıl 

tanışmışlardı ? 
Birkaç gün evvel, gazetelerde küçük 

bir telgraf hava,dL,i vardı. Aınerikada, 
Brisbane isimli bir gazeteci, 72 yaşın· 
da o1mü.~tü. Bu ga.7.eteci senede 250 bin 
dolar ka.?.a.ruyordu. 

Brisbanc, "Gazeteciler kralı" diye a
nılan meşhur Hearst'ün guetelerini i
dare eden ve makaleleri, Amerika hal
kı tarafından fcvkaliide sevilen bir mu 
ha.rrirdir. Birçok devletlerin hüklımet 
rei&}erinden fazla tahsjsatı olan bu mu 
barririn Hearst He beraber teşrikime· 
sai edişi bir hayli dikkate değer. 

Brisbane, vaktiyle Hearst'ün gazete 
terine rakip bir gı:ı.zctede çalışıyordu. 
Hearst onu yanma almak. onunla teş
riki mesai etmek istiyordu. Bir gün 
ona gitti ve sordu: 

- Benimle çalışmak ister misiniz? 
Brisbanc, kendisinin bir muha.?Tir 

olduğunu. esas itibariyle fikirlerinde 
bir ajTıltk olmadığını. aralannda ihti-
18.flı tek meselenin yalnız ücret üze -
rinde olabileceğini söyledi. O zaman 
Hearst cebinden bir mukavele çıkardı. 
Altını imzaladı ve ücret yerini beyaz 
bırakarak Brisbane'a mukaveloyi bı
raktı, gitti. 

Brisbanc böylece istediği ücretle He
arst 'ün gazetelerine geçmişti. Derhal 
çalışmağa başladı ve Hearst'ün gazete· 
sinin satısı yükseldi. 

O aralık Hearst Avrupaya bir seya· 
hate çıkmışb. Briııb:ı.ne çalışmakta ve 
her giin, ha\k tnrafmdan lezzetle oku
nan yazılar yazmakta devam ediyordu. 
Fakat aradan ÜG ay gecince, Brisbane, 
artık gazeteye devam etmez olmuştu. 

İki üç günde bir kayboluyor, ayyaslılt 
ediyor, gazeteye ancak a\'aDS para is
temek için uP,ruyordu. 

Bu hali g-örcn gazetenin müdürü. 
kendisini isinc'!en <:ıkarmıya karn.r ver
mişti. Fa1<at daha ev\·eı. m<\l saltibi 
Hearst'e telgrafla malfımat veroi , ceva
bını beklroiğini bildirdi. 

Hearst'den gelen cevap şöyle diyor
du: 

TebU~ 
Hilal spor kulühünden: 
Kongremizin verdiği karara tevfi

kan bütün üyeler kayıtlarını yeniliye
ceklerdir. Kayıt yenilenmesi için idare 
heyeti 15 şııbat 1937 tarihini son gün 
olarak tcsbit etmiştir. Üyelerim"zin b~ı 
tarihe kadar kayıtlarını yenilemeleri 
ve bu işi yaptırmıyanlarrn kulüple ala-

1 kalarının kesileceği bildirilir. 

uBrnban'a üç aylık iJ.,·1vrnıiye oo bir 
aylık 'me:uniyct veritıiz." 

Gazete müdürü şaşırdı. I..iıkin ~t -
ronun emrini yerine getirdi. Bir av son 
ra, Brisbane, aldığı ikramiye ile çıktı
ğı seyahatten terü taze dönüp tekrar 
işe başlıyordu ve, eskisinden daha gü
zel yazılar yazıyordu. 

Aradan zaman geçti. Brisba.ne'ı koğ
m.ak istiyen müdür bir fırsatını bula
rak Hearst'e bu hareketinin sebebini 
sordu. Hearst şu cevabı verdi: 

"-Biz makineleri bile dinlendiriyo
ruz. İnsa.nlarm da dinlennıeğe ihtiyaç
ları vardır ve sarfettikleri gayretin 
bir hududu olmak gerek. Brisbane üç 
ay içinde büyük bir gayret sarf etmiş 

olacaktı ki, işi ayyaşlığa vurmuştu. Ya 
ni sinirleri bozulmuştu. Kendi.sinin is
tirahate ihtiyacı olduğunu anladığrm 
için öyle hareket ettim.,, 

Şurası muhakkak ki Hea.rst'ün gat.e 
teciler kralı oluşunun sırlanndan biri
si, kıymetleri çalıştırmasını bildiği ka
dar ve hatta belki de daha ziyade, OD

iarı dinlendirmesini bilmesindedir. 
fa. 

Fransada iht"yarkıyıp da r,altştımı

yan gazc cc:ler :ç·n bu müessese vü
cıula getirilm~tir. Bi:: doğrtıs'ıı .,,.,_. 
rendik; sonra beUıi Doriilacezedo 
yer lmluru:: diye il,mitlondik! 



OGLU 
-5- Yazan : A. Cemalettin Saracoğlu 

Macera ve aşk romanı -52- Yazan : (Va-NO) 
Mfllt mücadele senelerinde 

Enosis vapuru nasıl Saraydaki Mihrümaha bir ilaç içireceksin. 
zaptedilnıişti ? 

2 numarah motorbotu geriye bırakarak 

Kendisini birkaç gün ısıtma gibi bir hastahk 
tutacağı için saraydan tımara yollayacaklar .. 

tam yolla şlkArının üzerine atıldı Geçen tefrikaların hülasası: olmasllUI. rağmen - çalı dibinde adam 
Aksi olacak ya!.. Tamam bu sı - rini sokakta bulmadılar yal. Böyle Esir tacJrl hacı Mustafa, muhte,em gc bulunur. fehvasınca - ihtiyatla: 

mUerlle ve kalabnlık hcyetlle lstanbula 
rada 2 numaralı botun makinesinde bir tehlike varit olsa bu zatlar elbet gelmiş, Fındıklıdaki sarayına yerlC§iyor - Onun vasıtasiyle saraya bir erlmk 
gene bir bozukluk b<ı§ gösterdi. Za- kocn gemiyi seyahate çıkarmazlardı. f malyetıııdcld Beşir ağa ile sarayda per sokmak istiyorum. 
ten bu tekneler pek padak birer ma· Bu sebeplerden dolayı "Enosis,, decllllt eden biraderi Nesim ağa ko - Deli misin sen? 
tah değillerdi. Anadolu Milli hü - vapurunda süvariden dümen neferi- nu§maktadIT. _ Hiç de deli değilim. ı 
kumetinc Rusyanın bir cemile olarak ne kadar herkes Türklere tesadüfü _ Öyleyse bunun nasıl kabil olaca-

ld ... b 'k" · .. 1 h h ı· d b"l · · - Demek ki sen bizim yükselmemize satmıı o ugu u ı ı gemı , oy e atır ve aya ın en ı e geçırmıyor- ğıru sanıyorsun? .. o zavallı Mihrümah 
b h 1 b . d t d"f tm d imkan görüyorsun Beşir... l u ran ı ır evreye esa u e e- u.. da senin benim gibi bir kul parçası .... 
ı .,i, ~lsaydı muhakkak ki hurda ola- Halbuki tahakkuku milyonda bir - Tabii.. Beni nasıl Hacı Bilal saraya satmışsa, 
rnk satılacak teknelerdi. Lakin "ko- ihtimal dahilinde bile görülmiyen bu - Bunun için bir çareı var mı? onu da öylece ayni esir taciri satmış .. 
yunun bulunmadığı yerde keçiye ab- tehlike tahakkuk ediyor ve saatte - Sen söyle bakayım! Şu senin Mih-

bi b d l • b ~ir, sevinçle kardeşinin kolunu ya 
durrahman çelebi,, denildiği gi · elde yirmi milden fazla ir süratle ken i c rümah a yük8elmek hırsı olan ir ka-
baskası bulunmadığı için, Milli hüku. rine yaklaşıyordu: ( 1) numaralı mo- dm demiştin, değil mi?.. kaladı: 
met o zamanlar bu botları tehalük ile törbot gecenin kuyu karanlığı içinde Güzel mi bari, genç mi? - Deme .. Sahi nti söyliiyorsun? 
satın almıştı. "Enosis., e gittikce sokulurken botun Nesim, fındık ormanında yalnız bu- - Allah Allah... Bunda !}aşacak, ı 

