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Atatürk şirn 
Konyaya gi iyor 

ClUI m lh1lUIrrır<e 0 

~ ü liifil n~ 
laaşvokil, Ma eşal Fevzi Ça mak, 
1-iariciye ve Dahiliye Ve illeriyle 

ili 

Eskişehirde gô.rüşü yor 
Başvekil ve areşal Fevzi i e 
Vekiller 10,30 da Eskişebire 

~ * ı alrrtn ~ırQ.Jıpuını<dl~ Va Si 

ransanın 

hareketi 
Şiddetle ve 

infialle tenkit 
edildi 

F' Dün sabah Ankaraya vasıl olan 

oldular 
Atatürk ün 

öğleden sonra 
teşrifleri 

bekleniyor 
Heyet hususi trende 

Atatürk Un 
.ransız sefiri Ponso öğle üzeri hari-

tıyc vekili Tevfik Rüştü Arası maka- teşrifjerJnl bekliyor 
l"rıtnda ziyaret- etmiştir. Mülakat iki Anadolu a;cınsmın ~ h'US'U.!i muha-
8aat kadar sürmüştür. Bu mülakattan 
~n P ,..,_el bir~n lJıı 1W8'1tStaki te1,...,.,,flan ra arti grupu toplanmıştır. Bugii:n Atatiir1.:e miilcild ol.an 1.nnı ~·"": 

Parti grupu tçtlmaı Kurmay başkam M.are§!il Fevzi Çakmak ô sncı say/cmııızdn.tr. 

İİD 

a 
r · Anbrn,5(AA.)-C.H.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ısıKaınutaygrupubugün Trabzon Hatayı kuı taı mak için At t .. k ::r~vı Hasan Sakanın başkanlığında a U r 
•• :~:~;o•Aras<;en.~vr•.d•veP.ns- A lalÜrkÜD bir tek 'E k• h trı '• ancak mesele~n uzennde geçen s 1 şe re va s 1 ı o 1 d u 
zj Usakercleri ve murahhas heyetimi- • t • • b k 1 • 
h~a~lı!~tsmıC.H.P. içtimamdaJşare )0) e ıyoruz ŞehDır doşona ÇDkalln tıreınHdle 

l>u Bu.~~lasa~eçen.ha!~Partigru· Adananın kurtuluş bayramında ·ı ç t ·ı rn a :r teblıgınde zıkredılmıştır. Dr. A-

k~ buna ilave olara~:arist~n.~Y?:~ gençler böyle haykırdllar 
n .. n Fransız Başvekılıyle goruştugu-
~ Ve nıüşarünileyhin hakiki bir hüs Adana kurtuluşunun on beşinci yıl- Vatanperverane tezahürlere vesile b a ş 1 a 

~u rıiy~t göstererek iki memleket ara·ı dön~m~ dün. T~roslu gençler.in ve. bi.r veren bu toplantıda hatipler Adana 1 
tnda ıyi münasebatı muhafaza ede- çok ünıversıtelı gençlerle halkın işti- kurtuluş mücadelesini anlatmı§lar. A-

(Devamı ô 1ncıda) rakile Halkevinde Jrutlulanmıştır. (Deuamı 6 ıncıda) 

Londradan gelen bir habere göre 

Fransa hududuna 
300 000 Alman askeri . 

Tahşit edildi 
l=>ariste teıaş ve heyecan <Y ....... Gmcıda) 

Eaki,ehir, 6 (Hususi muhabiri iz saat 15 de telefonla bildiriyor) -
Atatürk bugün saat 13,30 da EslciJe:ıiri teırif ettiler. Güzergahta kesif bir 
halle kütlesi tarafından heyecanla selamlandılar. 

Cwnhurreisi muvasalab müteakip, daha evvel gelmil1 olan Batyekil 
lamel lnönü ve Mare~l Fevzi Çakmak ile Haric:ye ve Dahiliye vekilleri
ni vagonlarında hemen kabul e!tilcr. 

Hususi tren islasyoncbn aynldı ~ehlr dışında durdu. Miizültere orada 
vagon içinde ynpılmaktadrr. istasyon etrafmd toplanmı§ obn E::~:i~'ıir 
halla verilecek karan heyecanla beJG.iyor. 

-~""""""'"""'llJtt"'"!flfllll' Lisan 
Deırsoernma~ 

Bugün Fransızcadır 

---~~ 

ispanya harbi 
Avila, 5 (A.A.) -Havas ajansı" 

Asi kuvvetler dün ak§81ll Las Ro
zns ·m ilk evlerine girmişlerdir. Madri• 
ti Valladolide bağlıyan dcmiryolu ke• 
silmiştir. (Devamı ! i11~) 
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Bütün Türkiye Ata ürkün 
bir ·şaretini bekliyor 

Hatay davasının bize bir dostluk kaybettir~eğindcn üzülüyoruz. 
F'r.kat bu davayı bir dostluğa değil, a.yp.ı ayarda bir~ok dostluklara 
bile olsa feda edebilecek bir durumda da bulurunıyoruz. 

Kör/. körüne bir dostluk ancak birer mlistemleke vaziyetinde bulu
nan yerlerde görülebilir Biz, böyle bir vaziyeti binlcı ce Türkün kanı 

b:ı!'ıasına şöyle bir tar.ı.fa attıktan ve artık, dünyaya kuvvetli bir Tür
kiyen;n de mevcudiyetini kabul ettirdikten sonra körü körüne dostluğa 
b&ğlanacak kadar snf değiliz. 

Türkiye, aözUne ve imzasına itima.t ettiği bir devletin vaadlerini 
yerfoc getirmesini istedi ve dostluğun dünya sulhunun herhangi bir 
~kilde bozulmasına yol açabilecek ciddi hfidiselerin doğmaması için 

elinden geldiği kadar çah§tı. Bundan sonra vulma gelebilecek hadise
lerin mesuliycti, hiç şllphe yok ki, davasının tahnklnılm için faaliyete 
geçmiş bulunmasından dolayı Türkiyeye raci olmayacak, bizi böyle bir 
harekete mecbur eden devlete ait olacaktır. 

Şu Hatay davası bize bir hakikatı daha. anlatmı§ bulunuyor: Tür
ki~eyi, buglin Avnıpa kıtası içinde yerleşmiş devletler arasında hfila 
fa:ııma.yanlan var. İste Fra.nsa...Matbuatının bizi tanımadığını biliyorduk. 
Çvk zaman Tilrk ibayrağmı bir Mısır bayrağı haline sokan, Türkiye 
Cumhuriyetine Osmanlı devleti demekte ısrar eden bu Fransız nıatbu
a.tt bu hareketlerinde mazurmuşlar. Çünkü hükumetlerinin bile hala 
Türkiyeye, 30 sene önceld gözle baktığını görmekle elcmliyiz. Çok 
yuzık ki, memleketimize daha yeni dönen Fransız elçisi Ponso da bwıu 
anlatamamış olacak. 

Artık, Tilrkiynin, dünyaya, ikinci defa kim olduğumuzu anlatacak 
zaman gelmi§tir. Ata.türkün Konya.ya hareketini buna işaret mi sayma
lıdır? bilmiyoruz. Fakat §Ul"8.Sı muhakkaktır ki AtatUrkiln istediği ola
ca.ktıl'. Hataylılar istiklallerine kavu!}aeaklardır. Ha.la samimiyetle te
menni ederiz ki, bu, Türk - Fransız dostluğu sarsılmadan yerine gelsin. 

AtatUrk ne isterse o olur.. Çilnkü bUtün Türkiye onunla beraber
dh-. Bütün Türkiye onun bir tek işaretini bekliyor. 

Hasnun Rasih TANAY 

Şark Demlryollarıoın Devlete 
geçmesi dolayıslle 

Atatür' Ün ve Başvek.lin 
~ afıa Vekiline telgrafları 

DUn scl>alı Ankara.ya dönmüş olan 
Nafia vekili Alı Çetin.kaya. Ş:ırk de
mi.ryolln.rmm devlete intikali dol.ayı
sile Atatürk ve lsmet İnönilne telgraf
lar çekmiş, mukabil telgraflar almıştır. 
Atatilrke çekilen telgraf şudur: 
"l/lj937 den itibaren devlete intlka.1 
etmiş olan Avru~ hattmm yeni TUrk 
makine ve vagonlarile Devlet Demir
yolu işaretli ilk trenin bayraklanmızla 
donanmış olduğu halde ve Türk me
mur ve makinistleri ta.raf mdan İstan
bul ve Edirneden karşılıklı olarak ha
reketleri !stanbuldah Edirneye kadar 
bütün yol iboyunda şahsı devletleri 
hakkında. emsalsiz tezahürata ve ömrü 
afiyeti devletlerin<~ ktlrbanlar kesmek 
suretile candan dua.lara vesile olmuş 
ve bu keyfieytin yüksek huzurlannn 
a.rzedilmcsi de istirham kılınmıştır. 
Halkımmn bu yüksek hey~ ve §Ük

:ranma. tercüman olurken büyük irade 
ve prensiplerinize sarsılmaz bir imnn 
ve sada.kntlo bağlı olan ~ımm da 
şükran ve tazimlerini an.ederim.,, 

Nafia vekili Ali Çctin1..:cıya 

AtatUrkUn c~vabı 

Bay Ali Çetinkaya, Na/iıa vekili 
Trakya. hattının devlete intikalini 

ve bundn.n dolayı yurdda.şlarm duy
dukları sevinç ve yüksek hislc,..i bildi
ren telgrafınızdan ~k mütehassis ol
dum. T~kkür t-derirn, muvn!Cakiyet
ler dilerim. 

K . .Ataffi.1; 

Başvekile 

Ali Çetink:ı.ya Başvekile de şu tel
grafı eçlaniştir: 

"ljl/937 den itibn.ren devlete inti
kal ctmiü ola.n Avrupa. hnttı lmmunm 
dn Devlet Demiryolla.ıı §Cbekesine il
tihak etmesi ve devletleştirilmesi rnü
nasebetile !stnn.buldan ve Trakya.dan 
harekete g~er k devlet hesabına ça
lrş.ın..ı.ya bı:.slnyan yeni trenlerimizin 
makinist, memur ve müstabdemlcriml
zln geçtikle:ri yerlQrde devlet ve ordu 
mensuplarının ve bütün halkımızın 

kuri>anlnr l•oomek sur-etile emsalsiz 
milli heyecanla knraıla.nınasına ve se
lamiarunMına. ve BUyük Şeflerimizin 
3milrforine dunya vesil olmutrtur. İş
bu yüksek milli heyecan ve tezahürab 

-cUman otmen BUyük Bf\Ş\ekilimi
zin irade ve prensiplerine sarsılm.a.z bir 
iman ve sadakatle bağlı olan şahsımın 

da fllkran ve tazimlerini arz ve teyit 
eylerim.,, 

B••v •kllln cevıt1bı 
İsmet İnönü bu telgrafa şu cevabı 

Termiştir: 

"Devlet Dem.iryollan trenlerinin E
dirneye gitmesinden dolayı bilhassa 
!!izi kutlula.mak isterim. Bu bt\htiyar 
badü;e ile memleketin biltUn domlryol-

la.n devletin elinde birl~iş ve mille
tin menfaat ve mUıtı.haza.Iarı haklın oı
mll6tur. Bu güzel netice sizin gayreti
ni.ıin ve ideal km-rvetinizin eseridir. Si· 
zi muh:.ı.bbetle tebrik ederim. Memleke
te daha. çok hizmetler başarmanızı di
lerim.,, 

G ü rbüz ve Güzel 
Çocuk 

Müsabaı~sımncz 

Foto Etrm 

lılüsa'U!ıkamıza 121 ııumaray?a ~tirak 
eden Bay Er1er o{jltt aıtı y~nda 

SUHA ERLER 

1 
Kupon: 50 Çocuklnrmızm mUs:ı 1 
tı:ıknmtzn iştirak edebilmeleri ıctn 

bu kuponların topıannıası llzımdn". 

HABER - Akşam posta.si 

Haydarpaşada dünkü kaza 
Bir makasçı bacak
laı~ı kesilerek öldü 

Dün nkşam saat on dokuz buçuk-/ 
ta Haydarpatıada feci bir tren kazası 
olmu~tur. 

Makinist Nuri ve ate,çi Halilin 
idare ettikleri bir lokomotif dün ak· 
şam Haydarpa~ada bir kmm vagon
ların yerlerini değiştirmek üzere gi--
dip gelmekte iken Rizeli 3 1 yaşında 
idris oğlu Ahmet de masakc;ılık va:ti• 
fesini görmekte idi. Lokomotif bir 
ara arkasına taktığı dört vagonu se
kiz nQmnralı yola sokmuş, sonra ge
çitteki makasa doüru g~lmiıtir. 

Mnkasçı Ahmet burada makas aç
tıktan sonra başka bir yola geçmek 
üzere ikinci makasa doğru giden lo
komotifin yan tarafındaki basamağı
na ntlamı§tır. 

Lokomotif yavaş yavaş düdük 
çalarak ilerlemiş, ikinci makasa ge
lince durmuştur. Burada Ahmcdin 

makası açmadığı görülünce makinist 
bulunduğu yerden atlamış, gcridı! bir 
adamın yattığım görmüştür. 

Mnkinist ve ate~çi hemen ko§
muşlnr, yerde yatanın makasçı Ah
met olduğunu görmüşlerdir. Ahme
din bacakları dizkapağmdan kesilmiş· 
ti. Biri tamamen kopmuş. diğeri de 
sallanmakta idi. Kazadan derhal Hay 
darpnşa polis karakolu ve Üskiidar 
müddeiumumıliği haberdar edilmiş. 
müddeiumumi Tahsin vaka yerine 
gelerek tahkikata el koymuştur. 

Yaralı hemen Haydarpaşa emrazı 
entaniye hastahanesine kaldırılmış
sa da hastahane kapısı önünde öl
müştür. 

Kazanın ne ~ekilde olduğu henüz. 
katiyetle tesbit edilmemiştir. Bunun· 
la bl"raber Ahmedin basamakta gider 
gen düştüğü tahmin olunuyor. 

Ecnebi müdahalelerin yardımil 
Vaziyet asiler lehine 

inkişaf ediyor 
ltalyanların son zamanlarda 

giden "gönüllü,, leri on bini boldu 
(Ba.ş tarafı 1 incide) 

iki gün süren bir tarruzdan sonra 
asiler 7-1 O kilometre derinliğinde ve 
16 kilometre genişliğinde bir arazi 
parçası kazanmışlardır. 

Asi menbalarmdan gelen 

haberler 

Rnhat, 5 (A.A.) - Sevilla rad
yosu bildiriyor: 

Dünkü gün, general F ranko kıta· 
atı icin tam bir muzafferiyet günü ol
muştur. Villa F ranka ile Delkastillo, 
Romanilla, Kazaroya ve K~amarilla 
tamamen işgal edilmiştir. 

Elde edilen malzeme arasında üç 
zırhlı otomobil, üç tayyare ve altı ha
van topu vardır. 
tO bln ıtalyan asııer arasrnda 

Londra, 5 (A.A.) - Röyterin 

n Eden, tatilinden dönerek vazifesine 
ba§lanuş ve Fransız:, İspanyol elçilerini 
kabul etmi§tir. 

Fransaya gönilllü gönderilmemesi 
hususurida İngiliz - Fransız teklifine 
bu haftanın sonuna kadar cevap gön
dermeleri Berlin ve Romaya tekrar bil 
dirilmiştir. 

Almanya ve İtalyanm isti§areden son 
ra cevab gönderecekleri ve bu cevabırı 

İspanyaya yalnız gönüllü göndermemek 
değil. herhangi şekilde muavenette bu. 
lunmamağa dair mütalcalarr ihtiva ede
ceği sanılıyor. 

Aellerln yakaladıkları gemi 

Londra 6 (Hususi) - Moskovadan 
gelen bir haber, astlcr tua!ından ele 

geçirilen Komines gemisinin serbest b: 
rakıldığı bildiriliyor. 

öğrendiğine göre Noelden biraz ev· -------------
vel veya biraz sonra takriben 6soo Pamuk 
İtalyan gönüllüsünden mürekkep bir 
kafile daha Cadix'de karaya çıkmış- İSİİhsalimiz 
tır. 

Bu haber lngiliz hükumetince çog.., a~tllacak 
malumdur. Son on beş gün zarfında g 
ispanyaya gelen ltalya~ ~önüllülerin (slihs&h\lımız komşu· 
miktarı bu suretle on hını geçmekte-
dir. lorı mıza ni~betle 

ltaıya serbctst bırakılmı• 

Berlin, 5 (A.A.) - Conlemans 
Agreement mukavelesinin neticeleri 
hakhmda fikrini beyan eden Berliner 
.T ageblatt uazetesi ~öyle yazıyor: 

"İtalyanın elleri eimdi ispanyada 
serbest bırakılmıştır. İspanyol işlerin· 
de İtalyanın fluzı hareketi malum
dur ve istikbalde de deifümiyccek· 
tir.,, 

Afmanyanm c vahı 

ne oıc:cak 1 

Berlin, 5 (A.A.) - ispanyaya 
ademi müdahale meselesi hakkında 
F rnnsız ve lnsiliz hükumetleri tara
fmdan son zamanlarda yapılan te,eb-
büslere verilecek Alman cevabmm 
yarın hazır olacağı Berlin siyasi ma
hafilince öğrenilmiştir. 

Am~rlka sllfth satacak 

pek az 
Biz:ı:at Başvekilimiz ismet tnönünün 

nezaretinde ltazırlanmal:ta olan yeni 

zirai kalkınma projelerinin en mühim 
kısnunı pamuk ıiraatinin inkiJafı saha

s:nda alınacak tedbirler te§kil etmekte. 

dir. Bu da sulama için alınacak tedbir· 
lcrle muvazi o!arak yürüyecektir. 

250.000 hektar ziraate kabiliyetli ve 
sulanabilir toprağa malik bulunan Çu-

kurova nuntakasında bu sene elde edi. 

len pamuk miktarı 31 milyon kilo ol-

muştur. Halbuki hektar başına 500 kilo 
almak kabil bulunmaktadır. Şu vaziyete 

göre iyi sularımı§ ve iyi bir planla ça

lışılnu§ Çukurovada 125.000.000 kilo pa 
muk almak kabil olabile::cktir. Küçük 

kom~umm: Bulgaristanın 936 ıenesinde 
pamuk mahsulü 10.000.000 kilo, Ytına. 
nistamn ise 45,000.000 kilo olmu§tur. 

Londra 6 (huıusi) ..... Vagington 
hariciyesi Amerlkadan tspanyay~ dort 

KomJularırnızın sUratle yükselen pa
muk istihsalatı yanrnda bizim çok ça

buçuk milyon dolarlık silah. cephane ve Jışmamız: icap edecektir. 
makinelltüfek gönderilmesi için ruhsatı 

\'ermiştir. B~ •. ~me.rikanın .bitaraflık i- Hol an do d 8 u m u Dl t af 
lanmdan berı ıkıncı ruhsatıye oluyor, 

fakat silahları muhtevi geminin İspan
yaya hareket edip etmiyeceii henijı: 

mesele halindedir. Mecliste mUnaka§a. 
lar oluyor. 

Eden sdlrlerJ kabul ettı 

Londra 6 (hususi) - Hariciye nazı-

Londra 6 (Hususi) - Holanda veli
ııhdi ile Prense Bernhard'ın evlenme. 
si11do bl!l\mmak Uzerc tngilter~ kr~lının 
kUçük kardeşi Dük dö Kent tayyare Ue 
Holandaya gitm:ştir. Evlenme dolayısi
le kraliçe Vilhelmina affı umumi ilan et 
mlştir. 

6 tkincikAnun - 1937 

Srorl 
Rornanyanın 

C. F. R. takımı 
Cuma günü geliyor 

Romanyanın en kuvvetlci takımlırın. 
d~n biri olıın (C. F, R.) nin şehrimJze 

gelece~ini yazmıştık. Tal:ım cuma gUnü 
şehrimiz:de bulunacaktır. Yapılacak maç 
lar hakkında dilşilndüklerimbıi bagka 
bir gUne bırakarak, imdilik Organiıas 
yon komitesinin yapm:~ olduğu progra 
mı bildiriyoruz: 

l - Rumen profesyonel C. F. R. fut 
bol takımı 9-1-937 cumartesi gUnU 
birinci maçrnı Taksim ştadyomunda ıa
a t l 5,5 da Galatasar44y Beşiktaş muh· 
telitile yapacaktır. 

