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o···m~~ harbi yakın!rViyanada patla-"' Hududumuzda , 
FranSız siyasi mahafili yakın yan bombalar Ceteler · 

istikbali böyle görüyor :!n~!:',::::~.~~~-:! Suriyedeki çeteler 
Harp çıkar çıkmaz Almanlar 13, Fransızlar 8, 

Sovgetler 36 milyon asker çıkaracaklar! 

İ!kbahara girer
ken dünya siyasi 

havası deh
şetle kararıyor 

Milletlerin 
harp hazırlık
ları, askerleri 
Rusya, Almanya, 

Fransa, lngiltere,ital 
yanın deniz, hava 

kuvvetleri .. 
Par is, 1 O [Hususi mu.lıabirimi• 

tele/011/a bildirigor] - Siyasi ma· 
hafıl sorı günlerde si} as1 hadisele
rin ehemmiveti dolayısile bütün 
dünyanın harp hazırlığı yaptığından 
ve bir dünya harbinin patlak ver• 
mesi tehlikesinin yakın oldug-undan 
bahsediyor. 

Burada neşredilen bir istatistiğe 
göre dünyanın beş büyük devletinin 
harp hazırlığını gösteren istatistik · 
şudur: ı 

- Devamı 2 inci sayfada -

lngilterede yenf muazzam harp gtmiloı ın1a ediimek.l'.dir. Resmimiz 
N.odneg zırhlt11nın RÜtJerluinde askeri •ovldgal manıuebetlle yapıları 

bir töreni göstermektedir 

rA·~;~ ....................................................... To·ç ........ d.~~I~t ......... ~~'i~'i'·· ...... ~·~·~~;~~d·~ 
Paktı mühim bir görüşme .. 

imzalanıyor .. 
Hariciye Veklllmlz Ha• 

ziranda Bafiddda 
gld'!cek 

i Tuna boyunda giı.pılacak bu top
lantıda neler görüşülecek ? 

Ankara, (Telef onla) - Tür· 
kiye, lran, Irak ve Efganistan 
arasındaki As}·a p · ktının birkaç 
aya kadar Tahranda imza edi
leceği söyleniyor. Bu münase
betle Hariciye Vekili Bay Tevfik 
Rüştü Ar •Sın Haziran bidayea 
tin<!e Bağdada ve oradan da 
Irak Harici}e nazırı ile birlikte 
T::ı hr:vıa j!İ' mf'!;İ muh' erneldir. 

--------------------------Musolini 
Bugün Trablusa 
Hareket etti 
hal yan ea,veklll 15 Mart· 

ta Trablus panay1rını 

açacak 
Roma 10 (A. A.) - Mu!olini 

bugün Libya'ya hareket edecektir. 

Oııçe, otomobille Gaeta'ya giderek 

Cavor kru :azörüne bineceı.. ve bu 
a} .D 15 i ı d! Toprouk'a muvasalat 
edt>cektir. Başveki~ 15 :o ırtta 

trabh;s panayırının küşad resmini 
yapacak ve bundan sonra otomo
biJ:e Mısır hududunu Trablusgarb•e 

batlıyan yoldan geçecektir. Bu 
~ · lurı u:zı: nlu''~ 1,900 kilomeotredir. 

Bükreş 10 (Husust muha.birimizden)-Çekoslovak cumhurreisi doktor 
Beneşin beş ve altı Nısanda Bcl~rada gideceti ve orada kral nai• 

bi prens Pol'e misafir olacağını teeyyüt etmektedir. Küçük itillfm b"r 
ve iki Ni~a ıda yapacatı B,.Jgrad kongresinden sonra, doktor Beneşin 
yapacatı bu seyahat, ehemmiyetli siyası bir hadise olarak telaklı.i edi! .. 
mektedir. Bundan başka, gene nisanın ilk haftasında Romanya ile Yu· 

gos!~vyayı baQ-lıyacak olan büyük köprünün temel atma merasimi yaplla· 
cak . ır. 