Bir taraftan karanlık kesifleıerek ba! tarnfındr~ i 47 milimetrelik to· Iunduklarından emin, bir kahkaha at- memnun olacak ne var?. 
göz gözü görmez bir hale gelirken pun arkasında harp mevkiini almış tı: - Memnun olduğum, Mihrilmahın 
motorbotlardan birisi stop etmek olan topcu Halit cnvuş ( •) mermiyi _ Ta.bit değil mi... Fakat bu sualle- bizim efendilerimiz ta~mdan saraya 
mecburiyetinde kalmı§tı. Bu vazi - topa sünnüşt, rin manasını anıa.mıyonım. satılmış olmasıdır. ÇilnkU biliyorsun 
yet karşl!ımda 1 numaralı bot süva- -Ateş!.. emrini bekliyordu. Beşir, manalı manalı: ki sarayın Metı, hastalanan insanları 
risi yüz ba§ı Necati kaptan düşünme- Kaptan mevkiinde süvari yüzba. _ Bir erkekle onun ~mı döndür- Umara yollamaktır. Sarayda hasta 
eli bile. Madem ki kader ve tali onu ~ı Necati kaptanla kendisini bir arka- k · tı·yo muhafaza edilmez. Nereden geldiyse o-:>' me ıs nım ... 
arkadaıµndan ayırarak yalnız buakı- daşiyle Rus meyhanesinde tanımış ç k bek . ·· 1 ÇUnkU raya gi(ier. Tedavi edilerek geri yoUn-- S 1 H - o Iersm, oy eyse .. 
yordu. O da yalnız baıma Yunan olduğumuz serdümen ürmene i ü- Mihrünıa.h, gerçi, ekser saray ka.dmla- nrr. Öyleyse, Mihrümah ke,'ifsiztenin-
vapurunun üzerine saldıracak ve tek seyin çavuş gözlerini düşman gemisi- rı gibi, erkcksizlikten çok şikayetçidir. ce Hacı Mustafamn konağına istirahat 
ba,ma büyük düşmanı ile hesabını nin pupa fenerine dikmişler, saatte Ukln onun her şeyden evvel isteği sa- için yollanacak ... 
g0rccekti. yirmi mil süratle denizleri yırtan kü- raydan ayrılmamaktır. Zira dışarki ha- _ Vallahi sözlerinden bir şey anla -

Hem acele etmek, "Enosi!I,, i ka- çük teknenin koca bir gemiye karşı yatı cehennem far.ıed"Jor. Hatt.~. daha mıyonım, birader .. Sen, uzun bir sefere 
çırmmnak istemiyorsa ç.abuk davrnn boy ölçüıme saatinin çalmasını sa· demin bile söyledi: "Pa.şalatla evlen _ çıktm, her halde, sinirlerin bozulmuş ... 

1 
mnk icap ediyordu. brrsızlıkla bekliyorlardı. mesini bile istemem ... ÇünkU beni kim Bunlaı: ne demek? 

Bimıenaleyh, 2 numaralı motor- (Devamı ı·ar) bilir nerelere gotüriir, l!IOnradan unu - - Neticeyi görünıün ... Sen benim 
botu geride bırakarnl· tam yolla şi • ( :r.) _ Anadoluda milli hükfunet turlar ... Gene bu saraydaki Yaziyetime söylediğimi yap .• Şimdi, konağa gidin-
k9.nnm üzerine atıldı. Böyle mini t ... ··1 ettilden ıonra denizde ilk defa dil""~m, ama., daha fena bir muhit - ce, sana bir ilaç verecegvim, onu Mihrü-. · b" k ·1 k b" ee.-u :r-· 
mını ır te ne ı e oc:3 . ır. vapuru olarak düşmana menni savurmak §e· tc! ..... dedi. Hulasa, evlenmek niyetin- maha içirirsin. Birkaç giln sıtma gibi 
zatJta kalkıgm?k bel~ hı~ cır~~et ~a: refini kazanmıı olan bu babayiğit de değil .. Hem evlense bile ne çıkar? nöbetleri tutar, onu saraydan tedavi 
hakkuk ctmesı çok guç hır hulya ıdi. Türk denizcisi Filyosludur. Beşir, seısini alçaltarak ve ormanda için yollarlar .. Ben, hastane kısmında 
Fakat Türk denizcilik tarihinde bu - -------------------------------------------
n3 benzer, ne l1ülyalar olmu§, nice 
o maz r,c runen işler becerilmi§ti. 

( 1 ) numaralı motorbot hem be
YLlZ köpükler saçarak §İkarma doğrn 
u~k n ''Enosis,, de her §eyden bi 
kaber, ı ş:k ve nur içinde rahat rahat 
blenl uln doğru yol alıyordu. 
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KAPTAN DUR! .•• 

''Enosis,. rumca .. ittihat,. demek· 
tir ve her nedense bu isim :Türk de 
nizcilik tarihinde acaip tesadüflerle 
karışı!~ tuhaf bir iz bırakmıştır. 

131 O Osmanlı - Yunan muha· 
rebesinde "Prevze,, Osmanlı istih
kamları bir tek Yunan vapuru lx!tır
mı§lardı ve bu vapurun ismi "Enosis., 
yani "ittihat,, idi. 

1914 dünya harbinde Karadeniz 
Rus don:mması bir Osmanlı vapuru 
zaptctmisti. Ve bu vapurun ismi 'itti
hat,, idi. 

1919 istiklal harbinde Türk bah
riye3i bir vapurun zaptı peşinde ko· 
şuyordu ve bu vapurun ismi gene 
''Eno is", "ittihat., idi. 

Tuhaf bir tesadüf değil mi? 
Her ne ise, sadede gelelim: 
I3u sonuncu "Enosis,, vapuru 

Novorosi k·den deri, salamura, bağır
sak yi..ıklcmiş ve lstanbula gidecek 
birkaç yolcu da alarak denize açıl
mı:tı. 

Yu::ıan gemisinin süvarisi ba§ta 
olmnk .iizcre gemide herkes Kara· 
denizin emin olduğuna o kadar inan
mışlardı ki bunlara birisi çıkıp da, yol 
da bir Türk harp gemisiyle karııla§
maları ihtimalinden bahsetse kahka· 
halarla p.ülecekler ve o kimsenin çıl
dırmış olduğuna lıükmedeceklerdi. 
"Averof,, un Yunan torpito muhrip
lerinin dolaştıkları sularda bir Türk 
gemi inin mcvcudivetine hiç imkan 
mı t vvur cçlılirdi? .. . 

"Enosis,, e binmis olan yolcular 
ve bunların arasında bulunan maliye 
mütcha3Sıeı ltalyah Sinyör Luici Al
herto eh brjyle dü:-ünr.-ıüştü. Zaten 
böyle b:r ilıt:r.ıal rncvc:..ıt bulur.zaydı 
herkesten ev, el "Enosis,, lendi bJ
şmdan korkar, denize açılmak iste
mezdi. Vapurun armatörleri gemile-

Tekrar yemek salonuna döndüQü 
zaman arkadaşını masanın 

başında bulamadı 
öteki memur eliyle k:ıdehleri tuttu : 
- Hayır. İstemez .. 
Arkadaşı şaşırdı: 

- Komiser gelinceye kad:ır içecek 
değil miyiz? 