2 - ikinci mnç paıar günü gene Tal: 
sim tadyomunda sa;ıt 14,5 da Fenorbııtı 
çe Güneş muhtelit takımlarile yapılacak 
tır. 

3 - Birinci m:ıçrn hakemi Şazi Tez. 
can, ikinci maçın hakemi Sadi Karsan
dır. 

4 - Fiyatlar, duhuliye: 25, Tribün 
50, balkon 100 kuruştur. 

(' "'jenlerdc Amerikanın Los Ancelos 
§Chrinde büyük bir Amerikan serbest 
güree büsa.bakası yapılmı§tır. 

Macar p.roplypnu Sa.ndor &abo ile 
Amerikalı ))ean Dctton arasında yapı
lan bu müsabaka yüz bine yalmı halk 
ta.rafından büyük blt' by~A takip 
edilmi§ neticede M.acar ~livanı raki
bini resimde gördüğUnüı vaziyete ge
tirerek yere vurm~ ve güreşe deYam 
edemiyecck tnrr.da l'tırıı.lamağa muvnf 
fak olarak, gnlip gelmiştir. 

Jim Sarandos 
Nisanda Atinada 

Cim Londosfa 
göreşecek 

Karileıimizin çok iyi tanıdığı btan
buldan Amerikaya gitme güreşçi Jim 
Saran:dos geçen haftn yaptığı son maçta 
Yunanlı pehlivan Zaharyadiyi 15 inci 
dakikada evvela yere vurmak sonra ring 
ten aşağı attnak suretile yenmiştir. 

Amerika'da hergün muvaffakiyetten 
muva!afkiyete koşan Sarandos öğrendi
ğimize göre önümüzdeki nisan ayı için. 
de Yunanistana gelecek ve Yunan kra
lının yıldönümüne tesadüf eden 23 ni· 
sanda Atinada Cim Londosla bir maç 
yapacı,,ktır. 

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

Geçen Fransızca 
forınaEarında ı,aıoo 

şu yanlışları 
düzeltiniz 

3 üncü sayfada. kıraatin türkçe oku. 
nuş ~ı:ıklinin i.kinc;i satırındaki (il) (El) 
ola,;aktır. u,um:ii satmnda (ön gran
mer), (Un granmer) olacaktır. 

7 inci sayfada rastlıyacağımz satır

lar aıağıdaki gibi düzeltilecektir. 
Durada "Durand,,nrn sonundaki d yi 

"cst,,nin (e) sine vurmadık. Çünkü, son 
da iki sessiz harf •.. ilh. 

l 1 inci ııayfada kıraatin türkçe oku. 
nuş ıekllnin ikinci ıatmnda (le per), 
(lö ııcr) olaçaktır. 

12 inci sayfadaki ezberlenecek keli
melerin en sonuncusu (Parenta) ıeklin 
de yazılacak. 
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inşallah. doğru 
çıkar! 

Radyo arlık bozuk 
p:ak çalmıyacakmış 

Radyoda hep eski plakların çalınma
ıımdan dolayı ötcıdenberi şikayetler vaki 
olmaktadır. Şirketten devralınan radyo-

yu idare eden Posta idaresi verilen mL 

lümata göre gerek Türk musikisi gerek 
garp :musikisi plaklarından birçok alrruş 

ve eski plakların çoğunu tasfiyeye tabi 
tutmuştur. Bu ilk partiden başka yeni 

çıkan son plaklardan da dalınl şekilde 
almacaktır. 

6 
ÇARŞA.NBA 

İkincikAnUD - 1937 
mcrl: 1365 - Şevval: 23 

r.Ü,,•tir 1'1"~ 

7,26 

Blltün Arap mnstemleketen ayaklanıyor. 

• Şirketi hayrlye kllnıllr nakliyatında ku1 
lanmak üzere 4200 tonlUk Erol §ilebilll satın 
almıştır. 

• Çankrnda dUD sabah beşe on ~ kala 
bfr earsuıtı olmuş ve hemen bütün şehir 
halkı uyanınıştrr. Hasar yoktur. 

• tzmirde seyrüsefer fllakfne mühendisi ve 
A.mirlne rüşvet vermek tsUyen ödem.işli Meb 
met ismindeki bir şoför ctınnumcşhut halin 

de yakalanmıştır. 
• Ticaret odası meclisi bugün toplanarak 

odanın yeni bütçe ve kadrosunu tetkik ede 
cekUr. 

• TUrk maarif cemiyeti 7 şubatta çekil 
mek Uzcre bir piyango tertip etmiştir. 

• Dün Tophane rıhtımı önünde bir çarpış 
ma olmuş manevra yapan GWcemal vapuru 
nhtımda bulunan Bursa vapurlle çarpışmış 
tır. Her iki vapurda ufak bazz hasarlar ol 
muştur. 

* Muğlad& posta kuasnu soyan seyayr 
satıcı HUseytıı be~. ve P<>lis Hasa.nla posta 
mutemedi Osman da birer buçuk seneye mah 
kQm olmuşlardır. 

• YUksek tedrisat umum mtıdtlrQ Cevat 
dUn ~brim.lze gelerek Üniversitede yeni ih 
das edilen pedagoji enstıtlliıUnde tetkiklere 
~lamıştrr. 

* lş kanununun tatbikatı için dUn vtlA 

yette bir toplantı yapılmıştır. İş dairesi bu 
günden ftıbaren dokuz ldşlden fazla çalı~tı 

ra.n m1lesseselere i§ beyan.namesi tevziine 
başlayacaktır. 

• Bulgar kralı ytlba§mda 389 mahkWnu 
a.ffctmlşUr. 

* Amerika kongresi dün m1lhim blr celse 
yapmış ve cumburreiBin.in saJAhlyetlcrinl 
tevsl etmiştir. 

davaya bakılması için mahkeme Sultan
ahmet sulh cezanın ve11diği karara ait 
dosyayt istetmiştir. Duru~ma ayın 12 
sinde yapılacaktır. 

Köylüleri 
dolandıran 

Bir şebeke 
yakalanarak hapse 

mabkôm oldu 
lnegölde köy!Uyü dolandıran bir şe

beke yakalanmıştır. Bu şebeke pazara 
gelen köylülerin yolda önüne çıkarak 
türlil türlü yala.'llarla malını yok ba
ha.sına ve eksik tartarak almakta, üs
telik bir de yeni beş kuruşlu.klan elli 
kuruş diye vermekte imişler . 

Yapılan bir ciirmü meşhuttan sonra 
İnegöl mahkemesi bu dolandırıcılan 
üçer dörder a.y hapse ve ve ellişer lira 
para cezasına mahkum etmiştir . 

- ._. .. 
INJe cdl®m<e~ Ds°lÇ:®= 
<dl D ~ n IFD D a ifil llaJ"'Sl !Föal 

aşlı< @U~lYJlfı'l Y 
Bu bahiste söz bana değil Ahfeşe 

düşer. O 00., dün Tandan ayrıldı, yarın
dan itibaren gaıetemizde kendimiz de 
dahil olduğu halde el4lenvin yanlışları
nı B'Üiı.ınlarımızda kn.ydetmeye başla
yacak. 

Bugünlerde Türkçemfade yapıron 

u/a.k tef ek yam.l1.şlık1G.n tashih edecek 
bir Ahfe:ı oor ,· /a1..--at an'la§'ılmayanla
rın1 onun da ne yapacağını cidden me
rak ediyoruz. 

Birkaç gu.ndenberi, bir Mbah gazete
rinde B~ bize ba§lığı altırnıa scıtırıar 
kıarala:yan bir im.w türedi. M aşa.Tla h o 
lcalem sahibine k"i d-Oğrıı kelime yaz
masını beceriyor. Bu sabahl~ yaztsım 
tınlıayab ·ıeceklcr mi diye 01...--uyucuları
mu,a, tıcıhlilini de, tahlı1e deqer görür
se Ah/eşe bıro.1cıyorum. Yazı JıL: 

TecahU•U arifane 
Gazetelerde neşriyat müdürlüklerine 

her gün gelen yüzlerce mektubu okur
sanız, siz de benimle beraber aynı hük
mü verirsiniz. 

Gu.eteden neler istenmez.. Nelerin 
neşredilmesi, propagandası, halka du
yurulmast, vatandaşların ikaz edilme
si "sonsuz saygılar sunularak,, istir
ham edilmez ki. 

Biz kendimizi, "Saym neşriyat mü-
Bir ırz düşmanı dUrlüğüne .. diye başlayan ve "Sonsuz 
m 8 h k 1} m o 1 d u saygılar sunular.> k,, bitirilen mektup-

F atma Şayan isminde bir genç lan herkesten gizli tuttuğumuz için, 
krzm Karacaahmet mezarlığında takdir ettiremiyoruz. 
bikrini izade eden Kamil oğlu Arif Binaenaleyh, ortada, bir "gazeteye 
beş sene hapse mahkum olmuş, Ari- ehemmiyet vermeyiş,, değil, bir "teca-
fe yardım ettikleri iddia edilen Rifat _h_u_·ı_u_a.rif_· ane,,_v_ar_. ______ _ 

ve Ahmedin de beraetlerine karar 
verilmiştir. 

Valovada ut-uzluk 
Akay müdürü Cemil dün sabah 

Yalovaya gitmiştir. Cemil Yalova
J daki yeni in~aatı tetkik edecektir. Ya· 

lova, önümüzdeki mevsime kadar 

ı vapur ücretleri, otobüs ücretleri, ye
mek fiyatları ve banyo ücretleri indi
rilerek fevkalade ucuz bir hale getiri~ 
lecektir. 

Umumi müfettişler 
içtimaı 

Ankarada bulunan umumi müfer 
tişler dün mrntakalanna ait iktısat iş· 
leri üzerinde görüşmek üzere lktısal 
Vekili Cal:ıl Bayarın nezdinde top
lanmışlardır. Bugün de nafıa işleri 
için Ali Çetinkayanm nezdinde top· 
lanacaklardır. 

• lngilterede amele trrkasm& mensup U 
nlversite amele birliği lngl.lterede mecbur1 
askerıtk hlzmeUnl kabul etmemeğe karar 
vermiştir. 

• Çin devlet meclfsf, ast mareşal Çany 
Su Llyanı;- hakkındaki aıab.lı:Qmiyet kararu:ıı 

lbka etmiştir. 
* Japon hariciye nazın radyoda söylediği 

bir nutukta komUntzme hücum etmiş ve ko 
milnizme karşı milcadclenln ancak beynelml 
le! teşekküller taratmdan bS§arıla.bUeceğinl 
söylemlştir. 

* Rahntsrzhğmt tedavi lçln Fransa.da bu 
lunan eski Romanya tıarlcfye nazırı TitWes 
ko yakında BUkreşe dönecektir. 

• Lllbnan cumhurrcis1 Beyrut mebusu 
Hayreddin Ahdabı kabineyi teşklle memur 
etmiştir. 

• Atmada hatkm güzel ııanatıa.ra karv1 
a!Akasınm artması tçin bedava temsiller 
verilecektir. 

* lngl.11% lordlar kama.ram azasmdan lord 
Elibank mUstem'ekelerde ve dominyonlarda 
yaptığı seyahatteki tema.slarma istinaden 
Taga ve Kamenm ve Yen! Ginenin Alınan 
yaya la.desin! tclt.11! etmektedir. 

• Yunan bankalan iskonto flyaUarm.ı yüz 

de altıya indirmtştir. 
• lngiliz harbiye nazın Pariee gelmiş ve 

Fransız harbiye nazırıru ziyaret etmiştir. 
* Almanyada bir tren içinde amele bulu 

na.n bir otobUse çarpmış, yedisi a.ğ'Ir olmak 
üzere on iki klşi yaralanmış ve bir kişi öl 
muştur. 

• Fransrz - İtalyan mübadele rejimi altı 
ay daha uzıı.tıımıştır. 

* Amerika.da grevci amele Ue polis ara 
"1Ilda blr çarpışma olmu§, bir polle lk1 amele 

yıı.ralanmr~trr. 

• Felemenl{ vellahdl prensee Julfananın 

evlenme mcrı:ısimi yarın yapılacaktır. 

Edebiyat 
• 

gecesı 
Diln muvaffakfyetle 

yapıldı 
İstanbul Universitesi edebiyat 4a.kül 

tcsi gençJerinin tertip ettiği (edebiyat 
gecesi) dün gece fevkalade bir tekilde 
tes'it edilmiştir. 

Fransız tiyatrosu bütün edebiyat 
nesillerini toplayan bir kalabalıkla dol
muş, taşmıştı. Toplantıya iştirak eden 
lerin hep bir ağızd;ın söyledikleri istjk.. 
lal marşile gece açıldı. 

Bundan sonra saylav ve profesör 
Fuat Köprülü asırlandanbcri bütün ih· 
tişamile var olan Türk milletinin her 
sahada olduğu kada.r, edebiyat sahasm 
da da ölçüsüz bir inkişaf gösterdiğin4 
bu edebiyatın her zaman Türk malı ola 
rak kaldığım ve bugün de Türk genç
liğinin Türkün milli edebiyatını ayni 
ihtişamilc yaşatması ve yükseltmesi 13.. 
zımgeldiğini anlatmıştır. 

Fuat KöprüJünün sözlerinden sonra, 
gençlik tarafından Atatürke çekilen 
şükran ve bağlılık telgrafı okunmuştur. 
Bundan sonra da Sadettin Nüzhet ta
rafından halk edebiyatı hakkında bir 
konferans verilmiştir. 

Konferansr gençler tarafrnidan, devri
nin dekoru ve kıyafeti içinde verilen 
(halk ve klasik temsillerden örnekler) 
takip ediyordu. 

Bundan başka gece profesör A. Ham 
di, ve doçent doktor Ali Nihat Tarlanın 
iki edebiyat konferansı ve konservatu. 
var profesörU Adnanrn musiki hakkın
daki krymetli bir konferansını ihtiva e
diyordu. 

Kalbi sağda 
bir genç 
Kasım paşa 

hastahanesinde 
hayret le görüldü 
Kasımpaşa deniz hastanesinde misli.. 

ne enıdcr tesadüf edilen garip bir hadise 
ile karşılaşmıştır. Denizeri olan 21 ya. 
şında marangoz H üseyine apandisit a
meliyatı yapılırken vücudun sağ tara
fında bulunan bütUn uzuvların solda ve 
sol tarafta bulunanların da k:ılb de da. 
hil olduğu halde sağda olduğu görill· 
müştür. işin garibi Hüseyin ıimdiye 
kadar müteaddit muayeneler ve ameli
yatlar geçirmiştir. Hiç bir :doktor bunun 
farkına varmad1ğ1 gibi bizzat kendisi 
de farkında değildi 



6d ze ll{k Doktor 
• 

verıvo:r. 

B Ay LA R Ga.zetcmıze. ··uuzelllk doktoru.. adresl 

ne hakiki v~ya müstear adlarınızla sora 
cağınız &-us.ilerin cevaplarını bu sUtunda bulur sunuz. Bu cevaplnrr Pariste anlaşmış bulun 
dutumuz gllz~lllk mU~s!:leaesl vermektedir. GU zelliğlnlzl noksan bırnkan kusurlarınızı bize 
yazmıL 

- 60 - l 
.5açlarmızı sık sık yıkayın. Fazla 

bir şey tavsiye edecek değiliz. Fa -
kat tekrar edelim mektepli kızların 
yegane iftihar edebilecekleri güzellik 
tabii bir güzelliktir. 

Ş~liden Calibe imza.sile soruluyor: 
l"'ii.zii mde her sene l;ırnuzı lekeler 

peyda olur. Dunları ne §ekilde gidere
bileceğimi lıif /cn söyler mtisinh9 

Cevap: 1 

- 61 -
Altı ayrlaııberi evliyi.?ıı ve bu ;n;üddet 

zarfmda.} l~ilo artt?m. Erlenmc:.::m cı;
veZ spO'T'la çok meşgul oluyordllm. Şim
di hiçbir şey yapmıyor'ltm. raZnız sa
bahları - o da ara sıra - jimnast~ı· ya
pıyorum. Ya.Jtm ~11 bOJ,rum 1,60, ldwrn 
64 diir. Ne yapayım? 

Cevap: 

HABER - Akşam posta.il! 

Sefirlerin 
Kızllaya 

teberruları 
Ankıı.rada bulunan ı.-or diplcnıatlk tarn.fır. 

d:ı.n Ad::ına feUı.ket.zec.Jclcrine yardım yapıl 

ınak üzere Kızılay Genel merkezine tebe!'Tti 
edllen p:trıı.lann listesidir. 

ıoo Hra. sayın Efgan büyük elçisi Soncl{ 
sclans Sultan Ahmet Handan, 30 lira sayın 
Efgan elçlliğt bir.inci kal.ibi Abdülvehnp Han 
dan, 20 lira sayın Efgan büyük elr,;illgi 

ikinci kl1-tlbi aman Handan, 100 lira saym 
Rus :::ıovyet cumhuriyetleri ittihadı büyül~ 

elçisi Soncksclans Kara Han, 50 lira Rus 
Rovyet cumhuriyetleri ittihadı büyük elçillgi 
nıCsteşarı M. Horıı.ce Salııginden, 30 lira sa 
yın Rua Sovyet cumhuriyetleri ittihadı elçi 
liği ikinci k:ltibl M:. Eugene Polikoffdan, 20 
Sa.ym Rus Sovyet cumhuriyetleri itihadı el 
çDlği ıı.taşesl M. Courevltchdcn, 100 Sayın 
Altnanyıı. bUylik elçisi SonekselA.n.s Von Kel 
!erden, 30 lira sayın Alma.oya bUyük elçiliği 
mllsteşarı ı.r. Le Dr. Krollden, 20 lirıı. sayın 

Almanya büyük elçiliği müsteşarı M. Ka.rl 
Von Blovdan, 10 lira sayın Almanya elçiliği 
at&l'JCSI M Von Mlrbo.chdan, 100 Ura sayuı 
Polonya. bUytlk elçl3l Sonck.cıt'lan.s Sol<0lnicki' 
den, 5 11,.a sayın Polonya elçiliği ıı.ta.şesl M. 
Narkievlczjodkodan, 100 llra sayın BUUyllk 
Brltnnye. btiyUlc elçisi Sonekselans Percy L. 
Loralne'den, 50 llrıı. saym BUyük Brltanya 

I' ·~ı Fransız ressa.m ve keykdtraş1ar ı Pariste garip b·ir satı§ .sergisi cıç-
1,.ı.}°lardır. Bu sergide tablolar veya hmfkeller parayla satıldığı gibi m~
tcrilerin getirdikler-;, mmhteltif eş1ja lie de deği§tirilmektcdir. Geçenlr~ 
b-ir milşteri - belki de m~plik ol.sun diye - bu sergiye öi.r yaban eşeği 
getirmiş ve mukabilinde resim almak istemiştir. Teklif ka:J:ntl edilm;~, 
eşeğe ilci. tablo verilmiştir. 

Yiizünüzdeki kırmı;:ı lekeler, o 
kadar canınızı sıkmamalı. Hatta 
şunu da eöyliyelim ki bazı kadınlar 
bu krrmızılıklan güzel bir şey telakki 
ederler. Maama.fih merak etmeyin. 
Şüphesiz güneşin t~siriyle peyda o -
lan bu lekeler kendiliğinden bir ay 
içinde kaybolur. 

Evlendikten sonra biraz şişman
lıyacağmız tabii idi. Şimdiye kadar 
spor sayesinde kilonuzu muhafaza 
ettiniz. Birdenbire bırakınca gayet 
tabii olarak şişmanladımz. Sizin 
için yapacak iki şey vardır; Ya tek -
rar spor ve j im nas tik yapmak ve 
yahut da reiime tabi olmak . Yani 
sabahlan bir tek fincan çay; öğle 
üzeri 200 gram taze sebze, 100 gram 
et ve bir tek meyve. Ekmek yeme -
meli ve su içmemelisiniz. Akşam ü
zeri de ayni şekilde hafif yemekler 
fak;: t daha az olmak şartiyle. Fakat 
fazla yemekte ısrar ederseniz o za -
-nan çok jimnastik yapmalısmxz. 
Sizin yaştaki kadınların 1,60 boy
larriıa mukabil 54 kilolan olmaları 
lazrmdır. Demek ki sizde tam 8 ki
lo bir fazlalık vardır. 

elçlllg-i müstcfarı M. J. Morr;andıuı, 20 lira --------------- ------·---------
Bilyükdereden S. R. im.zasile sorulu

yor: 

Kendisini 
hemen 

unutunuz 
AÇIK KONUŞMA: 
Türbelde (M) imzasile aldığımız mek 

~cevap: 

Bir taraftan sizinle aşıkdaşlık eder. 
ken di <Ter taraftan baj1ca birisile nişan
lanmağa kalkan ve size hfila sıkılmadan 
(ben gene sizi unutamam beraberce 
g~rlz) diyen bir adamla bir gün daha 
konuşn:ıanız manas~ır. 