. Romanya cihetindeki Turnu scverin şehrinde yapılacak olan mera
sım Romanya Kralı Karolun huzurunda olacaktır. Bu münasebetle, Çe-
koslovak ve Yugoslavya devlet reisleri de Bef&rattan Tur · 

• • 6 nuseverıne 
geıe~e~ Kral Karo! ıle karşılaşacaklardır. Üç devlet reisinin bu fırsat. 
tan ıstıfade t"derek Tuna boyunda mühim ve siyasi me!eleler ·· · d 
müzakerelerde t ulunacaklan söylenmektedir. uıerın e 

Fatihte bira.şık bugün sevgi
lisini ·,ve rakibini yaraladı! 

\ . - _( "r azısı 2 ncl aayfade ) 

Viyana. ıo(Teıgrafl•>-Kraı- faaJı·yete geçtı•Jer 
cılar, Ren meydaıunda bir içli· . 
ma yaptdar. Bir çok hatipler 
ıöı söylediler. Nutuklar e!namı
da maktul sabık Başvekiliıı va• 
tanpcrverane hizmetlerjnden si· 
layi,Je bahsedildi. 

Fakat. nutuklann tam bara. 
retli bir anında, içtimaın en ka· 
labalık bulundufu yere müthiı 
bombalar düşmete başladı. Tam 
8 bomba atıldı ve müthiş bir 
panik oldu. Ôlenler ve yarala. 

nanlar vardır. Bu bombalann 
nasyonal sosyalistler tarafından 
atıldığı anlaşılmış ve 22 kişi tev .. 
kif edilmiştir. Bunların üzerinde 
daha birçok bombalar bulun .. 
muştur. Ayrıca Alman nazilerile 
alakal trım gösteren evrakta el· 

1 
de edilmittir. Burada müthiş bir 
heyecan hüküm sürmektedir • 

•• 
Uzüm 
Kongresi 
BugUn Ankarada· iktisat 
veklllnln mUhim bir nut• 

Çeteler Türk 
etmeye 

köylerini 
başladılar 

taciz 

( Surigedc/ci müfrlt hareke-ileri takbih eden Mısırlılardan 
bir iki tip : Sarrenirı örtüsanil i,!iyenler ) 

ku ile açıldı. 

~~ Teşkil edilen Ankara, 10 (Te· 
lefonla) - Üzüm 
krnıresi bugün 
s a onda iktısat 
vekili Bay Ce'Al 
Bayann mühim 
bir nutku ile açıl· 
mıştır. Kongreye 
baZJ !aylavlarla 
üzüm tacirleri, 
ticaret odası r~ 
is ve katipleri de 

. ' çetelerin sa-

Bu çeteler Türkiye hudutlarında 
da faaliyete geçmişlerdir. 

Milletler Cemiyetinin gönder. 
diği müşahit heyetin hareketinde, ve 

i~tirak etmişlerdir. B, C.IAJ Bayar 

Bugün Encümenler seçimi yapı .. 
l•cak ve bu Encümenler 4 gün 
çahşdıklan sonra l4 Martta son bir 
toplantı yapılarak kongreye nihı· 
yet verilecektir. Konanya üzüm 
kurumu, tacir ve müstahsiller na· 
mına raporlar verilmiştir. 

Bu raporda baza di !eklerde 
bulunulmaktadır. Kongrede alına• 
cak kararlar üzüm ihracatnııızın 
inkişafırıa tesir edebilecek.Ur. 

Filistinde 
Umumi ihtilal 
Genl9 mikyasta bir lhtl· 
111 çıkmasından her an 
endlte edllmektedlr .. 