- Yavaş konuş! Garson memur ol. 
duğumuzu anlamasın. G<irüyorsun ki 
burası meş'um ve tehlikeli bir yerdir 1 

- Adam ı:cn de. Hcrl:es keyf ve neşe 
içinde. Bizim içmememiz ""p.allıkttr. 

- Komiserin ded•ğini unutuyorsun? 
- Bir tuzağa düştü diye mi merak 

eldi yorsun? 
- Beş dakika daha bekliyeceğim. 

Dönmezse, .... 
- Diz de şarap deposuna ineceğiz, 

öyle mı? 
- Elbette. 
Yer,inden kımıldamak istemiyen ve 

komiserin muvaffakiyetinden şüphe;i 
olmayan memur birdenbire uzaktan ge
çen bir gölgeyi göstererek: 

- O ne?! dedi. Ahçı h.ışı giyinmiş 
paltosu sırtında .. Gidiyor. 

- Benzetmiş:;indir. azizim! Ah!(t ba
şı bizim komiserle birlikte lokantanın 

zemin kııtma indi. Onu merdivenle~en 
inerken gözUmle gördüm. 

- Ben de bu z.d;unm ~imdi giyinmiş 
olarak müzikholün arka kapısından rüz 
g:ır gibi es~iğini göz:.imlc g<-:rdüın. 

- rmi:ı :r isin .. ? 
- Komşunun gözlerilc görm .. dim. 

Kendi gözlerimle gördüm. Haydi kalk 
gidelim. 

- ikimiz birden gi • ... r.ıe}' iz . Sen git 
b. kahm .. 

- Pekal5. O halde beni bekle bura. 
da! 

Sivil :nc:n •r yem '-: E"'l..ı' 
dr. M:i-il-t. o tin l>:ıp:'" · r:l n ,,. 

fırl a 

şarıya çıktı. Lokantanın l:::ıp mda pn. 
dan fazla ot"ômobil duruyordu. 

Ahçıba§ı bu sırada bir tabiye binmi§ 
ti. Otomobil süratle hareket etti. Me· ! 
mur arkasından ko§madı.. Lokantanın 1 

merdivenlerinde ceb;nden küçük not 1 
ldefterini çıkardı .. Şu numarayı kaydet·! 
ti: 444. Tekrar yemek salonuna döndü. 
ğü nman arkada§ım masanın batında 

'3ulamadı. 

Sandalyeler masanın üzerine çevril
mişti. Belliydi ki masa terkedilmiş de
ğildi. Sandalyenin birini çekti. oturdu. 
Masanın üzerinde şu pusulayı gördü: ı 

"Beni bekle burada. Şirn:li dönece. 
ğim.,, 

Memur iki kadeh bira ısmarlamak fır 
satını bulmustu. G:ırscın biraları getirdi 
ği zaman, sordu: 

- Bu hokkabaz çoktanberi oynuyor 
mu burada? 

- Hayır, yeni geldi. 
- Yahudiye benziyor, değil mi? 
-Evet. 
- Ba§ka numarası yok mu bu ada-

mın? 

- Bu gece ufak birkaç tecrübe yap· 
tr. Eğer halk tutarsa. her gece gelip ya. 
pacak numaralarım. 

Sivil memur bir hayli bekledikten 
sonra arkadaşını aramağa lüzum gördii. 
K~ndi kendine ı 

- Komiser ve maiyeti ~arap :leposu
na ineli yarım saat oldu. hali dönmedi
ler. Bizim arkadaş da onları aramağa 

gitmi! olmah. Bu ne garip lokanta 1 Gi
den gelmiyor .. Hele bir ben de gidip ba 
kayım şu şarap deposuna. 

Yavaşça yerinden kalktı. 

- Ahçıbaşıyı kaçırdık ama, 444 nu· 
mar:ıiı BH . .ırabanm ~oföriinü bulm:.k 
güç b:r i~ degil. Bir .. z sonra şoförden 
ahçının nereye gitti ğini öğreniriz. 

Diye söylenerek salondan çıktı. Darl 

··•································•···················· . . . . 
i Yazaın: i . . . . 
: taker.d•r F. Sertelll : . . 
: - so - i . . . . ........................ ............................... . 
bir merdivenin başına gelince, bir:len'>i 
re ba!!ı dönı:l ü. O ne? 

- Fazla afyon rrıu koydular 
biray<ı .. ? 

acaba 

Memur, o sıra arkasından gelen bir 
ayak ııesi duydu. Kendini güçlükle top~ 
ladı: • 

- Beni de takip mi ediyorlar? 
Diye mırıldanarak başını arkaya çc· 

virdi. Salonda konu§tuğu garson me
murun arkasında !duruyordu. Birdenbi. 
re gülerek: 

- Affedersiniz, dedi. Burada kimi 
arıyorsunuz.? 

- Arkada§ıtıU· 

- Arkadaşınız rahatsızlandı. Gitti. 
- Gitti mi? 
- Evet. Hattli size özür diledi. Başı 

fazla~ döndüğünü söylemekllğimi ten
bih etti 

- Acaip şey! Demek ki onun da oo
şı fazlaca dönüyordu? 

- Olur ya. Taze biranın ldaima afyo. 
nu serttir. Bayatladıkça azalır .. 

- Fakat, ben çocukluğumdan beri 
bira içiyorum. Beş düble içer i~mez sar 
hoş olduk. Bir tane daha içseyd"m, ye 
rimden kalkamıyacaktım .. 

- Siz başka yerde de kl!fayı doman
ladıktan sonra buraya gelmiş olnıal:sı. 
nızl 

- Hayır. Do:;doğru buraya geldik. 
- Sizin komiser efendiye bira h!ç 

çarpmadı. 

- Vay .. Sen bizim komiseri tanıyor 
musur..? 

- Tanımaz mıyım?! Ahçıba§ıyı şa· 

r~p ıdepo:mna . irdirdi .. B•n de onı:;-n 
meze götürdiim,. 

- Meıe mi götürdün? 
- öyle ya. Depoda kafaları tütsülü· 

çalıştığımdan bu gibi ilaçları i)ğrcn1 

dim. Mcrnklanma, hic de zarnl'lı de ~ 
ğildir .. 

!ki kardeş böylece konuşarak, kona· 
ğa. geldiler .. Şadırvanların, havuzların 

önünden gectiler. Çiçek bahçeleri, ye • 
miş bahçeleri.. Mermer merdivenler ..• 
Geniş hahlarla döseli sofalar .. Hula • 
sa bir saray ki, belki Osmanlı padişahı 
parmak ısırmaz ama devrin bütün hü
kümdarları gıptayla bakarlar ... Nete
kim. bütün vüzera kıskanıyor .. 

Bu saray, daire d::ı.ireydi. Hacı Mus
tafa !st anbulda değilken kahyası tara· 
fmdan idare cd ıimişti. 

Her da.trenin de aynca müdürleri 
vardı ve onlar ı.;u kısımlara bakarlar
dı: 

Hizmet halayıkları, 
Yatak cariveleri, 
Harema{{alan, 
Ak a"'alar, 
İş köleler, 
Yakışıklı köleler. 
Ta.biativle bu sonuncu iki kısım. se

li\mlıktaki iki daireyi i~al ediyordu. 
Fakat diirt evvelkiler, harem dairesin· 
deydi. Herbirinin ayn ayn şubeleri 
vardı. 

Ön tarafta, merasim salonu ~bi, 

hatta belki de tiyatro gibi olan bUvilk 
tarafta kfıhvanın nezareti altında ha -
zırlıklar oluyordu. J{Öse olan bu adıım, 
bir tarnftan tcsbih cekerck dola.8.JYor, 
öte Yı!l"dan dn ince zırtlak tııe!lvle: 

- Hayd i r abuk olun! - dive havkı· 
rıyordu. - Hem efendimiz geldi. hem de 
yann m;sııfirlerimiz 1?elccek, bütün çe 
şitlere bak raklar ... Ne d rovonnm_.. 
Cnnlamn .. F'Afnnızı patlatırım .. 
N~im, us111la: 
-~mek yarm yeni esirlerle eski· 

ler hep birlil-te ~ph,.in tanmmış insan
larmn P"i'ıJterilccek ? .. 