Ne bahasına olursa olsun kendisirıi 

derhal tcrkC'din ve unutun. 

Konuşup anlaşmak 
lazımdır 

AÇIK KONUŞMA: 
Cağaloğlunda (Efe) imzasile mektup 

;;yollayan okuyucumuza: 
Vaziyetinize göre en iyi şekil o genç 

:ıe iyice konuşup anlaşmaktır. 
Kendisine sorunuz. Evli mi bekar 

.Jl'U? 
Sizi hakikaten seviyor mu? Arzulan 

deldi ve narnuskar mıdır? T.avsiyem.izi 
yapıp, vaziyctinizi alacag nız cevaba 
göre tayin ddiniz. 

Yoklamaya davet 
Fa& A.ır. Şubesi baş7a:ımZığın<lam: 
Şubemizde kayrth harp malfılleri ile 

şehit yetimlerinin 937 yılı ikramiye 
tevziatı için 11/1/937 günlrinden iti
baren haftanın yalnız pazartesi, salı, 

çarşamba, perşembe günlerinde yokla

ma.lan yapılacağından malfillerin res
mi senet, ma.a§ cüzdanı, muayene ra
poru. Şehit yetimlerinin resmi senet, 
maaş cüzdanı niifus hüviyet cil.zdanla
rile birlikte şubemiz hesap memurlu
ğuna. !bizzat gelmeleri taşrada. bulunan 

lbu kabil kimselerin de kanuni vekille
ri veya taallukatından herhangi bir 

kimse ile yoklama muamelelerini 28 / 
2/937 gününe kadar müracaatla yap-

brmalan gelm.iyen lerin a.kibetkri meç
hul addedilerek ikramiye defterjne 
dahil edil.miyerek hakları sakit kalaca
ğından hiçbir suretle ikrar:ıiye talebine 
haklın olmayacağı için mesu1iyetin 
kendilerine ait olduğu ehemmiyetle ilan 
olunur. 

Tovzilı 

Saadell. nlzt başka 31 ilkkanun tarihli gazetemizin ikin 
ci sayfasında komünistlik tahrikatı yap-

yo 11 ar ' a arayınız tı'dan zannile nezaret altına alınanlar 
a;asmda tornacı Emin isimli birinL, de 

"Mesut olmak istiyorum,, imzası ile 
bulunduğunu yazmıştık. Tornacı Emin 

alclığmuz mektupta deniyor ki: imzasile ald.ığmuz bir mektubun sahibi. 
(Sevişiyoruz, fakat evleneceğim a· kendisinin böyle bir hareketle alakadar 

'..3-- aynlmaktan çok korktuö-n ı· r-ın· ba. 
~ t>-: :ı: olmaılığı gibi nezaret altına da alınma-
'na bir teklifte bulundu: İki sene bera-

mı_ş olduğunu bildirmektedir. Vaziyeti 
her yaşamak ve ondan sonra evlenmek. tavzih ederiz. 
Bu vaziyeti biraz çürük buluyorum siz ---------------
ne dersiniz?' 

CEVABIMIZ: 
Bu teklifi derhal reddediniz. İki sene 

•arı.unda boşanır.aktan gene korkarak 
ba~ka tecrübelere bnşvurmaya başlarsa 
airin haliniz ne olur? En kısa yolda:ı. 

d5nm::nizi tavsiye ederiz. Kendinize sa. 
adeti başka yollarda arayımz. Eminiz ki 
çok geçmeden bulacaksınız. 
;-

Teşekkür 
Dil kurumu genel sekreteri Burdur 

saylavı tbralı:m Necmi Dilınen uğra
dığı hastalık ve yapılan operasyon 
dolayısile her taraf~ gelen geçmiş 
olsun yazılarına ayrı ayrı teşekküre 

imkan bulamadığından şükranlarının 

bildirilmesini gazetemizden rica et
miştir. 

sayın bilyük Britanya elçiliği 3 ilncü kıı.tibf 

M. G. H. Cla.rke'do.n, 100 lira İran bUyUk 
elçisi Soncksclans Khalll Fahim1den, 30 lira 
.sa~'tll !ran elçliiği mUste~arı M. M. Nuri 
Esfandlyar1den, 10 lira sayın İran elçlllği 2 
inci katibi M. Schahrokhyden, ıo lira saym 
!ran elçiliği ataşesi M. Ha.sandan, 30 Ura. sa 
ym İta.ıya bUyUk elçiliği mUsteşarı M. Gio 

vaaiden, 10 lira sayın İtalya. elçıliği 2 inci 

kAtlbl M. M:anllo Castronuovodan, 5 lira. sa 
ym İtalyan elçiliği kA.tlbi M. Pisaden, 100 
llra sayın Amerika Blrleş1k cumhuriyetleri 
bUyUk elçisi SQnekselan.s Mac Murry, ıo lira 
Amerika elçll!ği 3 üncü kAtibi M. Frederick 
E. Fra.nsvortb. ıoo lira sayın Fransa bUyUk 
elçisi sonekaeıe.ns Ponsodan. 100 Ura sayın 
İsveç elçim soneksclans VV!ntherden, 50 lira 
sayın Avusturya elçisi sonek.sele.ns Karı 

Buchbcrgerden, 10 lira sayın Avusturya 
konsolosluğu kAtibl M. Volnovichden, 100 lira 
1rak sayın elçisi sonekselans Nadjt Cheket 
ten, 30 lira sayın Çekoslovakya elçisi Sonek 
selans Karcı Hallada.n. 10 lira sayın Çekos 
lovakyo. clçlllği 1 inci kl1-t1bi M. le Dr. Bohns 
lavdan, 150 Ura sayın Yugoslavya elçisi son 
ekselans Branko Lazeroviçtcn, 10 lira sayın 
Yugoslavya konsolosluğu kO.tlbl M. Miodrag 
Markovlçten, 150 lira sayın Yunan elçisi son 
ekselans R. Rnpho.clden, 30 lira saym Bulgar 
eıçJsl SC'nelcselıı.ruı Theodorc Chrlstoffdan, 

10 Ura sayın Bulgar konsolosluğu müsteşarı 
M. Trallrn Popoffda.n, 5 lira sayın Bulgar 
konsoıo~luğu ktı.tıbl M. Adrlen Gurovdan, 
50 lira sayın Macar elçisi sonekselan Z.)ltan 
de Mariassyden, 30 lira. sayın Çin maslahat 

gtizarı l\L G. Y. H.siaodan, 20 !lra sayın 
Romanya mı:ı.slah:ı.tgüzarı M. Constantln Eli 
adan, J O lira sayın Romanya konsolosluğu 

ktı.tibi M. Ellle Oprlşandan, 50 lira sayın 
Munr elçisi sonekselans El- Gazaerli bey 
den, 60 lira sayın Japon maslahatgüzarı M. 
Katsuta.rl :Mlyazakiden, 50 lira sayın Belçika 
elçisi sone! ·clans Grorges R.aymaonddan, 
50 lira. sayın Norveç elçisi sonekselans Sigurt 
Bcnt:r..ondan, 10 Ura sayın Norveç konsolos 
tuğu ktı.tlbi M. Knu~ orreden, 40 lira sayın 
Rusya. ticarl mt\messill rnuo.vi.nl }.{. F. Staros 
oumden, 

İtalyan büyük elçisi de 100 lira teberrü et 
mişUr. 

Homan~ada hava 
nazırı neden 

·çekllmlş? 
Niyuz Kronik! gazetesinin Bükre.~ 

muhabirinin yazdığına göre Romnnya 
bava ve deniz nazırx Nikolaus Karanf
lin istif e.sı, ifşa e<lilıniyen sebepler talı 1 
tında olmuştur. 

Bununla beraber kendisinin Roman
ya harbiye nazrrı geneı al Angelesku 
ile ihtilaf üzere olduğu ve general An- , 
geleslnuıun İspanyol asileri kumanda
nı Frankoya eski askeri tayyarelerin 
satılmasına muvafakat etmediği söyle
niyor. 

Avustur.alyada 
tavşanlara harp 

ilan edildi 
1788 senesinde Avusturalyanrn Jak

son limanına giren bir İngiliz zırhlısı, 
kıtaYı kral namına idare etmekte olan 
\'e emri altındaki koskoca kıtada ye
mek için tavşan bulamayan umumi 
valiye bcı1 tane tavşan getirmişti. ı 791 
de de cenubu Afrikanrn Kap şehrinden 
gönderilen ikinci bir tavşan hamulesi 
de gene valinin kümesine sokuldu . 

Vali Ringin sofrasında bu hayvan
lardan kaç tanesinin yenmiş olduğu 
malıim değildir. Kümesleri delerek 
hürriyete kavuşmuş olan tavşanların 

sayısını da kimse bilmiyor. Fakat Sid
ney şehrinde 1829 senesinde başılmış 
olan bir sa.lname Avusturalyarun zen
ginliklerini ~ya.rken Betrey adasının 
yüz binlerle tavşanı bulunduğunu da 
yazmı.ştL 

Meşhur bilgin Darvine dünyayı do
laştırmış olan Beagle gemisinin kap
tanı J. L. Stoke.s 1842 de Bass boğa
zından geçerken o civarda tavBanı pek 
bol olan bir adaya yanaşmış ve buraya 

miica.deleden sonra artık ne yapacak· 
lannı şa.~rrıp kalmış bir vaziyettedir· 
ler. 

Avusturalya hükıimeti tavşanları 

lmha vazif esile mükellef aynca bir li· 
va teşkilatı vücuda getirmişlerdir. 

Teşkilatın Melbur:n ve Adelaif şehirle
ri de dahil olmak üzere altmış dört 
yerde daireler ve sayısız memurla.r1 
vardır. Bnnlann yegane işi tavşan ko
valayıp imha etmektir. 

1915 den 192·1 yılı sonuna ka.dal' 
Avusturly:ı. 157,000,000 canlı tavşan 

ve 717,086,181 tavşan derisi ihraç et· 
miştir. Fal;at bütün bu ihraca.tın ge
tirdiği gelir, tavşan imhası için yapı· 
lnn masr:ıfm azameti yanında adeta 
"devede kulak,. kabilinden kalma.JtU· 
dır. 

D=D €Jı ırm e'lt n ç n lfi1 ~ n ır 
cdlaıknka slYıkClıit 

lflleıre~eını kaO~o ? 
"Tavııan a<la.sı,. adını vermişti. Ölenlerin matemi için bir dakika sü· 

Viktorya vilayetine ise ilk tavşanlar kut edilmesi çok uzak zamanlardan kal 
1836 senesinde getirilm;şt;. Hatta 0 ma bir adet değildir. 
günlerde pek nadir oldukları için tav- 1910 yılında atlar.tik denizinde bir va 
şa.nlara o derece değer verilmekte idi pm: üzerinde yedind Edvardın ölümü 
ki Colae şehri hakimi, bir tavşan öl~ için ilk dwfa olarak, bir dakika süküt 
dürmüş olduğu için Robertson adlı bir edilmiştir. 

adamı on İngiliz lirası para cezasına 1919 yılında İngilizler bu usulü u· 
mahkfun etmişti. Halbuki on sene son- mumileştirmişler ve harpte ölenler içi11 
ra büyük arazi sahibi olan aynı Ro- bir dakika sükutu kabul etmitlerdir. 
bertson o civarı kaplayarak altüst et- Ondan sonra bu adet, bütün !dünyaya 
mekte olan tav;ıanları imha için tam yayılmıştır. 
5000 İngiliz lira.Si para harcamıştı.--------------
Fakat bu beyhude bir zahmet ve mas
raftı. Çünkü tavşanlar o kadar çok ve 
çabuk bir surette üremişlerdir ki 
Avusturalyalılar buna ''Tavşan veba
sı,. demişlerdir. 

Viktorya ve yeni cenubu Gal vila
yetlerinde Avrupa ve Afrikadan geti
rilen bu ltemirici hayvanlar için sanki 
mahsus yapılmış kireçli bir toprak 
salıast vardır. İşte bu sahadan Avus
turalyamn her tarafn:ıa akın eden tav
şanlar koca krtayı istila etmişlerdir . 

Bu istila o kadar kuvvetli ve önüne 
geçilmez bir f]ekilde olmuştur ki, Avus 
turalyalılar yetmiş senelik şiddetli bir 

4 31 (O)© '\Ç: o ır n o 
ÇftÇ<9k 

Meraklı bir ziraat mütehassısı Av. 
rupada yetişen çiçekler hakkında bir 
statistik tertip etmiştir. Buna göre, 
Avrupada yetişen 4300 nevi çiçekten 

1124 Ü beyaz ve krem renkli, 951 ri sa· 

rr, 823 ü kmnızr, 594 ü yeşil, 308 zi mor 
renklidir. 

Fakat bu ciçeklerin yalnız 420 si gü· 
1 

zel kokulu olup, 2300 çeşidi, hiç kok· 

mamakta, 1500 ü ise fena bir koku ne~ 
retmektedir. 

Mi ki Afrikada haydutlar oesinde 
SENDE .BENt'f\l\L~ 
Ge L -r •'Lt{\ .... So~ 
'/eR~ KAÇ-A--~ 
~JM F;LAN. 

OEME 

8ENDE~ HE VAPAc..Al<lAR 
MCK ,·? BEN i Öl1'ÜRE

c:. e l<l.fRMi 
'(OKSA t>iVANt 
HARBE Mi? 
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Bir mukayese 
y anbanesinde otururken şu mektubu 

aldı: 

"Alım.et .. , 
Beni hala u.nutmadmsa vaktin boı;; 

olduğu bir al.şarn birlikte yımı~h ye: 
~~ ii.::ere bana gelir misin; Hem ma
=ıyı hatırlar, lto!':<l val.-it geçiriri:! 

Kadriye.,. 
Kadriye! 

Tam yirmi sene evvel. Ahmet, bu 
Ban~tn, bu çapkın kadını ne kada:
sevnuşti. Onu gizlice gezdirmek için 
saatlerle nerelerde beklememişti? Bir -
~tneleri için evler mi tutmamıştı? 

.. dınlara paralar mı yedirmemişti? Ne 
sus}'· 

u, ne zevkli bir kadındı o! 

.. ..Ahmet, hayale dalm·ş, maziyi dü-
§Unuyord 1 · · kA ·b· · u. çerıye gıren ah uıın a· 
~~ se.sini dahi işitmedi. Ş imdi o. bü -

dan hır f~br;ka·~·n sahibiy~i. B~b~sı~-
. tcvarus cttıgı serveti bır mıslı bu-

Yutn1j,i.. b .. . b r "'' ugun pıyasada en mute er 

lu~arlardan biri haline 'gelmitşi. Göz· 
crı tek k . rar mc tuba çevrildı. 

.,.,_ Y Qzı hiç değii-memişti. Çapkın, kıv· 
r~ b. 
d • ır ya=ıydı. Eskiden amiranc ran-
h e~üler veren ve yahut gelm.iyeceğini 
aınane bildiren o sevimli yazıt. 

b. ltatip, kağıtları uzattı. İmzalanacak 
. ırço~ evrak 1 direktör, yalnız kalmak 
ıtıtcdıgini ııöyliyere~ onu savdı. 

!<:endi kendine düşünüyordu: 
- Acaba niçin beni çağırıyor ? Pa· 

:ya nu .. ~~ya~ v~r? Kocasından ol • 
llkça buyuk bır mıras yedi. Zengindir 

t:.1--· 
• -UUUl ederim. Her halde yarchmıma 
ıhtiyaç yok 1 Belki de onun içinde de 
blazinin i§tiY<tkı kabardı· Onun da 
hisleri beniınki . ' . .. .. ne benzıyor; saa ece go-
rub §nlcği arzu etmiştir_ Ne olursa olsun 

u ak§aın gid . 
nı.i b enın.. Beni tanıyabilecek 

aca a 1.. Her halde o da d ıı:.: ·.,.; Gene .. . e6.şmı~-r .. 
~ . guzcldır • benim şirin Kadriyeci -
gunı 

McktuptaJı: " 1 tı 1 te efon numarasına bak· 
ve açtı. 

Karşısına çıkan genç ve neşeli sesi 
tanıd· n· 

· nıç değişmemişti 1 
- Mektubunuzu aldım. Çok, çok 

nıc:nnun old M·· 
~ ~~-· usaade edersen bu 

§atn gelecegım.. Altıya doğru .. 
ki Şakrak bir kahkaha. Eski zamanda. 

kahkahalardan biri .. 

Ah - Ben de memnunum .. Bekliyorum. 
rnetçiğim ı. 

Fabrikatör evine gittiği zaman ka • 
;sıntn kendini beklediğini gördü. Ulvi
s chot'uz beş yaşlarında, iyi giyinen, hoş 
o bet b" k .. k ır adındı Ayni zamanda mu -

k clllrnel bir ev harumiydi. Bir de, do -
h:z Ya~annda kadar çok terbiyeli bir 
&of tağızlan vardı.. Salonda küçük rakı 
l\h tası kurulmuş, mezeler hazırlanmıştı. 
at illet, biraz oturdu. Bir iki kadeh 
~ .~· 't1lviye harum, 0 gün terzide gördü
;; llaodellerden, sonra da, seyrettiği 
~er~en bahsetti, hayatın bahalrlığm
ltıc §ıkayette bulundu. Kızlan Zizi'yi 
Salı ktebe vermişlerdi. Biraz tembeldi, 

lcal~~ordu. Ahmet bey, asabi bir 

ince sesi!. 
İki elini uzattı: 
_ Safa geldin, Ahmetçiğim t.. Seni 

ördüğüme bilsen ne kadar memnun ol
~um .. Hiç de değişmemişsin, ayol! 

Fabrikatör, zoraki bir tebessümle: 

_ Teşekkür ederim ... Fakat asıl de· 

ğişmiyen sensin 1 
Kadın, güldü : 
_ Adam, sende ı.. Ben artık şişko 

bir kokona oldum!.. Fakat her şe! VIZ I 
geliyor ... Hamdolsun sıhhatım y~r;nde .. l 
Neşem tamam... Param var~ Kimseye I 
muhtaç değilim .. Daha ne isterim? .. Bu 1 

devirde böyle yaşıyabilmek de ne mut
lu! .. Hamdolsun hiç şikAyetim yok! .. 

Ş . d. o cihetleri bxraka1ım .. Biraz da .m ı 

senden bahsedelim .. Uzaktan hayatını 
takip ettim: Evlendin .. Çocuğun ol
du .. Mesut musun? .. İşlerin iyi gi~y~r 

? Camm b!raz rakı iç.. Haydı hır mu .. 
kadeh daha, bir kadeh daha .. Şu me -

zeyi tat .. Ben elimle yaptı~!.. 
_ Kadriyeci~im.. Şekerun.. Mektu-

bun bende bütün bir ı:naziyi canlandırdı . 
Ne tatlı hayaller! ... 

Kadın: 

B ak go .. züm, bırak §Unları .. - ır , ... 
Sen fazla hassassın 1 Ben seni bılırım I. 

• uh1 adatnSin ı .. Me-Hayalperest, ~ll' r u 
zelerimi beğendin mi? .. 

- Enfeıl 
Kadriyenin yaptığı mezeleri yerken, 

· · d b " ·· ·· t ' ' aıkıntI vardı. O, ıçın e il' uzun u ve 
bu baş baıa kalıştan başka manalar :ıe~
miş, başka şeyler olmuştu 1 Mazının 
birleştiği iki kalbin ayni ahenkle-~~· 
cağını ummuştu. Fakat eski ıevgilisinin 
hiıısi tamamen ölmüş gibi duruyordu. 
Mütecessis ve endişeli nazarlarla kadmı 
süzdü. Kadriye, gene güldü: 

_Neye ıaprıyonun? nen var? Seni 
inkisarı hayale uğratmrştm gibi duru • 
yorsun 1 Maziyi yad etmek istiyorsan. 
pek Al~ dostum, emret. Fakat ondar. l 
evvel biraz da hali hazırdan bahsede -
lim. Bale, benim sana bir ricam var: 
Şahsıma ait değil, oğlum için 

- Oğlun mu var? Ha. .. Sa.hl .. Bir 
gün gezmeğe götürmü,tüm .. 