Birçok şehirlerde 
suikastler 

Kudüs 10 (Hususi Muhabiri • 
nıizden) - Arablarla Yahu -
~iler arasındaki çarpışmalar ço
g~ış ve korkulu bir şekle gir• 
mıştır. İki gün evvel Kudüs 
şehri içinde iki Arap iİe bir ya
h udi öldürüldü ve bir Arap ta 
yaralandı. Arapların heyecanı 
çok fazladır. Umumi ve kanlı bir 
~ti.Win başlamak üzere olduğu 
soylenmektedir. Polis ve askere 
ait zırhlı otomobiller Kudüs so-
k~ında intizam ve asayişi te
mıne çalışmaktadırlar. Bir çok 
cadde ve sokak başları tel ör -
gü]erle kapatılmıştır. Yolcular 
ve bütün arabalar durdurularak 
aramnaktadırlar. Geceleri lam . .. -
ha Yakmak ve ışık göstermek 
yasak edilmiştir. Kışlalardlaki 
İngiliz askerleri her dakika si
lah başına hazır bir vaziyette 
bulundurulınaktadırlar. İngiliz 
tahkik komisyonunun İngilte .. 
reye hareketinden sonra ve şu -
bat ayından itibaren başlayan 
karışiklıklar çok şiddetli ve feci 
bir şekil almıştır. Yalnız Kudüs
te değil, bütün Filistinde karı -
şıklıklar olmaktadır. 

yısı 60 ı buldu 
Antakya, lO [Husuci muhabiri• 

mizden ]-Sancakta ve Türk hudut. 
Jarınd.ı çeteler çoğaldıkça çağalıyor. 

Adetleri her hakle şimdiye kadu alt• 
mışa varmış olan bu çeteler Ermeni 
taşnaklardıtn ve Arapbrdan mü· 
rekkebtir, HattA bunlara yeni çete
ler teşkil edebilmeleri için yedek 
ıi14hlar da verilmiştir. 

Cenevredeki komite müzakereleri 
h:ıkkmda gelen son haberlerden 
sonra, tedhiş hareketi artık taham .. 
mül edilemez bir hale girmiştir. 

Türkiye ve Suriye hududunda 
dolaşan çetelerin ne maksat takip 

etlikleri anlaşılamıyor. Bunların 

huduttaki kaçakçılara el!erinden 

ge'en kolaylığl gösterdikleri ve hat 

tl !ürk köylerini taciz edecek bir 
vaziyet bile takındıkları ögrenif .. 
miştir. 

(Devamı 2 nci sayfacla) 

Bulgar Başvekilinin 
beyanatı 

Bulgar hükumeti intihabatı tam 
bir zaferle kazandı 

(Ycızı.11 2 inci sayfada) 
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(Hitler Bügülc Erlc.4nı HarMge Rei•I il• berab•r bir Alman lcıtaıınr 
teftiş ediyor.) 

Fransız -Alman dostlu
ğunun tek şartı •• 

Hltlere göre bu tek tart: "Fran. 
aız-Sovyet mlsa kının fe9hidlr •• ,, 

Almanyada Ren mıntakasının Alman dostluğunu mev7Uubalıs et-
sreçen sene işgali üzerine tezahürat mekte ve şöyle bir neticeye V:lr• 

yapıldı~ını dün yazmıştık. maktadır'.ar: 

Bu sabah gelen Alman gazete• - Eğer, Fransa, Alrran}'a ile 
lerlnden bazıları bu yaldönümüne dost olmak isti) orsa, Mc~lova i:e 
tahsis ettikleri yazılard•, Fransız· yaptıA-1 misakl boıma ıdır. 



KocoK HABERLER il Dünya harbi· 
lçerid~ yakın . 

1 1 Bıigün öğleye doğru r DIŞ 1 
-
1 

Baldvin 
S YASA 2ı t 

lspanyeda beJne!mllel mayıs a 
kontrat ba,ıadı amma.. Çekiliyor 

Londradaki ademi müdahale b 

• İptidai maddelerden bJdınl • 
.:ması düşünülen bütün vergi ve ~ 
simler ile hüldllnet 20 milyon !lira 

( J ncl sayfacla.n devam) 

Fruaanın hali hazırda 680,000 
askeri vardır. ihtiyat otarak da u.
kerlilde Uikadar 4 .UIJOD iuaD 
hazırdır. 

Zeyrek yoknşunda bir adam karısını 
ve karısinın dostunu bıçakla vurdu k ·tesin· "c:o+i ... ak ed b··ı·· Nevll Çemberlayn aı 

onıı e •:ı--. en u un • 
devletlerin kararile, İspanyada vekllete geliyor 

iedakhhk yapmaktadır. 

harp eden her iki tarafa yardım Londra, 10 (A. A.) - Reuter 
edilmemesi için beynelmilel ajanS&nıo muhabirinden: Gayri 
.kontrol konulmuştur Kontro _ resmi bir membadan bildirildi~ine 

• Gazi köprüsü inşaatı her gün 
bir parça daha ilerlemektedir. Al
manyaya ısmarlanan dubalar da dört 
ay sonra şelırlmize gelecektir. 