- E v<'t. ı;c~i var. Tabii. usulleri bi
livorsun ... $u kO<'aman divan odasmda 
halk b'rikr""k.. İC'n.n edenlere carive
lcr f"~t rilecek . Biivük satlf~lnr ola • 
cak. Kt hvanm havkrrması da bu Yüz
den. ~., ln.,n hrı :rrlatTvor .. Fakat avni 
lı nzı-lTk rl; <Yer 1'Tsımhırda da vardır . 
~ rn~ i göre ekd n.. Tam zamıı.nmda 

geldik .. 
(Devamı oor) 

yorlar .. Ama da taharri bu 1 DoğrusıJ 

pişkin adam.-nış sizin komiser 1 
Memur birdenbire ınıırdı. 
- Demek b:z aptal gibi salonda otu. 

rup dururken, bizim komiser §&rap de
posunda keyf çatıyor ha?! .. 

- Ne sandınız yal Böyle bir fırsat 
her zaman ele geçer mi? Bizim lokanta· 
run şar b deposu, yalnız Berlinin değil, 
~ütün düny nın nefis şarapla tile ıdolu. 
dur. 

- Sahi mi söylüyorsun? Haydi bana 
yol göster bakayım. Bizim komisere 
bir baskın yapayım da aklı başına gel· 
tin. 

Garson eliyle gösterdi: 
- Şu. merdivenden aşağıya inersiniz. 

Soldaki odanın k"'pısını itip birdenbire 
içeriye dalar ıruz. 

- Pekala. Haydi sen bana da güzel 
bir şarnp mezesi getir .. 

- Sıcak börek yer mis;niz? 
- Fena olmaz. Biraz da turıu .. 
- Bn~üstilne. Şimdi getireceğim. 

Garson ayrıldı. Memur, garsonun g69 
terd'ği merdivenden inmeğe başladı. 

- Ne uzun yol. İnmekle bitmiyor• 
Mer'divende sendeliyerek kendi kendi• 
ne konuşuyordu. 

- Bu daracık yollardım kocaman ya
rap fıç larını nasıl irıdirip çıkanyorlaf· 

acaba? Vay komiı:er vay .. Al:ı.cağın ol
sun senin! Beni yukarıya bağlarstı'

Kendin şarap deposunda keyf çataraıO 
o le n:i? 

Yirmi nyak merdiveni indikten sonrl 
soldaki demir kapın:n önünde durdu. 

(Deıvmt mr) 
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20 HORTLIYAN FAUSTA 

---------------------- Hayır Majeste, müşteri bulama-
dım ama, elmasa mukabil biraz borç 
para buldum ve kralıma getirdim, 

- Aferin Sansi, teıekkür ederim. Bu 
parayı size ne zaman iade edeceğimi 

bilmiyorum. Fakat benim ve sizin gibi 
insanların paraya fazla ehemmiyet ver. 
me:iiğini bildiğim için mtiteselli oluyo
rum. 

Bu aralık, Dük dö Macyore kral:n 
yanına yzklaşmı§tı. 

Kral, Sansiye teşekkür eder gibi bak
tı. Sonra Düke dönerek: 

- Geliniz mösyö, dedi. 
Koridorları geçtikten sonra, yazıhane 

vaz:fes!ni gören s:llona girdiler. Kralın 
iki katibi, Ruze dö Bolyö ve Forje dö 

Frenes masa başında oturmuş çalışıyor 
lardı. Kral katiplerini d şarıya çıkarma
ğa lüzum görmedi ve düke: 

- Söyleyiniz, mösyö dedi. 

- Majeste, mukaddes papa, sizi sen 
derece alakadar eden b:r evkarın sureti 
ni takdim etmek üzere beni huzurunuza 
gönderdiler. İşte! 

Dük bunu söyliyerek evrakı krala 
uzattı. Dördüncü Hanri bunu alarak 
dikkatle okudu ve soğuk kanlılığını 

kaybetmeden sordu: 

- Ya asıl evrak nerede, mösyö? 
- Majestelerine teessürle haber ver. 

mek mecburiyetindeyim ki, bu mühim 
evrak, Prenses Faustanın elindedir. Kar 

dinal Montaltin refakafnde bulunan 
Prenses bu evrakı kral Filipe götürmek 
üzere İspanyaya hareket etmiştir. 

- Sonra, mösyö? 
- Hepsi bu kadar, Majeste. Mukad. 

des papa, sizi bu hususta haberdar ede-
• Tek docıtluğunu izhar etmeği bir v.: ... 

hbmf~tfr. 
'Ust tarafına gelince, mukaddes pe· 

der, Majestelerinin zek.alan sayesinde 

icap eden tedbirleri alacağından emin 
ve müsterih bulunnıaktadır. Kral tasdık 
makamm•:b ba§ınt salladı, ve kısa bir 
sükuttan sonra sordu: 

- Kardinal Montalt, mukaddes papa 
nm yeğeni değil nıidir? 

- Evet Majeste 1 
- O halde? 

- Kardinal Montalt. mukaddes pe. 
dere ve kiliseye aç:kça isyan etmiştir f 

- Ya? .. Peki!.. 
Ve katiplerlnden birisine dönerek 

§U emri verdi: 

- Rüze, dükü şövalye Pardayanın 
yanına götürün ve yalnız kalmalarını 

temin e':lin, konuşmaları bittil:ten conra 
Mösyö Pardayana buraya gelmesini ri
ca edersiniz. 

Sonra tatlı bir tebessümle düke hita• 
ben: 

- Haydi bakalım dille, dedi, ve unut 
mayın ki hareketinizden evvel sizi bir 
defa dah:ı görmekle bahtiyar olacağım. 

Bir müd<let sonra, 'Pardayanla dük 
Macyore lıaşbaşa kalmışlardı. 

Pardayan heyecanını yenmeğe çalışa. 
rak söze başla1:1ı: 

- Mösyö, dedi, mukaddes pederin, 
benim gibi yersiz yurtsuz b:r serseriye 
sizin gibi yüksek ve ıerefli bir zatı hu· 
susi bir görüşme için göndermiş olması, 
beni cidden layık olmad•ğım b:r şerefe 
garkediyor. Bunun sebebini öğrenmek
le bahtiyar olacağım. 

- Mösyö, mukJddes peder Fausta. 
nm sağ ve serbest o!duğunu size bildir
memi emretti. 

Pardayan tasvir e'dilerniyccek bir deh 
şetlc ürperdi fakat her zaman olduğu 

gibi çabu~ak kendisini toplpadı: 
- Demek Madam Fausta yaşıyor! 

İyi ama bund;ın bana ne? 
Dük Macyore hayret içinde kaldı ı 
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hlırmetsizJik ve alayla konuşan bu ada
ma daha dikkatle b:ıktı. Bu kırk yaşla
rında, yakışıklı ve kuvvetli bir adam'liı. 
Gayet sade giyinmiş olınasma rağmen 

yelek ve mantosunu giyinişinde hususi 
bir zarafet vardı. Halinden asilzade ol. 
duğu belliydi. 

Meçhul süvari devam etti: 
- Eğer isterseniz sizi krala takdim 

edeyim, zaten bu akşam için bana ran· 
devu vermişti. 

Dük Macyore hayretle, evvela ada
mın yüzüne sonra elbiselerine baktı. 