- Tamam... İşte benim küçük kı -
ı:1m, o sıralarda dördündeydi. Şimdi yir
mi beşini geçti.. Yaşlandık azizim 1 .. Ben 

tam ellisindeyim .. 
- Ne diyorsun? EUisnde var mısın? 

Ben zannediyordum ki. · 
- Ayni yaştayız sanıyordun, değ'l· 

rni? .. Neden camın, o zamzınlar ecrdc 
çapkınlık vardı. Kendimi genç gösterme 
ğe kalkmıştım. Senden büyük oldu -
ğumu bir türlü itiraf etm:k isteme · I 
miştim.. Dur, sadede gelelım.. İşte 
benim Fahri, işin~en m~mnun d~ğil.... I 
Düşündüm ki, senın fabrikanda bır kl
tiplik falan bulursan pek iyi olacak .. 

Ahmet, nazikane başını salladı: 

- Hay hay .. olabilir ... 
Kadm, yerinden kalktı, kapıya doğ

ru yürüdü ve seslendi : 
- Fahri! O ğulm 1 gel! 

Yazan: Niyazi Ahme't 

313 sene evvel bugün 

Padişah Genç Osmanı öldüren 
Davut Paşa hal<kında idam 

hükmü sa ·ar o du 
kulağını Vahle sultana Genç Osmanın 

getiren Cebecinin 

Sultan Osmanın katillerini iste· 

rük ... 
- Katillerin başlarını isteruk .. 
Genç Osmanın öldürülüşü, Osmanlı 

tarihinin en acıklı safhalarından biri
dir. Birkaç kişinin teşviki ile ayakla -
nan Yeniçeriler, acımadan Osmaru 
boğmuşlardı. Fakat neden sonra onun 
intikamını alma arzusu uyandı ve so -
kaklaıa dökülen Sipahiler, katilleri is· 

tcmeğe başla ılar. 
İlk önce müft..ıden katillerin idamı 

için fetva istendi. Şeyhülislam: 
_ Bu husus evvela padişaha arzo-

lunsun, eğer Sultan Osmarun katli ira
dei şahaneye müstenit değilse o vakit 
katiler hakkında bükümü adalet icra o 

lunacak. ce,,abıru verdi. 
İş büsbütün büyüyordu. İstanbul 

ba§tan başa kaynaşıyor, her yerden : 
- Katiller, katiller ... Diye bağrı· 

lıyordu. 
En nihayet padişah "Sultan Osma-

nı ben katlolunsun demedim, Davut pa
ıa öldürdil.. Katilleri kim ise haklann
dan gelinsin,, diye bir hattı hümayun 

çıkardı. 
Askerlerin tereddütleri tamamiyle 

zail olmuştu: 
- Tiz katiller bulunsun •.. Diye etrafa 

saldırdılar .. O gece, Davut paşa tara· 
fmdan öldürülen Sultan Osmanın ku -
lağınr padişahın validesine götürmü§ o
lan Cebeci başı yakalandı ve derhal başı 

koparıldı .. 
Davut paşa gizlenmişti. İki gün 

her taraf arandı. Üçüncü gün, Eyüpte 
demesinden Hamza bey adında bir 

Sipahinin evinde samanlık içinde bu -
lundu. tlstüba~p yırtık bir arabanın içi
ne atlıyarak Yedikule zındaruna attl

clı. 
Erteııi günü 1623 yılı 6 ikinci U 

nun günli, 313 sene evvel bugün, bütün 
asker orta camide toplandı. Yeni çeri 

ağası: 

- Yurt.aıtar, dedi. Davut paşa tuttul 
du. Emir padişahırıidır. Artık Davut 
paşa hakkında bir söz 6Öylemeyiniz. 
Başkalarını istemek için cemiyet etmeyi 
niz. 

Mesele kalmarmştı. Davut pap. idam 
edilecekti. Askerler dağılcWar. 

Davut paşanın kansı Sultandı.. Pa 
şarun d~er birçok taraftarlan vardı .. 
Çünkü, Davut paşayı kurtarmak için 
her çareye baş vuruyorlardı. Birçok 
odabaplar para ile elde edildiler. Cel-

başı uçuruldu. 

laddan da idamda ağır davnnmaaı içlı:I 

vaat alındı. 

Davutpaşa , binlece askerle o~ 
ta camiye getir :ımck için zindandan 
alındı. Bir kısım asker derhal idam 
edilmesini, bir kısnu idam edilmemesi
ni ileri ıürüyordu. 

Etraf·na toplananlardan çoğu onu 
kurtarmak istiyorlardı. Onun için Da· 
vut paşadan elbiselerinden birer ııarça 

vermesini istiyorlardı. Bu ııuretle pa
şa kurtulup büyük makam sah:bi oldu• 
ğu zaman ·elbiselerinin parçalarını göste 
rerek : 

- İşte, seni kurtardığımız vakit al<h
ğınuz parçalar .• diyerek ondan ivirlr• 
ve yardım göreceklerdi. Bu adamlar, 
ekmek dağıtrlan yerden geçerken bir 
Sipahi kavuğunu Davut paşnın başı· 
na geçirdi, bir diğeri kapamastru bir 
üçüncüsü de atıru verdi. Camiye ge 
lindiği vakit Yeniçeriler resmi kavuk 
ve bil.at giydirip sadrazAm sıfatiyle al
k?Şladılar. Bundan sonra elbises"nden 
ald klan parçaları göstermeğe başla 

dılar. Davut paşa, her parçayı gl:iste • 
rene bir makam vermeğe bil§ladı. Biri 
kethüda, biri çavuş başı bir diğeri 
tezkereci oluveriyordu .. 

İş büsbütün karışıyordu. Davut 
paşayı k;min ortadan kaldırdığı anla.şıt
mıyordu. Kapıcılar kethüdası Hahıld 
damadı Ahmet ağa, sadrazfunın huzuru

na gelerek: 
- Bana lbım olan emri verinu. 

Davut paşayı idam ederim.. dedi. 
Sadrazam, istenen emri vemıeğe çok 

tan razı idi. 
- İstediğini yap .. dedi 
Ahmet ağa iki yUz kapıcı ile doğru 

orta camiye gitti. 

Böyle umulmadık bir anda camiye 
gelinmesi, orada birikenleri son dere
ce korkuttu. Birçok kimseler kaçıştılar, 
Ahmet ağa, Davut paşayı derhal bir a
rabaya atarak tekrar Yedikuleye götür
dü. Orada" idam edilmek üzere tevkif 
edilmiş Kalender oğlu da hazır bulu
nuyordu. 

Vakit geçirmeden her ikisi idam e
dilerek cesetleri denize auldı. Bu ıu -
retle genç Osmanın intikamı atmmıı 
bulunuyordu. 

Davut paşanın elbise parçalannı a
lan ve yeni makamlara tayin edilen
ler de birkaç saat sevinç ve gurur ıçin
de yaşamış oldular. 

~hl.i~alih m ~it a'ct16ele'ıi 
~1- Azıcık gayret et, kızrml bu gi
oıa c senenin sonunda sınıfın sonuncusu 

Uzun boylu, genit omuzlu, san§IO -==------------
bir genç içeriye girdi. Sportmen vari bir 
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t ~ tngiliz ordwru hava ı:abitlerinden Kenneth 
~ !;::1~~e. Meşhur seyyah ve ınuho.rrir Lovell Thomas 
.!:.ı - 64 - Dilimize çeviren: A. E. 

caJcıun 1 - dedi. 
kız Çocuk, ağlamağa başladı. Kadın, 

dt .. 

edi - llu saatte kızla ne derneğe alay 
Yorglln? 

ll'abrikatör, yerinde.., fırladı. 
baıı:' Zaten bu evde konuşulacak bir 
tlo ıs Yok ki.. Hep iç sıkıcr şeyler .. Ben 

iç Y0ı-un:ı .. İ~im de var .. Bir arkada~ım-a. !i.. :s 
tll Ozleştim.. . Geç gelirsem merak et -

e .. 

u ~ 'I'el5.şla çıktı. Senelerin tahribatma 
tı~r~nuş olsa bile, gençliğinin bütün ha
dis~ . tını taşıyan o kadını görmek, ken· 
ıe 1 ıçin büyük bir saadet olacaktı. Bir ' 
dtet çiçek aldı. Apartmandan içeri gir- ı 
kt~ Italbi titriyerek kapının zilini çaldı. 

; boylu. ~işman bir hizmetçi açt?. 
ek gu·· •el d"· · b" sal d · r · . .. oşenmı!I ır on an ıçe-

ı gıra · W• ~ 
iki ıgı zamnn Kndriyc ona doğru bir 
:a adım attı. İlk int'ba şöyle oldu. 

b.~t~~ sanki daha uzamış .. Saçlan büs -
u un 

1{' d . sarnrmış. Ş4;manlamrş da.. Eski I 
ti'\ it :ıyeyt hatırlatan yalruz tatlı bakışlı! 
b.a;ı gl5zleri ve harikuHid· beyaz ve 
ıçıınu . . ~ 

dışlerı... Bahusus, bozulmamış 

şiddetle erkeğjn etini sıktı ve hep birden 
görlişmeğe bo.~ladılar. Hayatın bahalılt
ğı, o senein modaları, ııinemalar •• 

Ahmet, için için: 

- Trbla bizim ev t • diyordu. 
Bu sam.imi ziyaretinden sonra eve 

döndilğil ı;aman, adam.m kalbinde bü
tün muinin neşesi sönmüştü. :Evde ka
rısı gtizel bir ropdö~br giymi~, lavan
talar içinde misk gibi kokuyordu. 

- Yeni icadım! .. Birkaç lavantayı 
karıştırıp yapryorum .• 

Ahmet, onu uzun uzun süzdll. 
Yaşça, Kadriyenin oğlunun akranı 

g ;bi görünüyordu. Onu çok cazip, bir 
metres kadar cazip buldu. Kollanmn 
ara~ına aldı. Sım sıkı sardı: 

-Çok güzelsin, kancrğ·m 1 .. Haydi 
seninle Beyoğluna çıkalım... Dara gi
delim.. Bu güzel elbiseni gfüsü:ıler, 

Ben de seninle iftihar edeyim .. 

Kadın, çapkın çapkın kocunu silzdü. 
Şikfiyetli ve mütebessim bir eda ile: 

- Neye her gece bu akşamki gibi 

olmazsın, bilmem ki. 
Nakleden: (Hatice Süreyya) 
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HABE •in 
OUze!llk Do toru 
Kuoonu: 

Bu bizim işimize çok yarardı. Biz sa
at dörtte ay batıncaya kadar onlan o. 

yalandırabilecek başka hiç bir gürültü 

yapmadık. Dediğim zamandan •yarım sa 

at geçinceye kadar iptidai bir mania ate 

şi açmaldık, tek bir top patlatmadık; sen 

ra yüz top birden patlattık ve topların 

ilk mermisi ile piyademiz hücuma fırla· 

dr. 
Türklerin müdafaalan Asrufda idi. 

PunjaH\larla Kumaun piyadeleri ilk 
hücumu yaptılar. Oja ırmağı üstüne 

kurmuş olduğumuz yeni köprüleri ko· 
şarak geçtiler; bu köprtileri hiçb:r şey 
hissettirmeksizin kurmuşt~k. 

Bunu nasıl yaptık? İstihkam kıtalan 

için "köprücülük., mektepleri açtık. Ay. 

larca mtiddetle istihkam:ılar köprüler 
inşa ettiler ve bunları rrmağa götürdü
ler. ilk önce bu iş Liman von Sandersi 

epey telaşa düşürmüştü. Fakat yava1 

yavaş o da alıştı. Nihayet bizim çocuk
lar köprül~ri kurdular işte l 

Baskın Birsebi'de olduğu gibi mükem 

mel yapıldı. Toplarımız Türk topçula. 
rınm en çoğunu hareketten ve. ateşten 

menetti. PunjalCılar cepheyi birçok yer
lerinden kağıt parçalar gibi yardılar. 

ikinci hattı da aldıktan sonra biraz ne

fes alm:ık için durdular. 
Kohneyter yarışa çıkmış gibi koşarak 

üçüncü müdafaa hattını işgal ediverdi. 

ler. Türk piyade:.i üsera kamplaprına 

yürürken hala ne-ye uğradıklarına dair 

şaşkmlıklatım giderememişlerdi. 

Bu iı:: size anlattığım kaıdar s-abuk ve 

hızlı oldu. Sahil boyundaki Türk müda

faasrnı to.m.-mile parçalad k ve Asruf 

on dakika içinde elimize geçti. Fakat bu 

ancak b:ışlani:ıçtı. asıl temizleme işi i

lerde idi. 
(Devamı oor) 



HABER - Akşam PoBtul 

Eskişehirde bugün 
yapılacak içtima 

latanbul, 5 (A.A.) - Reiaicum 
bur Atatürk 5 ikincikinunc:la latan. 
bulu terketmeie ve timdilik Konya
'J& gitmeğe karar vermiıtir. Miifarü 
nileyh bu gece aaat üçte Hayc:larpqa 
İatuyonundan hususi trenleriyle 
Konyaya hareket buyumuqlardır. 

Ank•r•d•n hareket eden h ayet 

Ankara, 6 (Hususi) - Bu sa
bah saat bette Bqvekil lsmet lnönü. 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal F ev-

zi Çakmak. Hariciye Vekili Tevfik' 
Rüştü Aras ve diğer birçok mühim 
zevat Eakişehire müteveccihen husu
si bir katarla hareket etmitlerdir. Es
kitehirde Atatürke mülaki olacaklar
dır. Bu mülakattan sonra Konyaya 
kadar gidip gitmiyecekleri henüz bi
linmiyor. 

Heyet Esklş- h rde 
Eakiıehir, 6 (Hususi muhabiri

mizden, telefonla) - Bqvekil ismet 
lnönü, Mqeral Fevzi Çakmak, bari 
ciye vekili Tevfik Rüıtü Aru, Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya ve c6ğer zevat 

bugün hususi trenle Ankaradan şeh
rimize geldiler. Saat on buçukta 
Eskitehire vud olan heyet istasyon
da Kor Komutan, vilayet erkim tara
f mdan ka..,ılandı. Gelenler arasmda 
emniyet umum müdürü Şükrü de 
vardır. 

Atatürkün saat on dörtte te§rifle
ri bekleniyor. Heyet vagonlarında 
istirahat ediyor. Başvekil ve Mareşal 
Fevzi Çakmak ile diğer zevatın bura
dan nereye gidecekleri öğrenileme
miıtir. Fazla tafsilat almak mümkün 
olamanuıbr. Halayda 

l .. Fransanıo hareketi 
zu um ve infialle tenkit edildi 
işkence 
Gene feci bir 

deı acede şiddetlendi 
Sancakta zulüm ve itkence eon 

l .ddini bulmuıtur. 
Mandater hükUınet Sancak Türk

lerinin kendi yurtlarmdan nzakl•t
tınlma siyasetini tahakkuk ettirmek 
için sistematik surette vergileri ve 
tazyikleri ıiddetlendirmiftir. T edri
d bir surette bankaya bor~landmlmq 
olan halkın bu bahane ile mallan elle
Jinden almllUf ve hayat prtlanndan 
mahrum edilmek istenmiftir. 

Vergi ve sair bahanelerle emJi. 
kini kaybederek ana vatana iltica~ 
den Antakyalı Bahaettin ele 900 ur 
tin, 1 50 badem ağacı, 1 00-1 50 ölçek 
kadar hububat ve 8ellede 25 altm lira 
bdar varidat getiren aezbe bahçesi 
ve varidat getirmiyen bir kısım arazi 
için senede 1.000 Türk liran vergi 
venneie mecbur tutulmU§tur. Fakat 
bu parayı ödiyemeyince maDannı 
350 Frannz altmı mukabilinde ban
kaya terhine mecbur kabmt. taksitle 
faizlerini ödemeğe imkan bulamadr 
imc:lan arazisiyle birlikte evi de eabl
DUf, peri,en bir halele memleketinden 
bçmağa mecbur olmUftur. 

Zulme bir k•o ml••I 
Sancak Türklerinin çekb"lderi ıs

tırabı bu birkaç misal çok iyi tekilde 
ptermektedir 

Antakyada marangoz Osman in 
tihabatta Türklük lehinde bulunmuş 
Ye derhal takibata uğrarnqtır. Ken
dim bulunamayınca evinin kapıaı A
rap jandarmalannm mavzer dipçik· 
)eriyle annzm kmlm11 ve evde haıin 
bir taharriyat yapılmqtır. Jandarma
lar marangoz Omumm kuyuya .U
lanmuı ihtimalini diifünerek kuyuya 
kurtun aıkmqlardır. Oamanm evi 
Dutclibi mahallesindedir. 

Halka, Sancağı Araplardan ayn 
olduiunu eöyliyen müfti oğullarm
dan MU8tafanm Antakyarun HabıD
neccar camü civarında Akbaba ma· 
hallesindeki evine de Arap jandarma
J.r beflannda bir F rannz zabiti oldu
iu halde kapıyı kırarak girmişlerdir. 
Süngülü jandarmalan ani olarak e
'f'İnde gören Mustafanm hamile zev
ceei bayılarak çocuğunu dütürmiif
tir. Mütecavizler doktor bile getir
memiflerdir. 

Kansu köyünden Kamil ağanın 
Kuseyride Türkleri intihabata iftirak 
ettirmemek cürmünden dolayı taki
bine karar vmlmif ve bir F rannz za
biti bir müfreze ile Karau köyti ve ha
valisini dolqmq, birçok evleri bar 
DUfhr. Baıkm esnasında köylülere 
yapılmadık tazyik kalmamı§tır. Buna 
rağmen Kamili tevkif edememiıler
dir. 

Antakyada masaracı Hacı Ali e
fendi oğlu Mustafa, Mmrlı oğulların
dan Abdülhamit, Ahmet Aafuri oğlu 
Mithat ve Hocadul orullanndan Meh 
medin evleri de süngülü Arap jandar 
malan tarafından müteaddit defalar 
aranmıştır. 

Taharri eenaamda bu evlerden 
birçok ~ lcaybolmuştur. Kuseyri·ı 
den Hamza ve Sanyazlı Aaım ağalar 
dahi ayni fC)a1de takibe uğramıılar 

- evlerinin haJb tazyik ediJmittir. 

(Baf taf'af• 1 incide) 

cek bir hal sureti bulmak lüzumun· 
da ıarar ettiğini ve yılbafı münasebe
tiyle birkaç gün istirahatten sonra 
Sancak ifiy}e kendisinin ele iıtigal e
deceğini aöylemİf ve diğer taraftan 
Sancak için F ranea hariciyesince ta
savvur edilen ve fili sahada bizi tar 
min edebilecek mahiyette zannedilen 
rejimi adı bilihare görütülmek üzere 
esas it;bariyle mütalea etmekliğimizi 
iatemit ve böyle bir sarih teklif almca 
azami hüsnü niyetle tetkik ve müta
lea edeceğimizin kendisine söylenme
si üzerine derhal Fransa hariciyesine 
bildirerek böyle bir teklifin ven1ece
ğini vaadetmit olduğunu nakletmiı
tir. 

Fr111181z aeflrl tekllfl getirmedi 

Bugün Pariaten avdet etmİf olan 
F rana büyük elçisinin bir teklifi 
h8mil olmadığuu ve hükumetinden 
keyfiyeti derhal eorarak iki üç güne 
kadar bu hususta bir cevap verebile-

ceğini söylediğini bildinniftir. 
Dr. Arasın beyanatından mesele

nin nasıl bir reviı alacağını tasavvur 
etmek mümkün olmadığı anlaşılr 
yordu. Söz alan hatipler F ransanm 
takip ettiği müzakere usulünü ıid
detle tenkit etmiıler. açık ve anlatılır 
bir usulü Türkiye efkan umumiyeai
nin daha ziyade takdir edeceğini söy
lemişlerdir. Hatipler hayret ve infi· 
allerini gizlemiyorlardı. 