B r harp vukuunda Fransa 8 
milyon asker çıkarabilecektir • 

Kadın ve dostu ağır yarahdırlar, 
katil yakalandı 

lün bu ay içinde tatWkına baş • göre, Balciwin ie ecek Ma ısın 
}anacaktır Maamafih ihtilalci _ 22 sinde başvekaıetten çekilecek 

• Eski telefon şirketi tasfiye heye
ti dün toplanarak bir yillık işleri 

tetkik etmiş ve heyet aynen ibka o

Almanyanın bugün silah altın• 
da (8C0,000) askeri .ardır. Bu adet 
yakında ( 1,300,000) e çık3caktır. 
ihtiyat adedi 5 milyondur. Harp 
vukuımda 13 milyon asker çakara· 
caklır. 

Bugün tsğle fü.erl, Fatihle Zeyrek 
yokuşunda bir adam karısmı ve A -
şığuu bıçakla vurdu. 

Bu vaziyet kal'Şlsında C\•e gelen er· 
kek selameti firarda bulmuşsa da, 
Mustafa peşini bırakmamı§ ve kaç • 
makta olan adamı koval:unağa başla· 
mışbr. 

lcr, Madrit üzerine yeni ve kat'i w }erine Neli! e Chambedıın 
bir hücum hazırlamaktadırlar. geçecektir:. 
Madrit hükumeti başvekili Lar- Ruzveltin icraatını bo• 

lunmuştur. Vaktin dar olmasına rağmen yap-

go Kabellerro, cümhuriyetçilere zan mahkeme 
• Münhal valiliklerden birine bi

rinci wnum müfctti§lik baş müşa -
viri Naci ve diğerine Cle Dahiliye 
Vekaleti seferberlik müdürü Hüsa
mettinln getirileceği söylerunekte • 

Mecburf ask.-rr mükellefiyeti bulun· 
mayan lnpilt.-renin bugün silah 
alunda (220,000) askeri ve 61)().000 
ihtiyatı vardır. Eğer muazzanı 

Britan}a Krallığının 488 milyon 
nuf usu ntzarı dikkate ahmrsa bir 
harp vukuunda çıkarflcağı uker 
adedinin azameti ko!a ca anhşılır. 

tığımız tahkikatla şunlan öğrendik: 
Mustafa isminde bir zat, bugün 

saat on ikiye doğru, evine gelmiş -
tir. Karısı kendisinin o seatte gele -

Tnkip edildiğini anlayan adamın: 
hitaben neşrettiği bir beyanna - Vashiııgton, ıo (A.A) - l\t "Beni vurmağa geliyor. Yakalayın!,, 

diye feryat ederek arkndan ko,.c;an 
Mustafayı göstermesi üzerine, orada 
bulunan bir elmacı, cinayete mani ol• 
mak için Mustafaya bir çelme tak • 
mış ve yere düşürmüştür. 

mede, ihtilalcilerin 20 martta ya- Ruzvelt, radio ile neşrolunacı b"r 
pacakları son taarruzlarını de - nulkunrla yüksek mahkemenin f,ta• 
fetmek için bütün solcuların son Jıyet ve icraatını tenkit etmiştir. dir. 

ceğini hiç beklememektedir, bu ka
naat ve emniyetle de ötedenberl 
münasebette bulunduğu dostunu eve gayretleıiıü sarf etmelerini is .. Reisicumhur, kongTcden adı i is· • Karabük fabriknsını inşa etmek 

üzere dün :şehrimize altı İngiliz mü
hendisi gelmiş ve hemen Karabüke 
hareket etmişlerdir. 

temektedir. lalıat projes:nı hemen tcdkike gi· 
çağırmıştır. 