Meshul süvari gülümsedi: 

- K,ralın kılık kıyafetini görünce 
büsbütün hayret cdece'dniz. Emin o. 
lun ki, siz, bu sevimli ve parlak elbise· 

niz, altın tellerle işlenmiş mantonuz, 
şapkanıza dikilen tüyünüz ve çizmele
rinize raptedilmiş mahmuzlannızhı kra 

h mahcup edeceksiniz. Kendisile ince. 
ince alay edildiğinin farkına \•aran Dük 
fena halde kızmıştı: 

- Yeter! diye bağırdı. Yol:sa size 
elbisemdeki süslerle beraber, kınımın 
içinde kıl:ç taşıdığımı da isbat ederim. 

- Ya, öyle mi? Ne yapalım. öyle ise 
ben de sesimi çıkarmam. Çünkü ta t
talyadan buraya kndar gelen böyle meş 
hur ve asil bir süvariyi kızdırmak hiç 
işime gelmez. 

Dük Macyore büsbütün kızdı ve: 
- İtalyadan geldi:imi de nereden 

biliyorsunuz? diye blğırdı. 

- Canım ne diye kızıyorsunuz? M.a
demki bunu gizlemeğe çal şıyordunuz, 
Romalılara mahsus §:veyi dağlann öbür 
tarafında bırakmanız lazımdı. 

Dük Macyore bu alaya tahamthül 
edemedi ve elini kılıcımı götiirdü. Fakat 
yol arkadaşının da yabana at·Jı:: bir a. 
dam olmadığını an!?.yarak, fikrinden 
vazgeçti ve kendi kendine söylendi: 

- Evvela vazifemi yapayım, kralı 
göreyim ve şu Alla.hın beJası Pardaya
nı bulayım, ondan sonra, dönüşte, bu 
edcbsizi bulup küstahlığırun cczasııu 
veririm. 

Ondan sonra tekrar meçhiıl süvariye 
dönerek tatlı bir sesle: 

- Rica ederim Mösyö asabiyete ka
pıJıdığım için kızmayın. Bana göster. 
rniş olduğunuz teve.cühtcn dolayı ~ok 
müteşekkirim, beni krala takdim etmek 
hakkındaki teklüinizi de büyük bir se
vinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. 

- O halde Mösyö beni takip edin. 
iki süvari atlarına hirıız daha hız 

verdiler. Akşama doğru, tam güneş ha· 
tacağı sırada Şayo tepesiQe varmı§lar. 
dı. Fransız asilz:ıde elini uzattı ve ha~ 
parmağile bir yeri göstererek: 

- f şte Paris ! .. dedi. 
Derin bir sükute dalmış olan ~ehir

den ancak evlerin &'d:ırnlan ve bunların 
arasından yükselen kilise kuleleri görü 
yordu. Şehrin dört tarafı taş yığ:nlan 

ve siperlerle çevrilmiş ve bunların etra. 
fı da kral ordusunun gitgide daralan 
çemberi içinde muhasara edilmişti. 

Dük Macyore, muhasara altına alı· 

nan bu muazzam şehrin dehşet veren 
manz~rasmı seyrederken, yol arkadaşı 

da gözlerini bir noktaya dikmiş dalğın 

dalgın düşünüyordu. Anlaşılan hayatr
mn heyecnnlı ve tatlı bir hatrrasm.n 
rüyasına dalmı;tı. Çünkü bir aralık du. 
'd:tklarnda acı bir tebessüm belirdi. 

Dük Macyorcnin sesi, meçhQl süva· 
riyi bu tatlı rüyasından ürpererek uyan 
dırdı. 

- Mösyö artık Parise gitmek zama· 
nı gelmedi mi dersiniz? 

- Gidelim .. 
Monmarter tarafına saparak Parise 

doğru yolbndılar. Muhasara askerle
rinin gürültü ve hercü merci ~rad.• Ja 
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mevcuttu. Birçok papaz ve rahipler, 
u.ıun entarilerini bellerine doğru kıvır
mzı olduktan halde bu tcfil kalabalığın 
içinde gidip geliyorlardı. Hepsinde de. 

silah olarak, kazına. kürek, kama, bal 
ta veya fitilli tüfekler vardı. Hepsi sağa 
sola koşuyor, bağınp çağmyorlaroı. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. 

Bunlann etrafım saran bir sürü sefil 
ve aç insanlar, bu rahip-askerler tara 
fından mütemadiyen dağıtıldıklan halde 
biraz sonra tekrar oraya gelerek acınıt· 
cak ve ümitsiz bir sesle: 

- Ekmek! .. Ekmek! .. diye bağm

yorlardı. 

Dük Macyorc yol arakadaıına alaylı 
bir tarzda: 

- Bana öyle geliyor ki, Parislileıi 
akşam yemeğine davet edersek her 
halde reddetmiyecekler. 

- öyle, zavallılar fena halde aç. 
- Onlara acıyor musunuz? 

- Ben aç insanlara daima acırım. 
çünkü, kendim de bir çok zamanlar aç 
ve susuz kalmıştım. Bunun ne demek 
olduğunu bilirim. 

- Çok şükiir benim başıma böyle bir 
şey gelmedi. 

M çhCıl adam, karşısındakini baırn
d:ın n~ağı süzdü ve hakarctfimiz bir ses
le: 

- Belli diye c vap verdi. 
Bu bir tek kelimenin ihtiva ettiği 

~ğır hakaret Dük Macyoreyi titretti v
0

e 
bu defa kat'i bir kararla elini kamasına 
götürdü 

Fakat bu anda, dalgalar halinde, bü
tün o sefil ins~nlar.n üzerinden aşarak, 
kulaklarına çarpan sesler duydular: 

- Kral! .. Kral! .• Yarısın kral! .. 
Biran içinde, bütün o eefil insan küt

le · •ahip - askcrkri iterek ~:<ı!d :ı:nlara 
hücum cttilc.r: 

- Yapsın kralı .. Ekmek! .. Ekmek 1 
Ve ayni zamanlda kral dördüncü Han 

rinin gür sesi duyuldu: 
- Geliyorum arkadaılar 1 Geliyorum 

sevgili dostlar 1 
işte o zaman, meçhul adamla Dük 

Macyore, tarihin lakayt bir tarzda bah
settiği bu heyecanlı sahneyi gördüler: 

Dördüncü Hanri atından indi. Onu 
takip eden üç yüz süvari ayni §ekilde 
hare.ket ettiler, o zam:ın ucsuz bucak
sız bir katır kervant ekmek yüklü ol
duğu hallde kralın önünden geçmeğe 

başladı. Kral bu ekmeklerden bir tane
Eini alarak bir sopanın ucuna geçirdi ve 
aç insanlara doğru uzattı. Biran içinde 
bütün kcrvnnın yükü boşalmı§ ve yo. 
kolmuştu. 

Dük l\facyore hayretler içinde kalmıt 
tı: 

- Ne yapıyor? diye bağırdı. 

Meçhiıl adam biç bozmadı: 
- Görüyorsunuz ya Mösyö, dedi. 

Kral Parislileri akşam yemeğine d:ıvet 
etti. 

Ekmek ziyafetini müthiş bir gürültü 
ve sevinç avazeleri takip etti. Muha&Ha 
altında bulunan bütün o sefil ve aç 
kütle: 

- Yaşasın kral! .. Ya~as•n Hanri diye 
bağırıyorlardı. 

K:al atına binmitti 1 
- Y eyin arkadaşlar 1 .. Afiyet olı;un 1 

Yarın tekrar getireceğim, diye bağıra

rak cevap verdi. 
- Dravo Majeste! 
Bunu bütün kuvvetile bağıran meç. 

hul sü·. ariydi. 

Kral, hissiyatını böyle a~ıkça izhar 
eden bu ada."lla doğru baktı, yfü:ünde 
bir tebes:;Um belirdi: 

- A ! .. Siz misiniı: .. ı ösyö c& P~rd::ı· 
yan, demek nihayet geldiniz 1 
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Dük Macyore beyninc1en vurulmuşa 

dönmüştü. 