Doktor. Aras, tekrar kürsüye ge
lerek beyanatına ilave edecek bir ıey 
olmadığını, şimdilik macerayı Parti· 
ye sadıkane nakletmekle iktifa ettiği. 
ni ve hadisatın almış olduğu cereyanı 
nihılyete kadar aoğuk kanlılıkla takip 
etmek muvafık olduğunu aöylemir 
tir. 

Bazı hatiplerin iki tarafa dostluk 
gösteren devletlerin b~ meseledeki 
hareketleri hakkındaki auallerine Dr. 
Ara.s yakın bir zamanda izahat vere
ceğini vaadederek cevabmı fimdilik 
tehir ettiğini arzetmiştir. 

Adananın kurtuluş 
h'!lramı 

' 
• • 

merasımı 

Balke1Jttt46 Admla kurlulU§ nı.ıera.rimindma bir intiba 
(BtJf ta.rafl 1 incide)} B<>nra bir koruıer verilmiş, Adana por

da.ııanm hemen yakmmda, istikW bek takallan dağıtılmıştır · 
llyne Hataylı 'rurklerin bugünkü vazi· Adan• da 
yetine temas ederek onlann da kurtu
h.ıe gUnUniln yakm olduğunu söyle
mişlerdir. 

Merasime f.stikli.l ına.rfile başlan
lnJI, Adanalı gençlerden Yahya Der
man, Remziye, Bahadır, edebiyat fa
klllteei uistanlarmdan Mumffer, mu
allim lamail Habip çok heyecanlı hi
tabelerde bulunmuşlardır. 

Mu:ıaffer ezcllmle demiştir ki: 
''Atatürk Adanayı kurtara.cağız • 

demişti. Onun bu aözU yeriİle getiril
di .. Atatürk Adana için söylediğini 
nuıl yerine getirdiluıe Antakya için 
.Syledifini de yerine getireceğiz . 

Bunun için blltthı vatandaşların ha
rekete geçmesine IUzum yoktur. Bu IÖ

zU yerine getirmek için yalnız dah; 
Adanalılar kilidir. Onun bir tek işa

retini bekliyoruz. Burada verdiğimiz 

bu eözl1 her zaman yerine getirmeye 
kadiriz.,, 

Bu l&:lerden sonra salonda bulunan 
binlerce genç: 

- AtatUrkün bu ipretini bekliyo
nız. 

Diye haylaİ'mJl}ar w nutukl&Tdan 

Adana 5 - Kurtuluş bayramı mera
simine dün gece yarısı atılan toplar 
ve fabrikaların dakikalarca sUren dil
dUk seslerile başlandı· 
Şafak sökmeden evvel halk menai

min başlanacağı saat kulesinin etrafı
na akm etmeğe başladı. Meruime saat 
onda başlandı ve t1ç buçuk Baat llllr· 
dil. Bu münasebetle bUytık bir geçit 
resmi yapıldı. 

Merasimin en büyük hUSUBiyetini, 
Adan&nm dört yanından gelen Hatay
lılar teşkil ediyordu. Hatayblann ken
di bayraklan ile geçişi limdlye kadar 
görülmemiş bir heyecan uyandmb. 

Hataylılar, bUytık ızt.Iraplanm, gn. 
ul ve manalı timBallerle ifade etmiş
lerdi. Ellerindeki levhalarda "Bizi kur
tar!,, cümleleri yazılı idi . 

Bir timsalde Hatayı elinde esir ola
rak tutmak istivenler yılan ıekU:ndıe 
g~iliyordu. Hataylı bir adam da 
vtl!'!nt b•l"'lH " r vaz"yetinde görülilyor
du Hevccn.nd"l.n a~lavanlar pek <'oktu. 

Tezahürat gece )'8l'l8Dl& kaduar siir· 
mUgtilr • 

8 t1dnc0rtnun - l93T 

Almanyanın Fransa 
hududundaki tahşidatı 

Londra 6 (husuai) - Deyli Telgrafı 
ıazeteai yuıyor: 

"Alman harbiye nezaretinin emrile 
Alman - Franaa hududuna son ıUnler 
de gönderilen ordunun miktan 300.000 

· dir. Hitlerin bu hareketi Paris askert 
ve siyasi mahafilinde büyük telltla 
karıılanmııtır. Hitler, fecaatinin dere· 
ceai nereye varacağı bilinmiyen bir em. 
rivald hazırlamaktadır." 

lap•nroı Faaın ... kl Almanl•r 
Paris 6 (buıusl) - Entranıijan ga· 

zetesine Londradan bildirildiğine göre 
Almanlar Versay muahedesinin 141 ve 
146 ıncı maddelerini tarumamağa ka
rar vermitlerdir. Bu maddeler, Alman. 
yanın !apanyol Fa11na karıpyacatına 

dairdir. Almanlar general Frankoya yar 
dım maksadile gönderdikleri askeri ıe· 
ri almıyarak burada bırakacaklar ve Fı. 
sa yerleıeceklerdir. Almanlar burada 
hak iddiaaına batlamıtlardır. 

Parla 6 (hususi) - Alman tehdidine 
karıı tsviçre federal meclisi 225 milyon 
franlık askert bir kredi ile hudut boyla
nnda tahkimata batlamıltır. 

Fransıs generallerinden Baratiye US 
Tan gueteıinde iki makale neıretmi1 

ve Almanların Huning deliğinden geçe
ceklerini yazmııtır. Bura11 Fransa, İs
viçre müdafaasında bir bent olarak ta. 
rif edilmektedir. Çilnlril Majino mUıtah 
kem hattının Belçika bitaraflığı. Lük
semburı gibi nyıf noktalanndan UçUn· 
cUsO Huning mevkildir. 

Fransa hariciye nezareti müatetan 
Vıyeno bir nutuk söylemit ve "ispanya 
itleri bir gün evvel bal ve fasledilmeli. 
clir. ÇUnkU. arkamızda korkulu bir cep 
be teeıkkW etmektedir. Gün ıeçtikçe 
kuvvetlenmekte olan ispanya cephesi 
bidm menfaatlerimizi. hattı istikl1limi· 
d korkula bir tehdit altına koymakta
dır, .. demiftir. 

lnailizce Niyaz sueteli yamyor: 
.. Berlinden Londraya ıelen gizli ha. 

berlere bakılına bugün ceneral Fran· 

Musolini Hitler kadar mutaasup 
antikomünist değildir Kendisi. 
ya unJci cüzamlı imi§ cil>i kimsenin 
kunmak iltemediği bir zamanda o 
leketle teıriki mesai etmeğe buır 

mı1 bulunuyordu. 
Musolini, lnıiltere, Fransa ve ha 

Rul)'a ile, yahut onlann aleyhine k 
eli i§ine geldiği gibi ittihat edecektir. 
Şu dakikada Romadan aldığım 

haber Musolininin psikolojisini old 
ça aydnılatmağa yarar. Şimdi lngilt 
ile bir misak akdetmiş bulunuyor. 
fspanyol asileri kumandanı gen 
Frankonun müphem ümitlerine va 
yokunu atmağa mütemayil değildir. 

Hattı söylendiğine göre, Muso 
bu noktai nazara temayül etmeıi 
Bitleri de tqvik etmektedir. 

Rüzgar her yerde ıiddetle hep 
istikametinde esiyor. Entrikacılann, 
ceraperestlerin. politikacılann, rd 
IAmcıların bu büyük hodbinliği ya 
için patavatıızca deliliklerinin ucu 
cağı gelmiyor. ispanya yanm ada 
gökler zaten kızıl. 

Ben yaradılıı itibarile korku salan 
ya bedbin ruhlu adam değilim. Ben 
realiıtim. Fakat yaklaımakta olan t 
likeye karp dünyayı korumak husu 
da tedbirler almadan bu parlamağa m 
tait ıerait içinde bulunmakta devam 
derıek. bu bal. öyle bir tahriple n 
celenir ki, kabili itpal bir vuiye 
olan bu Avrupa kıtaıu bile timdi 
kadar bunun bir eıini görmemi,tir. 

Mes'uliyet sahibi devlet ricalinin 
ihtimalleri gözönilne alarak daha fal 
ihtiyatlı harekette bulunmağa mütaor 
yil olmalan insana teminat veren 
alametlerdir. tıte sulh ümidi burada 
lunuyor . ., 

HABER : Heyhat! Biz, kendim 
ketimiz dış·nda onu da pek göremi 
ruz. I..oyd Corcun kullandığı gösl 
na11l bir gözlük acaba! 

ko tarafında dlSPfen 20,000 Almanı -------------
100.000 nyııma çıkarmağa Alman ge
neralleri kat'iyyen muhaliftir. 

Alman askert mahafiline göre, b6yle 
bir kuvveti Almanyadan o kadar uzak 
bir mesafede teehiz ve muhafua etmek 
ıayrikabDi tatbiktir. 

Bununla beraber H..,.er. Madrit bil· 
kametinin mukavemetini kırmak için 

ceneral Frankoya klfi derecede kuvvet 
göndermek taraflısıdır. Bu lapanyol 
tetebbüaünde muvaffak olamazsa itibarı 

na halel ıeleceğinden endite eıdiyor ve 
itte bu ıebebledir ki askeri mütehassıs· 
lann naaihatini dinlemiyor. 

Hitler, bundan enel bir defa daha 
kendi insiyakının kendiıini aldatmamı!l 

oldufu kanaatindedir. Meıell ıeçen ıe. 
nenin mart ayınm 7 sinde Alman ordu 

ıunu Versay muahedesile ıayri aakeri 
bale lronulmut bitaraf Ren mıntakaııru 
ilgali sevketmi9ti. O zaman dahi, Alm.m 
ıeneralleri harekete geçmek istemiyor· 

lar ve Franıızlann kendilerine karşı 

yilrilyeceğini tahmin ediyorlardı. Bunun 
la beraber Hitler ısrar etmit ve onun 
talimatına göre hareket edilmit ve Fran 
sa. onlann teıebbiiıUne mani olacak hiç 
bir ley yapmamıftı . ., 

Loyd Co cun mekeıeel 

Bu aabahki poata ile gelen Sunday 
Ekspres gaı:etesinde yazdığı bir maka
lesinde eski tngiliz bapekili Loyd Corç 
ezcümle eliyor ki: 

"Almanya, çocuklarının ekmeği tize. 
rinden tereyajmı silerek mlithit bir or· 

du. hava •e deniz kuneti yaratmak ıi· 
bi ıedit bir arsu ~•liyor. 

Korku, hakikidir. Gerçi laariçteki bazı 
mUphitler, bugünkü enditelerin esas. 
sız o)dujunu söylüyorsa da, Alman ti· 
derleri bu fikirde delildir. 

Ruıya, Franu, ve Çekoslovakya, 
Almanyanın kendilerine hücum etmek 
tuavvurunda olduju kanaatindedir. 

Lehistan, köpürmekte olaa Ud muba
aım memleket ara1111da bulunc!utu ci. 
betle tabiatile asabiyet içerisindedir. 
Romanya dahi endife ile titriyor. 

ttalya her nrnanld pbi, ne vakit ve 
ne münasebetle kendisinin araya cirme 
sinin uypn dilteeeiini bekliyor. 

Muaollni siyaal milpm Makyavel· 
tiden 81rendiji oyunu ıofuk bnlılık 

•• seki ile OJU,acaJmr. 

insanlarda 
Felaket 

habercisi 

Altıncı bir his 
var mı? 

Büyük hadiseler karıısmda in 
nm düıüncesinin ani aksülamell 
fen için daima bir tetkik mevzuu t 
kil edegelmiştir. 

Meaela bir zelzele anında, i 
lar ne düşünür} Onlarm hi11iyat 
heyecanlan nelerdir} Hangi ani 
ki tabiilerini takip ederler} 

Amerikanın mcthur ruhiya 
rmdan doktor V allaa Maııa) bu 
seleye dair derin tetkikler yapmıı 
f)izzat kendiıinin phit olduğu bir 
knn vakaları anlatmaktadır. 1 O 
tarihinde Loa Angeloa zelzelesind' 
tuhaf bir rahatsızlık miifahede etrnit 
tir. 

.. Bu duygu suya daldıktan sord' 
kulağa giren suyu bir türlü çıkarad 
makhğın verdiği azabı anclmnaktİ 
dır. Bu duygu ile birlikte insan ad 
ki göğsüne ıda bir kupk aanlnut il 
nefes alamıyor gibi olmaktadır. 
Hastahanelerin yatakhanelerin~de bt' 
lunan haatalar, zelzele olrnağa 
laymca hemen yerlerinden fır 
en yakın kemerlerin altına ~ 
larclır. Zelzeleden sonra kendile · 
niçin böyle yapmlf oldulr.lan eorul 
ca. herkesi oraya koprken görd .. 
için kendisinin de oraya " 
aöylemiılerdi. ,, 

Zelzelenin hayvanlar üetünde 
garip tesirler bıraktığı görülmekt 
Meseli Loa Angeloe tehrindeJd 
pekler zelzele olmadan birbç aat 
vel dehfetli asabiyet göstermeğe 
lanutlar, ve zelzeleden birkaç 
eonra bile bu sinirlilik deva.m e 
tir. 

Methur Sovyet ilimlerinden 
ailovaki 1927 aenesinde K..n'llllllııM 
vuku bulan zelbelede behklarm 
dan dört bet saat evvel büt&n 
aulanm terkederek bçbldarmı 
etmiftir. 



6 İkincildnun - 1937 
HABER - ~lişam posla.ar 

Amerikada kraliçe 
furyası var! 

Çıplaklar kraliçesinin giyeceği 
elbise mesele çıkardı 

Nevyorktan yazılıyo" ·. ı tac taşıyordu. Kraliçenin yanında 
. Aınerikada muhtelif şenlikler hazinedar olarak Lüsil ve Bobet adlı 

İ~ılesiyle çekilmekte olan kraliçe- iki kız kardeş vardı ki, bunlar d~ 
~nn sayısı bu sene galiba kırlarda- doğdukları g~n, ~ü~ya~a g:lmış 

J>apatyalarm bile sayısını geçe - oldukları kostumlen gıymışlerdı. 
cektir. Kraliçe Florans esasen çıplaklar 

. Gazetelerin birinci sayfa]C'\rrnda cemiyetinin en ate~li taraftarıdır. Bu 
b4:'8ıtnleri ve isimleri basılsın diye ':'lrI'?In güzel, iki ay evvel çıpla~lık 
ır Ytğm soğan yahut da bir kü - propagandası yapmak üzere Kalı -

ille tnaruldan yapılmış gelici geçici fomiyadan Şikagoya, oradan da Nev 
~~ra. bir iki saat için çıkıp otur- yorka tayyare ile gitmiş ve her uğra-
1_. ıstiyen güzel kızlar o kadar çok dığı şehirde tayyareden çml çıp-
tt.1, bun) h · d b"l lak çıkarak inecegw i otele öylece 

arın epsıni tatmin e e ı -
lllck içi b. b. l k 1 1 k yollanmıştı. Gaye uğrunda bu ka. dar. n ın ır tür Ü ra içe i i· -::t ~tmek lazım geliyor. Zaten A- çalışan birisini, çıplaklar cemıyetı 
•••crıkad k b kendilerine kralic.e seçmekten başka 
d
. a re a et hissi çok keskin-
ır · B' d b ldı ne yapabilirlerdi.) . 

Lre' ır ye.r .e. ir sey yapı mı: b il b I r:ı rn ~ Kraliçe olmak için e ı aş. ı _va. -
H en o ııı ıçın bir yarıştır başlar. sıflardan birisi de gülümsemesını bıl-
. ıç kimse komşusundan geri kalmak 
ıstcrnez Esk·d "k" .. l·.. k ı· mektir. · ı en ı ı tur u ra ıçe * ~ ~ \'ardı· s· .. k d" .b. . ı tcb' İ ınsı en ı gı ı ınsan o an 
t a a~a buyruk salan gerçektn kralıçeler, öteki de peri masal;nnda dinlediğimiz hayali şeyler. 

•meli İse her Amerikalı kız için bir 
~Ye. kraliçe olmak imkanı vardır. 
Yt~lıçe seç.mek. adeti o kadar ya

l'nl§tır kı; Hıç bir cemaat bunu 
rPrnadan olmuyor. Hatta geçen -
:rde çıplaklar cemaatı da kendile
nnc bö· l b" kr ı· kış Y e ır a ıçe seçmeğe kal-
dı ınca~. ~erk~i bir meraktır al· 
b · . Ç~nku elbıseler giymek mec-
~Ye~~d:;dir. ..Bir soğan kraliçe. 

~"-'ı·· ır marul kraliçesi,, hatta bir 
gu umseme , ___ 1. • . . Ib· 

mca ı · .. . ~ ıçesı,, ıçın c ıse 
kenl ~ guç hır §ey değildir. Fakat 
topl~:e t'~~ılannı sunmak için 
liçcai h ~ a arına, bir çıplak kra· 
bilir~. angı şahane elbise ile çıka-

Yen Çıplbakhğı hiç de muvafık gönni-
Ve. unun hükumet tarafından 

ınenedılrn · · · · 1 F esını ıstiyen er pek çoktur. 
~t. Kalifomiyanm San Diyego 

~e ~fiı:kdc geçenlerde açılan Arsıulusal 
~ sergisinde .. çıplaklar kraliçe -
~ tacını ba§rna gı·yen Mis Florans 
"" .. b. ~· ıtt hiç kimseye aldırış etmedi ve k ıse meselesini çok büyük bir ko-

Yhkla hallediverdi. Ru kraliçe 
8adcc" Havva anaD"TZm kostumiyle, 
Çin} çıplak olarak vücudun\1 hayret 1 
~ ha~anlıkla bakan gözlerr arzet~i. ! 

c~asırn esnasında giymiş oldugu 1 
~~ane §ey, çok tath bir tebessüm· 

!:_·. An~k Tl".simde de g~riilece~ 
ıtoı, elınde k r a l \ ç e 1 1 k ala
~~ti olmak üzere gayet şık bir buket 

1 

"Qftnda da papatyadan yapılmı~ bir 1 

Arizon<l. vilayetinin Tuzlu ırmak 
vadisinde "'marul kraliçe .. liğine se
cilen matmazel Jaki Templeto°:~ ~~
kınız. Hani elinde kocaman gumuş 
bir kupa tutan kız yok mu? işte 
t A k d"s"ı Doktorlar hastalarına a en ı ... b l 
d<l.ha fazla sebze ve bol 0 yeşil 
salata yemelerini mütemadiyen ~a;'
siye etmektedirler. Eğer sı~hat ıçı~ 
doğru yol bu ise ve eğer kralıçe }a~ı 
nin almakta olduğu gıdaların buyuk 

bir kısmı, temsil ettiği hususi se?~e 
ise, sağlam ve sıhhatte olmak ıçın 
marul yemekten başka çare kalmadı 
demektir. Sırtındaki mayosu, ba -
şmdaki tacı bile mar~~ ~ap.~kl~nn
dan olan kraliçe J akı nın omrunde 
birgün bile hastalık çekmediğini g~ -
zel vücudundan, tatlı gülümsemesın
den anlıyabilirsiniz .. 

• • • 
Bu sene T eksas vilaye1inin Sebas

tian şehrinde "soğan kraliçe,. liğine 

Merasimde ne giyileceği me.re1.csini 
Çtp1akla.r h,-ra.liçesi matmazel Fkrrans 
KiWitt 1 .. oıayca hallediverdi. Sadece 
giizel bir tebc.ssiim ve bir lntket yaba,. 
ni çiçek bütiin elbisesiydi. Sağındaki 
kız lrord",şi !Ju.cr:ı, so1mıda7ci kız km'
dR~ Bobctt de onun Jıazttedarhğmı 
yapt11ar. 

Mis Ruhi jı'lkson seç.ildi. Fakat şen
lik esnasında onu kimse kendi adiyle 
çağırmadı hep kraliçe sekizinci Noino 
dediler. Çünkü Raymondvilde ya -

pılmakta olan soğ~n kamavallannm 
sekizincisine kraliçe seçilmiş bulunu
yordu. İngilizce soğana onion der
ler; Bunu ters tarafından okursanız 
kraliceye takılan ad meydana çıkar. 
Kraliçe sekizinci Noino'nun maiyetin 
deki kızlar, hep soğan yetiştiren 
çjf tçilerin kızlarıdır. 

fakat T eksas bostanlarının biri -
cik meşhur mahsulü soğan değildir 
ki. Bu sene vilayetin Birleşmiş A-
merika Cumhuriyetler arasına gir -
mesinin yüzünci.i yıldönümü olduğu 
için birçok şenlikler tertip edildi ve 

bu meyanda yıldönümüni.in şerefine 
olmak üzere bir de "umum sebzeler 
kraliçesi,. ayrıldı. 