- Pardayan ! !diye bağ·rdı. 
Kral devam etti: 

- Mösyö Pardayan sizi gördüğüm· 1 
den dolayı çok memnunum. Benim da. 
vetime bu kadar nazikane bir surette 
icabetiniz bu defa biz:e iltihak edeceği-

nizi gösteriyor. Çok te§Ckkür e\lerim. 
- Majesteleri benim daima kendile

rine merbut kalacağıma ernin olabilir. 
ler. 

- O halde çok iyi. Şimdi Monmarter 
köyüne avdet c'deceğiz. Mösyö dö Par· 
dayan tittf en benim yanımda yer alınız 
beraber gidelim. 

Pardayan atını krala doğru cürmcder. 
evvel yol ark::ıdaşına döndü ve: 

- Mösyö, dedi, iGıninizi söylemek 
lUtfünde bulunursanız, köye geldiğimiz 

zaman sizi krala takdim etmekle çok 
büyük bir zevk duymuş olacağım. 

- Çok te~ckkür cı:lerim. O halde beni 
t u şekilde takdim edebilirsiniz: 

Herkül Sfondrato, Ponte - Hacyore 
ve Marciano dükü mukaddes Sikst _ 

Kent'in Sa Majeste krnl Hanri ve Mös
yö şövalye dö Paroayan nezdindeki 
sefiri. 

Pardayan vücudunun ürperdiğini 
his;etti. Fakat heyecanrnı gizlemeğe ça
lr§&rak: 

- Doğrusu bu kadar büyük bir ıere
f e nail olacağımı zannet1:1iyordum, de
di. Ve nazik bir selam verdikten sonra 
kralın yanma yaklaştı. 

Kral, köye avdet etmek üzere atını 

sürdUğü zaman, surların üzerine toplan 
mış olan halk blitün kuvvetile kendisi
ni alkı§lıyorciu. 

Dö:dü,di I nnri el•ni t:allay:ı:ah: 
- Alialıa ıı•marladık arl:adaılar, ya-

rm tekrar görü~lirüz, diye b:ığırd. ve 
sonra Pardayana dönerek ilıive etti: 

- Y:ız k ki bu kaciar iyi adamlar ol
dukları halde bı:ına Parfo kapılarını aç. 
mamnkta hala ısrar ediyorlar. 

- Ne ehemmiyeti var Majeste, iste• 
diğiniz gUn kapılar kendiliğinden açı· 

lacilktır. 

Kral cevap vermedi. Gözlerini ufuk. 
l:ıra dikerek clü~ünmeğe başladı. 

Biraz ı:ıonra, kafile manast-rın önünce 
durdu. Kral :ltındnn inerek içeriye gir
di. Parclayan Dük Macyore ve birk:ıç 

şönlyc kendisini takip ettiler. 

Kor~ıdordan geçerlerken Pardayan, 
Dükle beraber kra1a yaklaştı ve yol ar
kadaıını takdim etti: 

- Majeste, size Ponte • Macyore, 
Herklil Sfondrato ve Marciano dükü. 
mukaddes Sikst - Kent'in Sa Mnjeste 

kral Hanri ve Mösyö §Övalye dö Parda
yan nczdindeki mümeısili takdim et. 
meklc bahtiyanm. 

Kral önünde eğilen gence baktıktan 
sonra : 

- Çok memnun oldum. Mösyö, dedi, 
lOtfen bizimle beraber gcliniı. Mösyö 
Parl~ayan, dükün size söyliyecekleri var 
dır. Onun isin sizi yıdnız bıraktyorum. 
Fakat sarayda bekliyeceğimi unutma· 
yın. 

Kral oradan ayrıldıktan sonra, anbı. 

ra çuval ycrleıtirmekle mcıgul bulunan 
adamlara doğru ilerledi. Bu aralık yere 
di.i§Cn çuvallardan biri madeni bir ses 
çıkardı. Bu ses, uzun muddcttenberi 
para sıknıtıq çeken kralın kulaklarırı 

tatlı bir ahenltlc uyandırdı ve or2da 
elleri arkasında duran bir ad:ıma lx:· 
gırdr: 

- Ey! San!:i, mc"hur elması aataral: 
bo:; ka~al"rın-:;·ı do~dura:ak pıra temi:l 
cttinıı mi? 

:: 



lSl:~'nUL· 
l . 

r s.ao Pldkıa dans musıktd, 19,SO konte 
no.rıa, Dr. Esa.t Ra§lt tarn:tmdan, 20 Vedia 
::: \•o atkad8§lan to.ratından Türk musi 
ve vo halk §atkıları. 20,30 Cemal KAmll 
h<Ltk afkac:l8.§ıan tarnfmdan Türk mualld.51 ve 
111..1 Darkıla.n, 21 saat ayan, oehlr T1ya.tro 
j 

0ı>ertıt kısmı tarntmdıın btr teıneil, 22 .A 
r:ı ve borsa. haberleri vo ertesi gUnUn prog 

• 22.so plA.kln sololar, 23, son. 
\1YJU.'A.: 

Blif.allALAI& 

SARAY 
l'UUK 
MEL.EK 

iPEK 
81\RAR'fA 
VlLDl7 
SUMER 
llLKAZAB 
rAN 

BEYOCLU 

ı Kangsterler nrasmdıı. 
ı Co§kunlar ban 
1 .Af lan U)'anl§I 

ı CönW yarası, 
ı Filoyu takip edelim 
ı OlUm pcrlB1 
ı .Altm kelebek 
ı Çöl aUMı§örlcrt 

Kıı.stadiva ve Patpat&§on 
kız hırsız1arı. 

Muurka 
k lS,ııı llluhtelit ~ıı.rkılar, 18,30 kon8er, 19 

2~0rana, 19,25 fransızcn dcra, ZO h&vadiıı, 
20 ~ ZtıUSilcfsi, 21,•5 konserin devamı, 23, 

ŞIK 

ŞARK 

ASRJ 
Progranı.ou blldlrmeml§tir 

llfit lllwı1kl, 

nEIU.tN: 
17 hatu 
~ musiki, l!l Alınan §&rkılan, 20 
nt~~~l ho.vadts, 21,19 opera, 23 da.ruı 

~'l'lı:: 
18,~ 

O:rkc_,t mumklsl, lı!,30 solol:ı.r, 19,30 

ı\STORYA 

ı Heroey st'nln lc;fnl ve İn.;i 
Uz ajanı 
Kahraman haydutlar ve 
Kara odanm esrarı 

UU!lUB.lYET , Tnı •.n yıunlnrlıır cı.rasm 
da ve Kara yılgı 

tSTANBUL 
b-aar ra, 20,30 konser, 23,05 çfı;an orkes 

' 24.10 dans musikisi 
h~: . 

FERAH Lul sUtçU boksör ve Çf.n 
b:ı.takhancler. 

19,10 haık 
no le musikisi, 20,10 sololar, 21 pJya 
va,11.<>nscrt, 21,50 senfonik konser, 23,45 ha 

-....., 23,55 dans nıusikis:I 
1>4.nts: • 

19 
d1a, 2~kılnr, 20 Oda musJkfs1, 20,80 h&va 
dans •45 konaer, 23,SO senfonik orkestra, 24 

ınustkisf, 

l\olfA: 

~15 konser, 19 k~ aa.au, 20.20 ya. 
2• dlllcrdo havadi1ı, 21 koruıer, 22 opera 

~musikisi, 

------~-----------

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kurugtur. Bil-

&ıtLLI Şlrley kaptan ve Şeytan 

adR.SJ 

fllLAL ı Sirk ve Gümü~ mahmuz 
AZA& ı 1k1 fillnı birden CünUn 

adamr ve Pusu 
A.LE.HDAB c Strk ve GUmÜll mahmuz 
KE..'\L\LBEY 1 casus k:ılbl ve Garp süva 

rllcrt 

OSKUDAR 
fJALl!'J ı Çılgın gençlik 

M1LLI 

BALAT 
ı 1 No.tı halk düoma.nı ve 

Küı;Uk anne 

TIYA7'ROLAR 

Sehi"Tı.!lafrosu r E P E B A ş 1 

"il,, 111111111 
Euınum tahlil~t. Eminönü Eml1k ve 
yta;,ı B 

B ankası karsrsmda İzzet 
._ey Hanı. • --ı-ıııl ırı.llıl•!Hlfl tr~re~=nda 

' bugün tatil günüdUr. 