Çok sevimli bir kız olan Jon Mak 
Manus da bütün umum sebzeler kra· 

liçesidir. 
Peynirin ihtişamla hiç bir alakası 

olmadığı sanılabilir ancak Amerika
nın Viskonsin vilayeti yapmakta ol
duğu peynirlerle pek iftihar etti· 

ği için ona da lazım gelen şeref ve 
itibarı vermemek olur mu hiç? Böy-

lece geçen ay Yiskonsin üniversite • 
sinden güzel Mis Yilah Somerfeld'in 

başına peynir hükumdarlığı tacı giy
dirildi. 

Her yıl, baharda Viskonsin , 

7 

G~~~D~yülfiı 
O~t~lfiı blb!I U 

Beyoğlu na giden \ramvayda a~em -
Baı~şış mı, haraç mı ? - Uyumak 
yasak ! Liste ve ecel terıerı. 

Beyazıttan karşı tarafa giden son 
tramvaydayım. Arabada benden ba.'}ka 
melon şapkalı başlı bir yolcudan b~ka 
kimsecikler yok; biletçi tam karşımız· 
da sırtını kapıya vermiş uyuklamamak 
için ara.sıra kafasını sallıyor. 

Caddede tektük kadınlı, erkekli 
gruplar dolaşıyor. Tramvay Ça.rşıkapı 
da durdUı:,ÖU zaman ba.'}ta, elinde bir ke· 

mençe bulunan hırpani kılıklı bir adam 
la beraber üç kişi daha bindiler. Ke· 
mençeli adamın, kanapeye yaslanma
sile "İstanbul sokaklan hem geniştir 
hem dardır!.. şarkısına başlaması bir 
oldu. Biletçi ve diğer yolcular böyle 
şeylere alışık olacaklar ki hiç .aldırış 

etmediler. Hatta önümde oturan zat 
ufak tertipten .rdakate bile başladı. 

Tramvayda başlayan bu samimi ha
va Türbede binen bir zabrtai belediye 
memurunun ve Sultanahınette kafileye 
katılan curalı bir adamın iştirakile de 
bozulmadı. Biletçi ile beraber sekiz 
kişi tutan grubumuzdan şarkı ısmar
lamalar, karşıdan karşıya. tesis edilen 
ahbaplıklar o derece ilerledi ki, en 
arkadaki tek sırada oturan genç bir 
yolcu oobinden çıkardığı cıgara pake
tini, başta zabıta memuru olmak üze
re hepimizin önünde dolaştırdı. Bir: 

- "Teşekkür ederim! .. i bastırıp cı
garayı aldıktan sonra ~yle, göz ucile 
etrafuna baktım. herkes, kanapelerde 
ne kadar uzanmak mümkünse o kadar 
uzanmış, derin ncleslerle cıgara.smı 
çekiyordu. Ben de kibriti çakarak bu 
harekete i.,tirak ettim. 

Bu vaziyet Eminönünde, ucu, cebi
nin kenarından görünen, rakı şişesini 
hiç çekinmeden çıkararak ikide birde 

kaf asma diken YMlıca bir adamm il· 
tihakile ve ahenk kesilmeden Taksime 
kadar devam e ti. orada indigim için 
gerisini bilmiyorum! 

Ga.latasaraya doğru inen yol, bom
boş. Yalnız kaldınmlarda tektük in
sana yiyecekmiş gibi bakan kadınlar
la.. yüzleri pudralı ve dudakları kar
menli a.ynı cinsten başka mah!Uklar gö· 
ze çarpıyor. tleride birbirlerine dayana· 
rak ayakta durmağa çalışan iki sarhoş 
ikide birde ka.ldıruna oturarak dinleni· 
yor ve arasrra içinde giiul kadınlar 
bulunan hususi otomobiller. belediye-
nin yasağına rağmen - korna çalarak 
yıldırnn gibi geçiyorlar. Sabahçı pas
tahanelerde mevcut bir iki müşteri el
lerile suraUarmı kapamış uyukluyor. 

Yol üzerindeki barlardan birisinin 
kapısmdan bakayım dedim ve daha ne 
olduğumu anlaınağa vakit kalmadan 
sırtımdaki pardesöyle şapkam alınmış
tı bile .. Eh, bu vaziyette adamla kavga 
edip eşyalarmıı geri alamazdım ya. .. 

Tam salona. girecekken. baktım, bi
zim pardesö ile şapkayı alan adam 
önüme dikilip yerden bir temenna çak
tL 

- Ne var! 
- Bahşiş pasam ! 

- Yahu: &nim bıldiğim, bahşiş 
sonradan \•erilir! 

- Burada peşindir pasam ! 
Çarnaçar, bahgişten ziyade haraca 

benziyen bu par-ı.yı verip içeri daldım. 
Cıgara dumanından müteşekkil ke

sif bir sis tabakası ortalığı kaplamış. 

İki ayn masada on beş kadar - ekse
risi genç - kadın oturuyor. 

Etraftaki masalarda çoğu henüz yir
mi yaşını doldurmadığı belli olan genç 
delikanlılar var. Fakat sayılan kadın
lardan ı;ok az.. Çoğunun yakasmda 
Onh·ersitenin muhtelif fakültelerine 
ait ro1..etler var. Boş masalardan birine 
oturmamla beraber yanı başımda uzun 
boylu bir garsonun peydahlanması bir 
oldu: 

- Ne içeceksiniz! 
- Bir liste ver de bakalım! 

Doğrusu listeyi görünce bende hoşa
fın yağı kesildi. İçinden en ucuzunu, 
yani bir buçuk liralığmı seçip getir
me.sini söyledim. Bizim, aslında 32,50 
kuruşluk bira şişesi masaya gelir gel-

mez yanımdaki iskemlede, elbisesi pis
likten sencabileşmi.ş beyazlı bir kadm 
peydahlandı. 

- Bana bir şey ısmarlasa.na şeke
. ' nm. 

" - .... 
İkinci bir teklüe meydan ka.Ima.daD. 

yannnıza favurili bir genç geldi, gözil-

nün ucile beni tepemden tnnağmıa ka

dar şöyle bir süzdükten sonra., gönül
lü masn arkadn.5ımm önünde iğildi 

- Haydi druı..qedelim? 
Genç kadm başmı öbür tarafa çevi

rirken elile beni göstererek nıır:ıldan
dı: 

- Baya angajeyim! Ve bunu söyle
dikten sonra ayağa kalkarak koluma 
yapıştı. Bu mecburi kavalyeliği güç
bel.a sona erdirebildim.. Kadın bozuk 
bir yabancı şiyvesile: 

- Bana ne ısmarlayacak.sın? dan 
başka bir kelime bilmiyor olacak ki 
dans müddetince belki yirmi defa bu
nu tekrarladı ve ben her seferinde so
ğuk terler dökerek bu teklifi atla.ttnn: 

Saat ilci buçuğa yakla.şıyor, kemancı 
ara. sıra coşup "klasik!,. parçalar çn.J
mağa başlayınca, hemen yerlerinden 
fırlayan genç kavalyeler bozularak ge
ri dönüyorlar. Bazan uzun boylu bir 
kadtn eline mukavvadan dikilmış bir 
megafon alarak berbat bir sesle avazı-
nın çıktığı kadar ~üırara.k şarkılar 
söyliyor. 

Birkaç metre ötede, kaknem bir ~ 
dmın önünde duran iki delikanlı dans 
edebilmek için birbirlerile hırlaşıyor. 

Menominee ve Mişikan vilayetleri • ==========-============= 
nin ırmaklarında bir balık dökümü 

Saat tam iki buçukta., paydos oldUc 
Bahşişi peşin verilen pardesUmU al~ 

rak sokağa. çıktım. İki saat evvel önün
den geçtiğim zaman ~ olan pastaha
neler şimdi ağzına kadar dolu. Bula
bildiğim bir iskemleye çöktüm, yannn
da.ki masada uyuyan bir müşteriyi 

garson dürterek kaldırıyor. 

- Burada uyumak yasaktır! 
Müşteri hiddetleniyor: -.. 

Solda marıı1, sa.ğda peynir kTaliç,eleri olur. Üç mıntakanın ahalisi halık 
doki.unü geldi mi büyük bir şenlik 

Teksa.s'rn Raymond1nl şehrinde ,ff>ğan 1.."'r<11iycliğine seçil~n Mis Rubi Jak
aon'ı.ın 8allmı.at ta.ktt ltir yığm sofi<rndı. Mmyct 1..Y.ulınları yeşil soğan 

acıpından yapılm~ etcklilc uc kuru soğandan yapılmı~ gerdanlıklarla danscttiler._ 

yaparlar ve bedavadan bol bol balık 
toplarlar. 

Böyle zamanlarda, bu küçük 
balıklan tutmak için hiç bir ustalık 
ve marifete lüzum yoktur; Kap, ka -

çak evde ne varsa alıp ırmağa götür
mek ve suya daldmp çıkarmak a
fidir. 

Menominee şehri bu mübarek 
balıkların şerefine tertip ettiği şenlik
te bir de kraliçe seçmek liizumunu 
görmüş ve toplanan reyle Mis Don
na Detemple balık F estivalmm hii-
kumdarlığma seçilmiştir. Yalnl7. kız· 
cağızm boynuna balıktan gerdanlık 
ba~ma·da r:ene balıktan bir tac giydir I 
mek münasip olmadığmdnıı pn:-lnk 
sardalye kutularının tenekelerinden! 
yapılan bir tac kullanılmıştır. Bu bi
rnz tuhaf olmakla b(•rnber. teneke ta.c 

kıza yakışmış; gi.izele ne yakışmaz 
kil 

H. E. A. 

- Uyuduğumu ne biliyorsun? Bc:n 
düşUnüyonım. 

tlcride. bağıra bağıra konuşan ve 
içlerinde oldukça maruf şahsiyetler bu
lunan genç, ihtiyar on, on iki kişilik 
bir grupta hararetle bir kadından 

bahsediliyor. 
Beş on dakika sonra ic:eriye sırtında 

deve tüyünden yapılmış bir palto bu
lunan 35 yaşlarında ~ık bir adamla 
cok gene bir kadın girdi, bunlar da ilc
riıieki kafileye iltihak ettiler. Konu
şulan şeylE~rden, bu adamın hayli meş
hur bir kadın dellalı olduğu anlSJiılı· 
yor. 

~aat beı:: buçuğa doğnı sokağa çık· 
tım, or alık daha s·msiyah, İstiklal 
cadddesi boydan bo'in de,Tilmiş çöp 
tenekeleri, kedi ve köpeklerle dolu. 
Yollarda şarkı söyliycrek giden bir Ud 
çiftten b:ıJjka kimseler yok. 

N. 1·obtÜ 



8 HAHER - AlLtam poetuı 6 lkincikanun - 19~7 

-6- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 
Macera ve aşk romanı -53- Yazan : cva-Nü) 

Milli mücadele senelerinde 
Enosis vapuru nasıl 

zaptedilrnişti ? 
DUşman gemisinin yanına yirmi metreye 

hada~ soliulecağız. Herkes gemiye 
dikkatle baksın!. 

Elli kız birden, zamanımızdaki Amerikan 
Girls'lerinin dans etmeleri k~bilinden, hep 

birlikte, muntazam hareketlerle tahta siliyorlardı 
Geçen tefrikaların hülasası: kardeşim acaba hangi paşa.om kona ·ı 

Esir tactrl Hacı Mwıt.&fa, yeni yeni in ğmda. bu dere<:e s~t. ziynet ve servet 
san avlarile tstanbula gelml;tlr. Fındık vardD' .. Sana orasını gösterebilseydim 

Eldeki tekne o kadar kücük ve' Anadolu harbine intikal edivermişti. lidaki muazzam konağına yerle§lyor. belki de "padL:;aha layık!" derdin.. Ger 
· ·di k' Y d t ' " f k "T - 'd k 1 l d Bu konr..k, ayni zamanda bir ealr Ucaret nann ı ·ı unan vapurun an u e ı....eonı as., aptan, yo cu ar an çi, doğrudur: O haremsarayda padişa-

t · l I h' ·· h k k' bı'n' •ı'nt'n .· ııanesldir. Pek yakında bUyük bir aergi 
a eşı açı mı§ 0 sa ıç şup e yo ı " t:ertıp edllecek. şımdi hazırlıklar olu ha layık birçok kadınle.r ve ~ya yok 
çelimsiz bot Karadenizin dibini buy- - Türkler bu geçtiğimiz sulara yor. Eski haremağa.la.mıdan Beşlrle kar değildir .. Ancak, biz seninle beraber, 
lardı. Aksi gibi bir makine sakatlığı sakın torpil dökmüş olmasınlar!.. De· deşl de :r.lhtnlerlnde bıı.zı entrikalar ya. hasta.ne kısmına. gideceğiz!. 
yüzünden 2 numaralı motorbot geri- mesine karşı bir eliyle piposunu ağ- ıata.rak bu konağa geliyorlar. 

de kalarak dü§man gemisini durdur- zmdan çıkardı ve kahkahalarla güle- - Şu ta.rafta. mı?. 
mak ve zaptetmek vazifesi yalnız rek yolcusunu §Öyle teskin etti: Nesim: - Yok, canım ... Demin kahyanın hay 
başına ( 1 ) numaralı bota terettüp et - Hayir mösyö, Türkler bu su- - Ben gönniyeli burası ama. da bU- kırdığı kapı ceğil mi orası? .. Orası sa-
mişti. lara torpil dökemezler!.. yUtülmüş ... - diye eskiden bildiği bir lon, yarm için hazırlanıyor .. Biz senin-

Mini mini tekne üç makinesini - Neden dökemesinler? Umu- dairenin kapısına. doğru ile'rlemek iste- le şu hizmet kapısından gireceğiz .. 
birden çalıştırarak seyrediyor ve git- mi harpte buna mümasil şeyler görül di. Evvelıl. hizmet halayıklarırun bulundu-
tikçe "Enosis,, e yaklaşıyordu. ( 1 ) mcdi mi? Beşir onu tuttu: ğu daireden geçeceğiz.. Sonra ziynet 
numaralı motorbot Yunan vapuruna - Dökemezler, çünkü onlar şim- _ Deli misin sen! .. O tarafa. gidil· cariyelerine varacağız .. (Tabiri diğerle 
bir hayli yaklaştıktan sonra süvari di kıpırdanacak bir halde değillerdir. rnez .. Oruı, efendimiz Ha.cı Mustafa. yatak cariyelerine) Oradan da bizim 
yiizbaşı Necati kaptan, gecenin koyu Şanlı Yunan ordusu onları kimseyi nm husust ikametgi.lııdrr.. Oraya an- küçük haremağalazınm, ak ağalarının 
mor eiyahlığı içinde, daha koyu bir taciz edemiyecek bir hale getirdi. cak bizler girebiliriz ... Kendine m:ıJı • hastane koğuşuna varacağız ... Sana ve 
siyahlıkla duran vapurun teknesini e· - Kaptan, büyük söylemeyiniz .. 

- sus kadınlar, kendi harema.ğa.ları hep l reccğim illç oradadır .. 
liylc göetererek fU emri verdi: "Leonidas., kaptan tekrar kahka· 

_ Düşman gemisinin yanma yir halarla güldü ve: orada.dır. Etrafı da. yüksek duvarlarla İki kardeş, böyle konuşarak, sapa 
ıni metreye kadar ıokulacağız. Her· _Yunan harp gemileri bu su- çevrilidir. Bu kapıdan başka methali yerdeki bir hizmet kapısından uzun bir 
kes gemiye dikkatle baksın ı.. Şayet ]arda mekik dokurken, dedi, hiç bir yoktur. Bu tek methalin önü de ne ka.- dehlize daldılar... Bu dehlizin iki ya. 
karşımızdaki .. Encsis,, değil de bir tehlikeye maruz bulunmadığmuzı ke· la.balık, göriiyorsun ya. .. Hepsi de mu- nında odalar vardı ki, kaptları açıktı. 
F mnsız, yahut bir İtalyan veya Ame- mali katiyetle iddia edebilirim. ha.fız .. İşte, meşhur hareınsa.ray gemi- Önlerinde, eli kamçılı nıüfettişler do-
rik'an gemisi ise beyhude yere kendi- Ve sonra gülünç bir tefahürle füi- sinin biltiln kadınları buraya. nakledil- ı !aşıyordu. Bunlar, içerde çalışılıp ça-
mizi belli etmi~ olmryalmı... ve etti : di. Diğer hususi cariyeler iltihak etti- ı lışılmadığrnı kontrol etmek içindi. 

Mt?tö.rbotun güverte efradı iki (Devamı var) Icr .. Ah, oranın içersini bir görsen,) nk kapıdan gayet garip bir sea ha.-
üç tane arslan yürekli Mehmetçik- -------------------------------...,......------------

remağalarınm kulağına çarptı. Sanki 
yüzlerce bostan dolabı birden, inilti • 
lerle, gacırtılarla dönüyordu. 

Nesim: 
- Bu ne? - dedi. 
- Tahta. siliyorlar .. · 
- Garip şey ... 
Bir an, merakını ycnemiyerek, kapı

dan içeriye baktı. Gördüğü manzara 
hakikaten şa.§ılıruyacak gibi değil.., 

Elliden fazla kuvvetli, gürbüz, tıkız et
li kız, - ki hiçbiri husust bir cazibeye 
malik değil - paçaları sıvamışlar, ayak 
larınm altına kocaman bez parça.lan 
alnuslar, biribirlerine benziyen mutta
rit hareketlerle - adeta İsveç usulü jim 
nastik yapar gibi - tahta. siliyorlar ... 

İşte dem.in.ki bostan dolabmr andıran 
sesler de bundan ileri geliyordu. 
Eğer Nesim ağa, bizim devrimizde 

de yaşamı!] olsaydı, fliphcsiz şöyle di
yecekti: 

"- Ne garip! Amerikan girls'lerine 
benziyor .. . ,, 

Bunların başlannda. rejisör gibi, re
jisör muavini gibi iki kadın ve bir ha
remağası duruyor, vaziyetlerini tetkik 
ediyordu. Bunlardan biri: 

- Olmadı Peyker! .. Olmadı .. Baştan 
başlıyacaksı::nız ... Peyker geri kalıyor. 

En cılızları olan ve S3.<lları kulakları 
üzerinden fino gibi sarkan, kırmızı bu 
runlu bir kız. ağlamaklı bir sesle: 

- Geri kalmıyorum, Küştifaın ! (1) 
- Sus! Bir de pay veriyor. Utanmaz! 
Şraak! 

Haremağaın bir kamçı şaklattı. 

ten ibaretti. Bunlardan birisi olan 
Halit çavu~ zaten topunun ba§mda, 
bütün mevcudiyetiyle dikkat kesil
miş bir halde bekliyordu. Diğerleri, 
kendilerine gösterilen mevkide yer 
a!~lar ve gözlerini ilerideki kara 
hayulaya dikmişler, bu kesif gölgenin 
Yurum vapun.1 ··Enoıiı,, olup olma
dığım tannruya uğrafıyorlard.ı. 

Motörbotun keskin başı, lmçm 
bir gayzla Karadeniı:in azılı sulanm 
köpürtüyor, tekne her tarafı zangırdı 
yarak Yunan vapuruna yakla§ıyor, 
sokuluyordu. 

Kapı kendi kendine kapandı. Suyun 
içinde birçok sesler ... 

rHH;;;;:;;::H•• .. ••-·-•Ho•HHH•HoH•--··· .. ı 
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: tekend111r F. Sertelli : : i 

Kız, ağlamasmı kesti.. Bu dayağa i
t iraz etmcııin arkası daha oeter dayak 
olduğunu bildiği için, kp.mçıyı yeyin -
ce arabaya da.ha büyük bir a.~k ve §CVk 
le asılan at gibi, olanca. kuvvetiyle, tah 
taları sil.meye başladı . 

• • • 
"Eno9is,; vapurunda h'enüz ye

mekten kalkmışlardı. 
Gemide elliden .fazla yolcu vardı. 

.. Pire,, ile Rua limanlan arasında deri 
ticareti yapan iki Yunan taciri ile, ls· 
tanbu la vazife ile gelen büyük rütbe· 
li bir Rus memuru, Sovyet Rusyada 
bir te&ik ve tetebbü seyahatine çık· 
mış olan Sinyör ••Alberto,, isminde 
bir İtalyan maliye mütehassısı ve üç 
dört kadın kamara yolculannı teşkil 
ediyorlardr. 