-------;;;:~------~-------------------------------·~~· 
Devlet demiryollan işletme 
mum Müdürlüğünden: 

h .
1

' l/9
37 tarihinden itibaren "Şark demiryollan,, tehekesi Türkiye Cum 

unye~ Devlet Demiryollarma ilhak edilmif tir: 

Me2kUr hat i§lerinin Sirkecide Dokuzuncu işletme Müdürlüğü tara

~~eceği ilin olunur. (3816) 

8Utımum "Esnnf,,, "KUçUk tAcir" ve "Kil\'Ük 
san'atkArların,, nazarı dl kkatfne 

lstanbul Ticaret ve sanayi 

VlN\KO 
ŞA 

Kibar aleminin 
neş'e kaynağıdır 

N.HAT A. UT 'tJkA 

Şarabevi 

1 

İstanbul Asliye birinci Hukul< 
mahkemesinden: 

İstanbul limanına mukayyet iki 
bin ton hacmi istihabisinde ordu va
purunun altıda bir hissesini Ramiz -
den ve mütebaki altıda beş his -
sesini de Ziraat Bankası ve Fehime -

den satın almak suretiyle mezkur va· 
purun tamamını temellük ettiğinden 
dolayı mezkur gemiyi takip edebi
lecek olan gemi alacaklıları hakkın
da Deniz Ticaret kanunun 1306 m -

Odasından: 
1 

- 1561 numara ve 29 ıubat 932 tarihli sicilli Ticaret Gazetesiyle ilin 
~ Oda Umumi kararma uyarak İatanbul Ticaret ve ~.yi ocı.;; mm· 
k~ tnda. bulunan bilUnıum esnaf, dükkinı bulunan kuçük sanat ve 

cı maddesi mucibince ilnnen tebli -
ğat icrası Galatada Kefeli Hiiseyin 
hanında 19 - 22 numarada Hasan 
Rıza Temelli tarafından talep olun-

" v • 

makla Yüksel kayıgı müsademesın-

bıcır!erin odaya kayıt ve teacilleri yapılacaktır. 
l"trııt 2. - BiIUınum esnaf, küçük aaı:ıatkir, ve küçük tacirlerden, odalar ka
~uıı onuncu ve odalar nizamnamesinin 135 inci maddeleri mucibince 
lciiı ~ ~dilnıit olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi veçhile ~iyeti le§ek 
~ ~ olanlar, mensup olduklan cemiyet vuıtasiyle ve henuz esnaf c:· 
~~ti ~fe~kül ebnemi9 olanlar doğrudan d~ya ticaret v~ ~ayi .~~ı 
'tıhı !~bcsıne müracaat ederek kayıt ve tescıl ve yoklama ıtını usulu daı-

de ıfa ettireceklerdir. 

ii.. 
3 

- Teacil ve yoklamanın Oda Umumi kararma göre 1937 yıhnm ilk 
~ İlb. •• 

Je 1~tnde ikmali ltizunclır. 
t'tlcJ 

4 
.- Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ettirmiyen ve mua

,.~llli ikmal etmiyenler hakkında odalar kanununun beıinci maddesi 
n~di e İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hükmolunacak cezayı 
be 1

' dofirudan doğruya icra dairesi marifetiyle ve tescil ücretiyle bcra· 
-!.!:~il o!unur. (3720) 

~::..:..:~---~--~~---~~----~~---

Hava Kurumu • ur· 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng·n etmiştir 
3· cü keşide 11 ikinci Kanun 937 dedir. 

Büyük ikramiya: 45.000 Liradır. 
~Yrıca: 15.CCO, 12.000, ıc.oco liralık ikramiye'erle 

ıo 000 ve 20.000J Jirahk iki adet mükafat vardır. 
--!kkat: 

de... ~ilet al:m h~: ces 7 1kincikinun1 937 günii ak"1mma kadar biletini 
oı!'tiın:ıiı bu!uunıalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakla sakıt ... 

den dolayı ınünazaalı tazminat 
iddiası yeni rnnlikçe malum oldu -
ğu bildirilen Şevki<len maada ol
mak üzere Deniz Ticaret kanunu 
mucibince gemi alacaklısı sıfatını 
haiz olan alacaklrlarm 30 gün zar
fında alacaklarını mahkemenin 936 
- 1136 numaralı dosyasına bildirme
leri bu müddet 'Zarfında bildirmi
yenlerin mezkur vapurun aynını 
takip edebilecek gemi alacaklısı hu-
kukundan istifade edemiyecekleri 
Deniz Ticaret kanununun 1306 -
ıncı madrlesi mucibince ilanen teb-
liğ olunur. (6040) (60(41) 

lstanlml As iye üçüncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Bcyuğlunda Tarla Başmdn Ha • 
lcpli Sokağında 35 No. 1ı evde mu -
kim .l\laıika ve Perikli anaları Pas
kalynnm Beyoğlunda Şehit Muhtar 
mahallesinin bakkal sokağında 28 
No. lı evde mukim Kostantin Duka 
aleyhine 936 - 1055 No. ile açtığı 
nesep davasında~ mumnileyhe ilfıncn 
davetiye tebliğ edildiği halde muay-I 
yen olan günde mahkemeye gelme ·, 
mesi hasebiyle hakkında gıynb lm· ı 
rar ittihaz ve ilunen tebliğine karar 
verilmiş ve mal keme 2 7 - 1 - 83 7 
tarilıine saat 13,30 a talik edilmiş ol· 
duğundan 'aktı muayyeninde de gel
mediği ve bir vekili kanuni gönder • 
mcdiği surette ~ynb~dn tahki!mta 
devam olunacağı ve bir daha m3h -

kemeye nlınmıyır::ığı tebr ğnt maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur . 

(6285 ). 

Di 

Bagdadm dör .. yüz kilometre ka
dar şimalindeki dağlarda çok 
esrarengiz bir hayat sürmek -
te olan bir takım insanlar 
yaşamaktadır. Bunlar gündüzün çok 
çalışkan, !Jslu akıllı çiftçilerdir; Tar 
lalarda işleri bitince de mabetlerine 
toplanarak, hiç bir yabancıya gös -
termediklcri, bir takım garip ibadet
ler yaparlar. Bunların tapınmalarını 
şimdiye kadar hakikaten hiç bir ya· 
bancı göz görmemiştir. 

Bundan birkaç hafta evvel baş· 
lannda tanınmıs bir Avusturyalı sey
yah ve yazıcı ~lan Baron Von Kum 
mer ile birlikte dört alim Mezopota -
mya ovalarında şeytana tapan bir 
takım kabilelere dair duydukları söz -
lerin hakikatini anlamak için, yakın 
Şarkın bu mmtakasma gitmişlerdir. 

Dağ köylç-rindeki kürtler, misa
firperverlik değil bu yabancılara kar 
şı çok düşmanca duygular gostermiş
ler<lir. Hatta kendilerine dönüp git
meleri tekrar tekrar söylenmiştir. Fa· 
kat heyet inad ve sebat etmiş nihayet 
bol rüşvet ve bahşişle kendilerine kl.ı 
vuzluk yapacak bir yerli bulmuşlar • 
dır. Bu adam bile aldığı paralara 
rağmen pek dostça davranmamış, 
hatta gizli ayinlere dair sciz açılınca 
şiddetli düşmanlığını açıktan açığa 
göstermiştir. Buralarda şeytana ta
pınan kimse bulunmndığmı, hatta 
böyle bir şey işitmemiş,alduğunu ıs -
rarla iddia etmiştir. 

Seyyahlar dağlarda dolaşırken her 
hangi bir kasaba ve köyden uzakta 
mahruti kubbeli ve alçak kapılarının 

l'cz"di mabetlerinden b-iri: (Kapm.n 
~tür.de "Şcn.Jtan boynuzlan!", sa,§ 
1CÖ§CM de §C1Jtamn i'kl'ınıetinc mnh
stuı mahrut §eklinde taş görülüyor). 

iistünde iki çift boynuz şekli bulunan 
bir takım binalar görmüşlerdir. Gene 
bol bahşişler vennek şartiyle klavuz 
bu•1ların birer mabed olduğunu ve 
y~rlilcrin çift işleri bitikten .. onr , co-

r 
tepesind- olan bir köyde ise seyynh· 
lar bu mahruti mabedlerin daha bu
yiıkçesini görmüşlerdir. Klavuz 
kendilerini oraya yaklaşmaktan men 
için çok ueraşmış, fakat Avrupalılar 
dinlemiyerek ilcrilemiş ve kap ın 

r c:: .diler ellerine taTdtTiları pen~clcrle 

önünde başı şal örtü ile sarılı pe~ 
çirkin ve korkunç bal:ışlı bir adam 
karş1larına dikilmiştir. Bu adam ya
bancıları orada görmekle büyük şaf" 
krnhğa uğramış ve içinde Arapça 
nözler de olan tuhaf bir lehçe ile bar 
bar b:ıöınnıştır. Adamın işaret ve 
bağınn~lanndan ne anlatmak istedi· 
ği pek belli oluyordu. Yabancıların 
bir an evvel defolup gitmelerini isti• 
yurdu. 

Seyyahlardan üçü bu inatçı ve 
ka' gacı keşişi konuşmakla meşgul 
ederken dördüncüsü elinde fotoğraf 
makinesiyle mabedden içeriye dal· 
mıştır. 

Alacn k:lranlık olan içeride üstü 
siyah ve kırmızı örtü ile örtülü bir 
mihrap, mihrabın üstünde de pen • 
çeye benzer bir takım şeyler görmÜ§ 
ve s0nre Baronla arkadaşları tarlada 
ç..•lışan çiftçilerin ellerine böyle pen· 
çeler takılı olduğunu hatırlamışlardır. 

Pençelere benziyen bu acayip şey
lerin ne olduğunu öğrenmek için ya
pılan bütün teşebbüsler boşa gitni1-
tir. Görenler hunların mahsul dev -
şirmek için ellere takıldı[!ını söyle • 
mektcn başka bir şey dcmemi~lerdir. 

lstikşaf heyetinin asıl gayesi ka· 
ranlık bir gecede az kalsın tahakkuk 
edecekti. Baron Von Kummer'le 
nrkadaşlan mahruti kubbeli bir bi • 
na ırn yambaşma sinerek iki saat ka • 
dar içerisini dinlemişlerdir. 

lgitilen seslerin, uslu ve sakin 
bi' takıın çiftçilerin boğazlarından 
çıktığına inanmak mümkün değildi. 
Bu sesler paralıyan, acımadan iş
kence yapan bir taknn yüreksizlerin 
sızllt lanna benziyordu. Ara sıra da 
ıztırap ifade eden acı bir feryat yük
seliyordu. 

Bir aralık eline böyle pençeler 
t kmış bir adam r;öriir ftİhi olmuş -
l r ve bu n-:lam•n İC" ri 1f'1 i ::.yini ida
re eden reis olduğunu t ·hmin etmi§
ler. Fal•at büyük m srnf ve zalımet
lerle ynpıl n bu "eyı:ıhat de b~} hude 
olmuş YezidılPrİn h kiki f yinleri 
bir turlu gori 1 mem;stir. 

lŞ ARIYOR 
Tic:ıret Lisesi ondan mezunum, dak

tilo bilırim. Yazı işl!'rindc az bir Ucret
lc çalışırım. 

Scytmuı tapanların gcc lcy:n yaptıl:
ları gizli ayinl~rdc l:ullandıl:ları nıa

dcni ı:c sivri pc çeler ... 

AI-sa.ray Yusuf paşa çıkmazı No. 
5 Huli'ısi. 

Hekimı 
~ükrü Ertan 

Cıığalbğlu Nunıt'flmaniye cad No 3r 

(C"{;aloğlu Eczanesi yanıııda) 

ki kabile adetlerini mul afaza için bu 
rnda toplandıklarını söylemiştir. A 
liml~rın ile"< !~umnzca sordukları 
bir takım suall ·r bu an'unelerin ~ey
tana tc p:nmaktan başka bir şey ol·ı 
mudığım meydana çıkarın ıştır. &i:i1:.mmaıamırii?iı:iliiiillla:~•ıııi 

Gayet yüksek ve sarp bir dağın 

Telefon. 22566 



12 HABER - Alc~m ~lasr 

O hatde hemen iştemeğe hazır olan Havagazi 

5anyo otetini tanımıyorsunuz. 

Duş DERHAL 

Banyo. 15 DAKIJ5ADA 

• 
HAVAliAII 5DF • 1 

iZAHAT r lstiL<fal Caddesi No. 101 

KUMBARA 

, ..... 

eyhan vilaye inden: 
Vilayetimiz Jandarma mmtakuı dahilindeki telefon tesi~.tr iç~ ge -

rekti olup kapalı zarf usuliyle eksilmeye .konulan m~ ıçın ta~ ~e 
ilin olunan ciinün bayrama teNdüf etmes~n ve tatili !~k!P ~ lf gu -
nünde istek.6 çdmwnamıdan dolayı müddetin ?37 eenesı ıkinci kanunun 
12 inci ..ıı aünü aat ( 152. e kadar matılcLjı ilin olunm. .(24). . 

- --- --
~ • .1 '/~ • . -

···-··-······· •••••• •••••• ••••• ••:: :::::::::: ::=:::11e . ................................. il 
:: Doktor .. 
~~Omer AbdUrrahman?: 
ii DERMAN ii 
ii M uaycnchancsi - Eminönündc H' 
ji V ALDE HANI içinde No. 21 Hl 
~~n.~ım~ım:mum ........... . 

!ASPiRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur, 

Ambalaj ve komprİmelerin 

üzerinde halisliOin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

5 tkincikA.nun - 1931 

İstanbul · Belediye~itJı3nıarı 
• I 

Vilayet Ziraat memurluğu için lüzumu olan 1 O tane motoniklet açık 

eksiltmeye konulmuttur· Bu motonikletlerin hepsine 5000 lira bedel tah • 
min olwunuıtur. Şarbıamesi levamn müdürlüğünde görülebilir. istekliler 

2490 No. h kanunda yazıh vesika ve 375 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle l>eraber 11, 1, 937 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende 
bwunmalıdırlar. (I} (3802) • 

1c.oo kelime ile kendi kendine Aımanca 

Resim: 1 

ı - Das Bild = (resim). 2 - Der GroBvater· = (Büy'ii.kbabG) 
:; - Die Grof3mutter = (bii.yükıanne). 4 - Der Vater = (baba) 
5 _ Die Muttcr = (anne). 6 - Der Sohn = (oğul). 7. - Die 
Tochter .,:: (ku evlat). 8 - Das Miidchen. = (ktz). 9 - Der 
Lehnstuhl = (1:t>ltuk). 10 - Die Pfei!e = (pipo). 11 - Das Buch 
= (kitap). 12 - Der Brief = (me1ttup). 13 - Der Tisc.h ı 
= (ma.cıa) . 14 - Das Klavier (p :yano). 15 - Der .Ballı 

• (t<>p).16 - Die Puppe. = (bebek) 