Havanın o mevsimde Karadeniz
(!e nadir görülen bir letafette olma. 
st, yolculnrm büyük bir kısmını gü
verteye toplanuştı. 

Bunlar cigaralanndan derin nef ea 
Ier çekerek hem kahvelerini içiyorlar. 
hem de aralannda tatlı tntlı konuıu
yor]ardı. ··Enosfo,, in süvarisi *'Leo
nidas,, kııpta.'1 Ar§ipcl ile Karadeniz 
aı-asmda mekik dokumuş eski bir de·· 
niz kurdu idi. 

Biraz evvel geminin yemek salo
nunda bol reçina şarabiyle bir ak
şam yemeğinin üzerine piposunu a~ 
tetlcmiş, vardiyayı ikinci kaptana teır 
lim etmiş, kamara yolcuları arasmcb 
bulunan kadınların yanında vaktini 
hoş;a geçirmek, gevezelik ederek 
gönül eğlendirmek için yolcuların a
rasma karı~mıştı. O aralık Yunan 
ordusu meşhur "Ano.dolu seferi,, ile 
meşguldü. Düşman Anadoluyu 'a·· 
teş ve kana boyarken hariçteki Yu
nanlılar da bu seferi medeniyetin biı 
iatihlAu zaferi suretinde göstermek 
için ellerinden gelen gayreti esirgemi
yorlardı. 

Yunan tüccarı, Yunan gemicisi 
hatta Yıınan garsonu ve !oknk kadı
m her fırsattan istifade ederek bu çr 
ğırtkanlık vazifesini yerine getirmek 
te kusur etmiyordu. Nitekim ··Eno
"lS., de de böyle olmuştu: 

Nefis b!r akşam yemeğinden son
l'll hazmı kolay1uştırmak için güver
tede toplanmı~ olan yolcular arasın
da muhavere günün meşgalesi olan 

- Polis müdürü bizi bekliyedunun. J 
Böyle işler çarçabuk halledilmez .• Benj 
nten bu lokantalda Semranın izini bu. 
lacağımın sanmıyorum. Hiç olmazsa 
bu bahane ffe ne(i.e §Arap içer, eğleni· 
rir. 
Kulağmı kapıya dayadı .. 
- Demir kapıdan da hiçbir ses i~itil· 

ıniyor. Acaba töyle bir kibarlık göste. 
rip de kapıyı v:.ırsam mı? .. 

Kendi kencllne homurdandı .. 
- Hayır 1 Bizim komiseri biraz kor· 

kutmak lbr:m. Gökten iner gibi, birici~n 
bire kapıyı açıp içeriye da1m3lr .. 

Daha fazla düşünmeğe ve dunnağa 
vakti yoktu .. Karanlıkta başı dönüyor. 
du •• Elektrik fenerini gö~süne taktı .. 
Ve bütün kuvvetile demir kapıya yaş
lanarak içeriye girdi. 

"Oh •• Ne güzül 
banyo r,. 

Poli11 memuru demir kapıdan içeriye 
dalar dalmaz, yüksekten denize atlayan 
dalg1çlar gibi, birdenbire güm diye su
yun içine düştü. 

Demir kapı 1::lerhal kendi kendine k~
pandı:. Suyun içinde birçok sesler .. Ko 
mis~rin sesi.. Arkad:ışlarının sesi.. Ka
dın sesi 

Memur suyun içine dalınca: 
- Oh .. Ne güzel banyo! Plajda mı 

yrm ... Nerdeyim ben?!.. 
Diye bağmnağa başladı. 
Arkadan bir ıes: 
-Vay. Her Götenberg .. Siz misiniz? 
Su mahzenine en sonra düşen sivil 

memur suyun içinde ~ırpınarak, nihayet 
bir demir parmaklığın kenarrna tutun
du .. Göğsünde yanan elektrik fenerini 
kendisinl::len önce bu tuzağa düşü:üle:l 
arkadaşlar:nm yüziinde gezdirdi: 

- Hiç eksiğimiz yok .. Komiser efen
di de burada. Maiyeti burada .. Sarh~"Ş

1 olup eve giden arkada~ım da burada. 
Fakat, ben Götenbcrg değilim, azir. mes 
lektaşlar. O, böyle bir tuzağa düşer mi 
hiç .. ? 

Memur elel~trik ışığını suyun içinlde 
t;triyen bir kadrnın yüzüne tuttu: 

- Bu da kimı Genç. güzel bir kadın .. 
Komiser biraz krsıı. boy!u olduğu için 

senesi su scviyesile bir hizada duruyor. 
du. Yeni gelen polis memurunun fazla-

ca çrrpınm.asmdan tikayet etti: 
- Çok kımıldanma .. :Beni boğacak

sın! 

Memunın sersemliği geçm.i§ti. Böyle 
bir su banyosunda sarhoşluktan eser ka 
lır mıydı? 

Komiser biraz sonra il!ve etti: 
- Aradığmuz kadınr bulduk ama .. 

Neye yarar 1 Ona istediği yardımı ya
pama d1ktan maada, bu tuzaktan kendi
mizi de kolay kolay kurtaramıyacağrz 
galiba .. ! 

Sivil memur ellerini euya vurarak 
haykırdı: 

- Ne diyorsun komi.ser efendi? Kay 
bolan (Çıplak dansöz)le şimdi burad:ı 
haşhaşa mı bulunuyoruz? ' 

Kaybolan memur
arın izleri aranıyor 

Aradan kırk sekiz saat geçmiş Kem. 
pinıki Iobntasmda taharriyat yapma
ğa güden sivil memurlar Mm polis müdU 
riyetine dönmem.i~lerdi. 

Şimdi me~hur polis hafiyesi Göten. 
berg, Semranrn itini bırakmı,, kaybo- ı 
lan memurların peşinden ko~mağa, on· 
lann izini aramağa ba,ıaıruştı. 

Götenberk. ilk önce Kcmpinski lo. 
kantasında - kıyafetini değiştirerek -
bir akşam yemeği yemeğe karar verdi. 
iki gündenberi devam eden skandallar 
ve muvaffakiyetsizlikler onu az sinir
lendirmemiıti. Oteldeki rnahcllbiyctini 
dü§Undükçe utancından \"e hnddctinden 
mütemadiyen dişlerini gıctrdatıp duru
yordu. O ak!J&m çehresini tanınmıya. 

cak ıekilde deği~tirdi. Başına takmn 
saç, gözüne monokl taktı. Makyaj yap
makta çok muvaffak olan Ustat timdi 
bu kıyafetile müflis bir konta bcnzemi1 
ti. 

Öyle ya.. Hakiki ve zengin bir kon
tun Kempnbki lokantasında ne iti var. 
dı? 

Potit hafiyesi, yirmi dört saatten be-
1 ri bucivarda kaybolan alvll memurları 

arayacaktı. 

Kendi kendine: 
- Semradan vugeçtik, diyordu, ht 

le bir şu meslckta§ları bu1ayım .. 
Götcnberg fazla ihtiyatkardı. Za. 

ten onu çok defa mesleğinde mahcubi
yet ve hezimete uğratan sebeplerden bi-
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ri de onun lüzumundan fazla ihtiyatkar "Rejisör" makaınmdaki ikinci ka -
dm, arada sırada: 

oluşu değil miydi? 
Salondan içeriye girdi. Kenarda fakat ''- Şak!,, diye avucunu biribirine 

müzikhole yakm bir masayı itgal ede. vuruyordu. Bu işaret üzerine kızların. 
rek, cebinden bir pliro çıkartdı. Ganon ayaklan altından çıkan enin birdenbi
bu yağlı müşterinin pürosunu yakmak- re kesiliyordu. Seri bir hareketle, yere 
ta gecikmemi~ti. kapanır gibi iğiliyorlar, bezlerini kapa 

Götenberg eliyle itaret ederek: rak, ve ayni tnraftan dönerek, ayni 
- Bir bira .. deıdi, sonra ilave etti: tarzda bezlerini tutarak ~mğalarma so-
- Bir golaş .. biraz da peynir,, kuyorlar, ıslattyorlar, sıkıyorlar, şap 
Garson giderken, polis hafiyesi başı- gene yere .. Gene uğuyorlar, uğuyorl:ır. 

m önilne eğmişti. - Olmadı Ferhunde!.. Çok ıslak bı-
Götenberg dütünüyordu raktm .. Baştan! .. 

- Ben bu lokantada ıöze çarpan giz Gene ayni harE'ket. .• 
li kapaklı bir yer görmüyorum. Garson Gene ayni ses: 

çok terbiyeli. Halbuki buranın gar. Gacır, gucur! .. 
sonları bir çeteye memıuptur diyorlar. Beşir: 
Lokantaya gelmeden teabiti hüviyet) - İşte bu zavallılar, orla1ıkçı hala-
büroıuna uğradım .. Garsonlann fişleri- yık olarak satılacakları için, sabahtan 
ni tetkik ettim. Bunlardan hiçbirinin sa akşama kadar böyle çalışırlar .. • diye 
bıkası yok .. Sirkat, cinayet, dolandırıcı izahat verdi. - Yarın da müŞterilere 
tık gibi suçlardan polise 1dUtmemişler. böyl~ iş görür vaziyette te§hir edile -
Bu kadar uslu ve terbiyeli adamlardan cekler. Beğenen alacak.. Lakin daha 
neden ve nasıl tUpheleniyorlar? Tuhaf nekr göreceksin .. Arkam sıra gel... 
ve manasız bir vehim.. (Devamı var) 

Götenberge: (1) Sarmı Ichçm;i nde k"'ii.çük 1xılfa 
"- Oraya giden bütün sivil me· demektir. ller acem.i Tcızı bir küşufa 

murlan gözünden tanrrlar !,, demifle?'. ycti.1tirir, terbiye eder. 
di .. 

Götenber& dudağını bUkerek gUHim- mesi de hayrete değer .. 
sedi: - Yemek salonumuza hazan kontla-

- Haydi bakalım, zeki ve anlayı~ları 
o kadar yüksekse, beni de tanısınlar .. 

Polis hafiyesinin rsmarlııdığı bira ile 
yemek ve peynir çarçabuk gelmi~ti. 

Götenberk göztinUn ucuyla garsonu 
ı.ilzerken, ayni pozla garsonun ıda ken
diıine baktığını gördü. 

Garsonun dudaklarında hafif bir tr.. 
beasUm belirdi : 

·- Lokantamıza ilk defa geliyorsunuz 
zannederim .. ? 

- Evet .. 
- O halde bizim yemeklerimizden 1 

çok memnun kalacaksınız: 1 1 
- Mahir bir ahçıya malik olduğunu

zu mu söylemek istiyorsun? 
- Evet .. Ahçrtruzm Eerlinde e§i yok 

tur. 
- Böyle mahir bir ahçının burflya dil~ 

rın, prenslerin gelmesi kadar hayrete 
ldeğmez şanırım. 

- 'Unicerdteden hangi yıl diploma al 
dm? 

- Hiç birmektcpte okumadım, Her 1 
- Avukat gibi konu~uyorsunl .. 
- Çok §akac1sınız, Her 1 
Götenberg bira kadehini a~zına gö

türdü. Garson geriye çekildi. 
Götenberg yava§ yavaş garsondan 

§Üphelenmeğe başlamrştı. Kendi kendi• 
ne söyleniyordu: 

- Ben ömrümde bu kadar zeki, an.. 
layışh ve bilhassa bu kadar düzgUn ke>o 
ııuşan bir garsona rastlamadım, biras 
konuşsam herif benim kim olduğumu an 
layacak. Acaba benden şüphelendi ıni? 
Yoksa bu gevezeliği bütün müşterilere 
yapıyor mu? 1 (.DevmM 1Xlr') 
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- Hiç düşünmüyor musunuz, ru-
hum! Fontevrol manastın Fransa ma.. 
nastırl=ınrun en mefburu<lur. Onu idare 

etmek için kral kanından yahud hiç · ol
mazsa Aristokrat bir aileye mensup ol
mak lazım. 

Böylece, Klodin dö Boviye bütün rtı. 
rarlarına rağmen kraldan kat'i bir söz 
alaml'dan dışarıya çıkmıştı. Hususi a
p:ırtıman~arına giden koridora saparkcrı 
kızgınlıkla mır:ldanryordu: 

- Mademki Hanri bana hiç bir iyilik 
yapmıyor, ben de Fausta ile bir olurum. 
Hi!f olmazsa o kendisine yapılan hizmet 
leri mükafatsız bırakmaz. 

Ve sonra şeytani bir gülüşle ilave et. 
ti: 

- Halbuki yüz bin lira hiç de fazla 
değil! .. Azizim Sir, bu red cevabınız si. 
ze çok pahalıya mal olacaktır. Hem çele: 
pahal yal .. 

Rahibe odasına dönünce bir hayli dü
şündü Sonra, hemşirelerinden birisini 
çağırarak kendisine uzun izahat vedi 
\re şunları ilave etti: 

- Hemen gidin ve işinizi çabuk ya
pın. Marlanj. 

Bir saat geçmemişti ki, Marianj, rahi. 
benin odasına siyah mantoya bürünmüş 
bir adam getirdi ve hemen dışanya çık
tı. 

Klodin hiç vakit kaybetmeden söze 
batladı: 

- Mösyö Büssü Löklerk llıtfen otu-. 
run .. Burada tam bir emniyet içinde bu. 
lunuyoraunuz, onun için merak etme-
yin.. • 

BUsai Löklerk hürmetle eğildi • ve 
Yılhşt bir sesle : 

- M3dam, dedi. Büssi Loklerki bu
ftya eetir.nek için or.un ÖnÜ'ıd~ bir tek 
isi"' telaffuz etmek kafi geJdi .. Bir tek --. 

- Pardayan? .. 
- Evet madam bu adamı yakalamak 

için, Büssi Loklerk en müthi§ ordula
rın aras ndan bile sıynlarak ispanyaya 
gider .. Benim kinim mevzuu bahs olun
ca h:çbir şeyden çekinmem. 

Klodin gülümsedi: 
- Çok iyi, mösyö, dedi ve devam et

ti: 
- Mösyö Pardayan, çok sevdiğim 

bir insanın işlerini bozmak mc:ıksad:te 

biraz evvel hareket etti. Bu ahbıbımın 
moruz bulunduğu tc~ılikeden haberdar 

edılmesi lazımdır. Pardayana karşı olln 
kininizi b:Idiğim için sizi buraya çağır. 
dım ve teklif ediyorum: Kin ve hırsını· 

zı tatmin etmek ister misiniz? Nefret" 
ettiğin:z bir adamı ortadan kaldırmak 
ve ayni zamanda biiyük bir b5.mi kazan 
mak ister misiniz? 

- Büyük haminin ismi? 
- Faustal 
- Faust::ı ! .. Fausta ölmedi mi? 
- Çok şükür sağdır, hem mükemmd 

bir surette s:ığ 1 
- Fakat .. Affedersiniz m~dam .. Fa

ustayı tehlikeden haberdar etmekte sL 
zin ne menfaatiniz olabilir? 

- Mösyö, size şunu söyliyeyim ki. 
prenses henüz uzak olmıyan o haş-net
li zamanlarında münasebetimize karşr 
çok büyük ivi'iklerde bulunmuştu .. Ona 
medyim c·~- :n şükrarJ:ian bahsede· 
bilirim; fakat gülüşünüzden anlayorum 

ki buna inanmıyacaksın:z. Bunu için 
size sJdece şunu söyliyeyim: Münase. 
betimizin istikbali prense~in muvaffaki
yetine bağlıdır ... Uzun müddet kraliçem 
naz:ar:le baktığım bu kadın ona yapaca 
ğım bir yardımı herkesten daha iyi mü· 
kafatlandırma~!ln: bilir .. 

- Çok iyi madam, i"te buna mi"kem.. 
mel bir sebep derler •• Demek ki bütün 

-
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- Bundan size mi ne? 
- Öyle ya, Madam Faustanrn sağ ol-

ması beni ne diye alakadar etsin? 

Pardayan bunu öyle tabii bir sesle 
söylem:şti ki, Dük ynrulmış olduğunu 

sevinçle an1adı ve : 
- Yarabbim! .. diye mırıldandı, de. 

mek ki Fa ustayı sevmiyor 1 O halde her 
şey değişiyor 1 

- Prenses Fausta halıhazırda nere
de bu lunuyor? 

- Prenses İspanyaya gitmek üzere 
yola çıkmıştır. 

Pardayan hayretle dükün yüzüne 
baktı ve düşündü: 

- İspanya! Engizisyon diyarı: Ta· 
bii. Fausta gibi haris ve dehası menfi 
obn bir kadının nihayet böyle, istipda. 
dm en karanlık bir yerinden ümit bekli
yeceği gayet tabii idi. 

- Prenses Fausta, Filipe bir evrak 
götürüyor. Bu evrakla Fransa tahtı İs· 
panya kralına geçecdctir. 

- Fransa tahtı mı?. Hiç bir şey an. 
lamıyorum, mösyö. Böyle bir hamlede 
koca bir memleketi Filipe peşkeş çeken 
bu evrak da nedir? 

- Müteveffa üçüncü Hanrinin, varis 
olarak ispanya kralı Filipi bıraktığına 

dair imzalı bir beyannamesi. 
P ardayan bir müddet önüne bakaral: 

düşündü, sonra başını kaldırarak sordu: 
- Mukaddes Papa tarafından ban:! 

söyliyec,kleriniz lr.ından mı ibaret? 

- Evet mösyö. hepsi bu kadar. 
- Şu halde Mösyö, lCıtfen bana mü-

saade ediniz. Biliyorsunuz ki Sa Majes
te kral Hanri beni bekliyor. Mukaddes 
Papaya, bana böyle kıymetli bir haber 
gönderdiği için son derece miiteşckkir 
bulunduğumu ve daima emirlerine ama. 
de olduğumu lütfen bildirmenizi rica 
ederim. Aynca size de ellinden gelen 

her yadımda bulunmaktan zevk ve se
vinç duya:ağımdan emin olab:Ursin.iz. 

Kral dö11düncü Hanrl, Dük Macyo
renin kendisine verdiği haberi krala ya. 
kış· r bir tarzda soğuk kanlıhkla dinle
miş olmakla beraber, bunun kendisi için 
çok müthiş bir darbe olduğunu takdir 
etmi:ıti. 

Bunun için derhal, en sadık adamln
nnı çağırarak onlarla beraber vaziyeti 
tetkik ve müzakere etmcği lüzumlu gör 
dil. 

Pardayan kralın odasına girdiği za. 
man. orada: Rozni, Bartas, Sansi ve Ag 
rippayı buldu. Pardayan yerine oturur 

oturmaz derhal müzakereye başlandı. 
Kral, papanın elçisile vaki olan müla
katını ksa bir §Ckilde anlattıktan soma 
beyannamenin suretini okudu. 

Pardayan işin mahiyetini bildiği için 
hiç hayret eseri göstermedi. Fakat oda· 
da bulunan diğer dört kişi adeta şaşkı. 
na döndüler. Ve hiç tereddütsüz şu ka

ran verdiler: 
- Bu evrak imha edilmelidir! .. 
Yalnız Pardayan hiçbir fikir beyan 

etmedi. Bunun üzerine kral: 

- Yasiz Mösyö Pardayan, sizin fik
riniz nedir? diye sordu. 

- Ben de ayni fikirdeyim, Majeste 1 
Bu parşumeni ele geçirmeliyiz; aksi tak 
dirde bütün tasavvur ve hülyalarmız 
mahvolup gidecektir. 

Kral, başile tasdik etti. Sonra gözle. 
rini Pardayana dikerek, adeta yalvanr 
gibi bir sesle sordu: 

- Böyle müşkül ve ldeta imHnıns 
olan bu teşebbüste muvaf iak olabilecek 
adam kimdir? 

Odada bulunan dört kişi, aanki arats
nnda uyu!lmuşlar gibi, yüzlerini ayni 
zamanda Pardayana 5evird.ilcr. Hari 
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meydanlannda. ldevlet idareaWie ve her 
yerde cesaret ve dirayetlerini bir çok 
defalar isbat et:miş olan bu adamların 

kendisine karp gösterdikleri bu emni
yet ve itimat o kadar aamhniydi ki Par. 
dayan adeta mahcup Olmu§tu. Yavaı 

fakat kat'i bir sesle: 

- O halde bu işi ben üzerime alıyo
rum., dedi. 

Krııl bir çocuk scvincilc ayağa kalk
tı ve bağrrdı.: 

- Demek ki kabul ettiniz!.. Ah 1 Şö. 
valye bir gün kral olursam... Frnnsa 

kralı ... tacmu size mddy!in olacağım. 
- Beni mahcup ed yorsunw: Sir ! .. 
Ve ilbe etti: 

Madam, Fausta benim eaki bir ah
babımdır, bunun için ona bir iki kelime 
söylemekten ~ kinmem. Bu evralan Fi

Jipin eline 
len hCT şeyi cağım .. Ne suretle ha-
reket edeceğ •• n e gelince ... 

Kral sözünü kesti: 
- Mösyö, dedi, bu cihet lnız sizi 

al .. kadar eder .. Bu hususta sı"e tam bir 
salahiyet verilmi§tir. 

Pardayan memnuniyetini gösterir bir 
tarzda gülümsedi. Kral bir mliridet dü
şilndü ve tekrar söze b:ışla'dı: 

- Her ne bahasına olursa olsun ya. 
pılması icap eden bu vazifenizi kolay
laştırmak için, resmi bir ' 6lfatı haiz bu. 
]urun.anız Jllzım. Bunun için, doğruca 

İspanya kralı Filipe gider ve, sizi onun 
nezdine, sırf Paricteki ordularını geri 
çekmesini rica için gönderdiğimi söy
lersiniz. 

Ve sonra katibine dönerek: 

- Rüze, Mö:ıyö şövalye Pardayanı, 

İspanya kralı Majeste Filip neztline fcv 
b15.de elçi olarak gönderdiğime dair bir 
itimntname hnzırlayımz. Kc-;,:ibine ay
ni zamanda tam bir salihiyet verdiğime 

dair de bir tasdikname te.rti.p edin. 
PaTdayan acı acı dii§ilnüyordu. 
- Ne yapalım! Bizim nihayet diplo

mat kılrğına gireceğimizi kim tahmin 
ederdi? Kader! Fakat bizim peder me.u 
m*1an çıkıp da oğlunun fevkalade elçi 
rütbesine çıktığını g5rse, acaba ne der? 
ve bu düşünceyle, dudaklannda alaylı 
bir tebe11süm belirdi. 

- Emrinize kaç adam vereyim mö~
yö Parda yan? 

- Adam ml'? Ne yapmak içlin Sir .• 
Pardayan bu suali samimi bir hayret· 

le sormuştu. Kral da hayretle bağırdı: 

- Nasıl. ne yapmak için; bu işi yal• 
ruz başınıza yapacağınızı iddia eldecek 
değilsiniz ya? Yalnız ba§ıruza İspanya 
kralı ve Engizisyona knrşı mlicadele e
derek, gene yalnız başınıza bana kos· 
koca Fransız tacını getireceğinizi ı idd;a 
edemezsiniz ya? .. 

- Hayır Sir, hiçbir şey iddia etmiyo 
ruml.. Fakat ortada bir hakikat vardır. 

Eğer bu işte muvaffak olacaksam, an. 
cak yalnız başıma muvaffak olabilirim .. 
Bunun için yalnız başıma hareket ede· 
ceğim !. 

Ve Pardayan lT.ınlan söyliyerek ka
rannın kat'i olduğunu göstermek için 
eğildi. 

Dör'düncü Hanri C\'Vela hayretle, son 
Ta bir nevi perestiş ve takdirle P:ırda. 
yana baktı. Sonra yüzünü hayretten do
na kalan diğer müsteşarlara çevirdi. On 
lann bir şey söylemediğini görünce : 
B damclan imkansız şeyler bile bek
lenir, der ı;ibi ellerini havaya kaldırdı 
ve süklir.etle bckliyen Pardayana döne. 
rek: 

- Ne zaman gitmek istiyorsunuz? 
- Hemen şimdi, Sır .. 
- Ö!I .. İ§te erkek dediğiniz: böy!c 

olur! .. 
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Paıtdayan hürmetle kralın elini aıka
rak hemen dıp.nya çıktı. Bu esnada 
kralın, kulağına bir şeyler fısıldadığı 

Sansi de onu takip etti. 

Şövalye ata binmeğe hazırlanırken, 
Sansi yanma yaklaştı ve itimat mektu
bu ile aalabiyet tasdiknamesini verdi: 

- Mösyö Pardayan, dedi, Sa Majeste 
yol masrafı olarak §U bin pistolu kabul 
etmen.izi rica etti. 

Pardayan ağzına kadar dolu olan ke. 
aeyi aldı ve hayretlt: 

- Mösyö Sansi, bin pistol mü dedi
niz? 

- Evet, Mösyö Partiayan. 
- Olur şey değil, mösyö Sansi, 

Kral servete mi kavuştu? Yoksa ona 

izafe edilen züğürtlük bütün masallar 
gibi ... bir masal mıdır? Bin pistol !.. bu 
fazla 1 Çok fazla 1 

Ve pardayan bunları söyliyerek ke
ıeyi ihtimamla yeleğinin cebine yerleş

tirdi. Bu mühim İ§ bittikten sonra, bir 
ııçrayışta atına bindi ve Sansinin elini 
sıkarak: 

_ Krala söyleyin, şu pis tollan biraz 1 
daha dikkatle kullansm. Çünkü, mösyö 
Sansi. bu gidişle, yeleğinizin düğmeleri 
ne varıncaya kadar her ;eyinizi rehine 
koyacaksınız. 

Sonra, kendisini hayret ve takdirle 
&eyreden Sansiye eliyle son bir selam 
verdi ve atını dört nala sürerek uzak
la§tx. 

-Vll-

Büı.r.i LöKLERK 

Dördüncü Hanri, yazıhanesinde, müs 
teşınlarile heraber Pardayaru bekler. 
ken. rahibe Klodin dö Boviye de yanda
ki l:ilxuk odaya girdi ve duvardaki ufa-

cık deliğin kapağını açarak kulağını o. 
raya dayadı. 

Rahibe, bu auretle, içeride konuşulan 
bütün ıeyleri bir tek kelime kaçırma· 

mak şartile duydu. 
Pardayan kralın odasından çıkınc:ı, 

Klodin dö Boviye k.ıpağı kapadı ve o 
da dışarıya çıktı. 

Bir müddet sonra rahibe ile kral baş· 
ba§Cl oturmuşlardı . Rahibenin mliteea.. 
sir çehresi kralın nazarı dikkatini celp 
ettiğiinden zarif ve biraz da çapkın bir 
sesle sordu: 

- Ne o benim şeker sevgilim? Güzel 
liğinizi kaplayan, gözlerinizin prınltısı· 
nr perdeleyen çehrenizdeki bu sis nere
den geDdi? 

- Heyhat 1 Sir, zaman çok mü~kül. 
ve derdimizi .. ağırlığı zayıf kadın omuz 
lanmızı fena halde ejÖkertiyor. 

Klodin böylece sözü istediği mcvz:ua 
getirdikten sonra, krala manastırın va. 
ziyeti ve onun rahibe vazifesinin nastl 
müşkülata maruz kaldığı hakkında u
zun bir beyanatta bulundu ve en sonun
da parasızlıktan şikayet ederek: 

- Sir! dedi, yüz bin lira .. Bu paray. 
la evinizin vaziyetini kurtaracağım. Bu 
yüzbin lirayı benden esirgemiyecek mi· 
siniz? 

Verilmesi imkansız olan bu yeknn 
kralrn fena hafde keyfini kaçırdı: 

- Heyhat! Sevgilim, bu muazzam 
meblağı nerden bulayım? .. Ah 1 Şu Pa
risliler nihayet bana kapılannı açsalar 1-
Fransa kralı olabilsem 1.. 

Bu sözlerde bir kat'iyet y~ktu. Klo. 
din bunun farkına vararak ısrar etmeğe 

başladı: 

- Eğer mesele yalnız beklemekse. 
buna da rnzıynn .. Bana daha mühim bir 
mana-;tır temin edeceğinize söz verirse· 
niz .. Mesel~ Fontevrol manastınnı, 
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Nevyork ünivers·te inin ayyaş 
ve usiu köpeklerile a laşıldı 

Herkes bilir ki ispirto her insan • 
da ayrı ayrı tesirler yapar. 
Bu da bir dereceye kadar vücudun 
yapısına bağlrdrr. Bazı inscnları en 
hafif bir içki bile sarhoş eder. 
Daha başkaları da vardır ki ağızlarr 
na ilk defaya mahsus olmak üzere iç
ki koysalar bile sarho~ olmaksızın 
büyük miktnrlara dayannbilirler . 
Hatta ayni şahsm muhtelif zamanlar 
da içkiden muhtelif suretlerle müte • 
cssir olduğu vardır. Bakarsınız ki 
bir gün b~ kadeh içkiden sarhoş o -
lur, başka bir gün de bu miktar on-
da hiç bir tesir yapmaz. , 

l~te bütün bunların sebeplerini 
araştırmnk için Nevyork Üniversite
sinden iki bilgin uzun zamandır la
boratuvar denemeleri yapmakta idi
ler. Ayni zamanda Nevyork şehri
T oksikolojisti olan profesör O. Get
tler Aleksandr ile doktor A. \V. Frei 
reich Üniversitede içkiye alışık kö. 
peklerle ağızlarına bir damla içki akı 
tılmamış köpekleri alarak fenni dene 
melerini bunların üstünde yapmışlar 
dır. 

ki içirilmiş tiryaki ile içki ile alakası 1 
olmıyanm beyinlerinde ayni miktar ı 
ispirto yoktur. Sarhoşluk emareleri 1 
gösteren köpeklerin beyninde yüzde! 
birin bir çeyreği yahut daha fazlası 
nisbetinde ispirto bulunmu~tur. 

Eğer köpek sarhoşluk emareleri 

Bnz:ın bir kadehle sarho§ olunduğu 
halde bazı günler kadehlerce 

içki tesir etmiyebilir .• 

Nevyork i.iniversitesinin ispirtolu 
içkiler ic;meğe alışmış köpek takrmı, 
ha -!:I insanların hiç de sarhoş nlnmer 
lcri göster:nel sizin niçin başka insan 
lardnrt doha fazla içki içebildiklerini 

1 göstermemi• ise beynindeki ispirto meydanb çıkarmış ardır. x 

Bu, sadı:ce ispirtonun muhtelif vü nisbeti yüzde birin bir çeyreğinden a-
cutlardn ne kadar çabuk yandığı ve şağı idi. 
beyine gitmek için geriye ne miktar Bu rakamlar Nevyork sehrinde 

ölmüıt ayyaşlardan, doktor - Gettler k~lacağı mesdesidir. x 
ile asistanları tarafından 6000 insan 

Bu keşfin ispirtolu içkiler müptt"la beyni üstünde yapılan tahlil ncticele-
lannı tedClvi etıneğe uğraşan doktor rine tevafuk etmektedir. Eea~cn 
fara büyiik kıymeti vardır. doktor Gettler bundan birkaı; sene 

Kendilerini başka insanlardan faz evvel insan ve dıger beyin ensacında 
la içkiye dayanabilir sanan insanların ispirtoyu izlemek ve miktarını bul· 
bu mukavemetlerinin sebeplerine da mak için mükemmel bir alet yapmıŞ· 
ir, muht,.lif düşünceleri vardır. T n· lt .. 
hayyül ettikleri "jrade kuvveti,. bu Ölümden evvel sarhoşluk emare
scbeplerden biridir. Diğer bir düşün leri göstermiş insanlann birçoğunun 
ce de ispirtonun mide ve diğer hazım beyni üstünde yapılan tahliJlcr, ö
cihazları tarafından emilmesinin ge- lümden sonra beyinlerinde yüzde bi
ciktirilebileceğidir; mesela ispirtolu rin bir çeyreği nisbetinde ispirto bu
içkiye başlamadan evvel zeytinyağı lunmuştur. Bundan aşağı nisbette 
içmekl~ i11pirtonun mid'! tarafından ispirto mevcudu olan beynin sahibin
mns~cı1ilmesi gecikir ve zeytinyağı de sarhoşluk emareleri görülmemiş· 
sarhoşluğa engel olur. tir. 

Düşüncelerden birisi de ispirtolu Köpeklerden alman neticeler bu-
içki ile birlikte fazla su içmektir. Bun- nu ispat ediyor. BeyindP: yüzde bi
dan başka içki ile birlikte ba?.ı çeşit rin bir çeyreği nisbetinde ispirto tam 
mezeler sarhoşluğun tesirlerini daha krvamıdır. Bundan fazlası sarhoşlu. 
azaltabilir. ğa sevkeder, eksiği ise hiç bir ~ şey 

* -. "' yapmaz. Fakat sarhoşluğu t~bit için 

tonun tesiri bakımından köpeklerle 
insanlar arasında fark olmadığını az 
evvel sôylemiştik. 

İçki tirynkisi olmu§ köpeklerin 
yapılan knn tahlillerinde, beyinde 
olduğu nisbetlerde ispirto izleneme
miştir. Halbuki içkiye alışmamış 
köpeklerin kanlarında ispirto nisbeti 
yüksek çıkmzştır. Demek hiç içkiye 
alışık e>lmıyanlarda ispirtonun böbrek 
ve diğer cihazlarda kaybolması nisb
eti, alışık olanlardan daha fnzlndır. 
Köpeklerin mideleri tarafından ispir
tonun mas hızı da tecrübeden ge
çirilmiştir. Tiryakilerin mideleri is
pirtoyu, alışık olmıyanlann midele· 
rinden daha çabuk mas etmektedir. 

Bütün bu tecrübelerden sonra 
doktor Gettler ile profesör F reirei
cher köpeklerde olduğu gibi insanlar
da da sarhoşh:ktan nisbeten serbest 
bulunmaklrğı şöyle izah etmişlerdir: 

Tiryakilerin vücut höcreleri ispir 
toyu tıpkı vücut mahrukatı gibi kul
lo.nmnğa daha ziyade alışıktır. 

İspirtonun otomobiJlere, gaz eo
balarına yahut cigara çnkmaklanna 
mahruk olduğu gibi vücutlarda da 
mahrukat vazifesi yapacağı hic; fÜP" 
hesizdir. Vücut nasıl ki nışasta, Ş& 
ker yahut diğer yiyecek maddelerini 
kullanıyorsa ispirtoyu da daha az k~ 
}aylıkla ve fakat elverişli bir surette 
kullanabilir. 

Ayni miktarda içki içtiği halde, 
alışık olmıyan adam sarhoş oluyor da 
tiryaki niçin sarhoş olmuyor? Çiinkü 
tiryakinin viicudunda dalcikn baı1ında 
daha çok ispirto yanmaktadır. Yani 
bu adamın höcre!eri muayyen za· 
man nisbctlcri dahilinde ispirtoyu 
daha çok ve daha çabuk yakabilmek· 
tedir. 

Vücut höcreleri bu madde ile da
ha evvelden tanışmışlardır, onu ne 
yapacnklannı öğrenmişlerdir. lcotc 
bunun için onu daha çabuk temi lrr 
ler ve böylece beyne tehlikeli olan 
yüzde birin bir çeyreğinden daim azı 
~ider. Fakat içkiye alışık olmıyanm 
vücudundaki höcreler tam manasiylc 
yeni ve ynbancı bir şeyle karşılMtr· 
lar. Onu ne yapacaklarını bilmedik
lerinden ekseriya kendi ba~ma ser 
be!t bırakırlar. Böylece ispirto mas 
edildiği hızla kanda birikir, kısmer 
beyine taşınır ve orada tehlike hadd' 
olan niebetten daha yukarısına çıktı 
rnı, içen adamı sarhoş eder. 

E. A. T ecrühder köpekler üstünde ya- yaşıyan bir insanm beynini çıkannak 
pı1dığma göre "irade kuvveti., mev- imkanı yoktur. Doktor Gettlerl ar- p;;.;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
zuu bahsotomazdı. iki profesör elle- kada;ıları bunun da kolayını bulmu,~ KUR UN doktoru r 

!ardır. Bel kemiği suyundaki ispirto 1 
rindeki köpekleri iki partiye aymnıır nisbetini bulmakla sarhoşluk derecesi Necaeddin Atasaeun 
lardır. Birinci grup, İçtikleri suya gün tesbit edilebilmektedir. 
de yüzde iki nisbetindc ispirto kat- • • • Her gUn 16,:iO dan 20 ye kadar 
mak ve her glin bu niebet arttmlmak LAieiide Tayyare apartımanlarm-

1 w içkiye alışık ayyaşların daha faz. da daire 2 numıı.ra 3 de hastaları· suretiyle sarho~ ugn alrştmlmıştır. b l b · · 
l la dayana ; melerinc se ep, ıspırto. nı kabul eder. Cumartmıi m\nlerf 14 

Altı ay sonra 'bun arın içme sularına nun \•Ücutta fazla istihlak edilmesi 606
-U 

d 30 · b t' d · k 1 den 20 ye kadar muayene parası:r:-yüı; e nıs e ın e ıspirto ·atı • ve beyne pek az miktarda çıkmasıdır. d 
makta idi. Laboratuvar tahlilleri bunu köpekler .._.ır_. __ , ___ , _______ _ 

Hayvanlardan bazısı bu yüzde üstünde pek açık göstem1i~tir. ispir 

30~~~lusu~tam~~~i~~------------------------------
Köpeklerden her biri fazla teessür 
göstermedi. Sen Bemara köpeği her 
giin altı hme duple bira içer ve hiç 
aarho§ olmezdı. 

işte köpekler böylece içki tiryaki· 
ıi birer ayya§ haline getirildikten son
ra hnkiki tecrübeler ba§ladı. Hiç i~ 
rnemiş bir köpekle, içkiye alışık bir 
köpek almarnk bunlara ayni miktar 
da ispirto içirildi. Ve alr~ık olmrya· 
nm sarho§ladığı görüldü. 

Daha bir takım denemelerden 
sonra anla~ıldı ki; ispirtolu iskiler 
insan üstünde yaptıkları tesirin aynı
nı köpek üstünde de yapryor. iş 
böyle olunca içkinin vücut üstündeki 
tc,,İr !erinin mahiyetini anlam~k icin 
bir iki köpeğin feda edilmesi lnz~ 
geldi. Gerek içkiye tiryRki, gerekse 
içki içmemiş köpekiere muhtelif mik
tarlarda icl:i icirildikten sonra bunlar 
acısız bir ;urctte öldüriilere,k beyinle
ri alındı. Lnborntuvarda tahlil neti
cesinde görüldü ki; ayni miktarda iç-
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1 Tam idrar tahlilı 100 kuruştur. Bil· 

1 
uınum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
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~z~ BİR PUDl)A vAgo11~ 
A'- ,~ 

~{; . 

...__ - .. .. 
~aoah doKuzdan akşam 

ııaat be~- kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo~ . tşte; havalandın}. 
mış yem Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava. 
!andırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafif 
pudradu. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa en 'm saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, TQkalor. 
pudrasının istihzarın<fa 
kullanılmaktadır işte hu. 
nun içindir ki, Tokalor 
pudrası, daha muntazam 
ve d~ha mükemmel hh 
tarzda yapışır cildi hemer· 
hemen görünmez bir güzel 

lik taLakası ile kaplaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve 
rir ve modası geçmi~ vt= 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden ka!ın adi pud
ralardan tamamen ba~ka 
bir tesir yapar. Bu yPni 
Tokalon pudras. yüze ya. 
pışık kalrlığı cihetle btma 
''8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık .1e parlak lJu. 
run, ne yağlı cilt göıünmi. 
yecek, helki riizgfir, yağ
murun terlemnin iera\ı 
tesir edeıniyeceği mat sat 
ve sevimli blı' ten görüm~· 
cektir. 
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1 - La gravure: (resim). 2 - Le grand-pere: (büyük baba). 3 -
La grand' mere: (biiyük anne), 4 - Le ~re: (baba). 5 - lA mere: 
(anne). 6 - Le fils: (oğııl). 7 - La fille: (kızcvlat}. 8 - Le b6be: (k:Q.. 
çiik r;ocuk). 9 - Le fauteuil: (1wltuk). 10 - La pipe: (pipo). 11 - Le 
Jivrc:(1..-ifa7>). 12 - La lettre (mektub). 13 - La table (masa). 14 - Le 
pia.no: (piyan.o). 15 - La balle: (top). 16 - La poupee (bebek). 