Fransız gazeteleri ihtilalci - rişmesini ıstemiştir. Bu proje ve göre Buna rağmen Mustafa derhal yer
Zaten ötedcnberl karısının vazi • lerle cümhuriyetçiler arasında federat hakimler, yiik ek mahkeme Sovyet Rusyanın si 'ah altında 

l,600,0CO ackcri vardır. Harp VU• 

kuuııda derhal 36 milyon asker 
çıkaracaktır. 

den kalkmış ve tekrar ko~ğa baş-
yetindcn şüphelenen Must:ıfa-, kapıyı lamıştır. vuku bulacak olan muharebe - hakimleri de dahil olduğu halde, 

• Teknik ve öeı-etici filmlerin güm
rük rusumundan muaf tutulmasına 
dair olan kanun vilayete tebliğ e .. 

leriıı İspanya mukadderatını ta- 70 yaşında tam maaş.a tekaüde 
yin edece~ini yazmaktadırlar. scvkedileceklerdir. 

yavnşça nçıp içeriye girdikten sonra 

yukarı kata çıkml§ ve kansı ile aşı
ğını kucak kucağa bulmuştur. 

Zeyrek yokuşunun lınşında adamı 
yakalamış ve kanlı bıç~ğını bu sefer 
de adamın arkasından saplamıştır. Leon Blumun (Populer) gaze -

tesi, kontrol konduktan sonra, 
Madrit hükumetinin bir çok 
müşkülatla karşılaşmak mcc -
buriyetinde kalacağını ve eğer, 
bu defaki hücumlarile ihtilaJ • 
ciler Madridi mptetmeğe yine 
muvaffak olamazlarsa, cümhu
riyetçilerin galip addedilecek -
lerini vazmaktadır. 
Ma~afih. general Franko, 

Fransa hükümetine ~nderdiği 
şiddetli bir nota ile, Fransanın, 
Madrit hüirumetine yardım e -
denlere göz yumdui!u.nu ve bu 
yardımlar devam edecek olur -
sa, bazı tedbirler almak mec -
burivetinde kalacağını şiddetli 
bir lisanla bildirmiştir. Fransız
lar bu notaya cevap bile ver • 
memişlerdir. Bazı gazeteler, İs
panya üzerine konulan kontro
lün bir semere vermivece~, 
çünkii, karadan, denizden kon -
trol yapılabilmekte ise de, ha • 
vadnn tayyarelerle yapılmakta 
de,·am eden yardım1an 'kontrol 

edebilmenin imkansız olduğu -
nu vazınaktadırJar. 

İtalyanlarla Fransızlar ara -

Bükreş üniversite 
rektörüne yapllan 

suikast 
Bükreş 10 ( Husust ~ - Oııiver• 

site rektörü doktor Brota'ya bir 
kaç.i\io evvel yapılan ve gazeteler
de yaz.ılan suıkast etrahnda hüku· 

met ehemmiyetle tahkikata devam et· 
mektedir. 

Ş mdiye kadar yapılan tahkik•· 
la fÖre :auikasti üç kişid~n mürek. 
kep iki rrup yapmışltr. 

Oç kişi suikudi yapuken diter 
üç kişi tarassutta bulunmuşlardır. 

Birinci grup zabıtanın elindedir. 
Üniversite talebesi Korpco'in e bi· 
aeleri üzerinde kao lekeleri bulun• 
muştur. !Kan lekeleri tahlil ~dilmiı 
ve bu talebenin rektöre yapılan ıui 
kastla a'ikası olduğu anlaşılmıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Fatsada güzel 
Bir konser 
Verildi 

dilmiştir. 

• Muhtelif sanayi grupları bir kaç 
güne kadar sanayi biriliğinde ayrı 

ayn toplanarak muamele vergisinin 
lcaldınlınası lehinde görüşecekler -
dir. 

• Belediye a!işaj işi için bir büro 
hazırlamaktadır. Şehrin muhtelif 
yerlerine konacak afiş kulelm için 
de tetkilder ilerlemektedir. 

• &ki Haliç şirketi hissedarlan 
dün senelik toplantılarını yapmış -
lardır. İçtimada Şurayı Devletin ve
recejti kararı beklemek muvafık gö
rülmüştür. 

• Hukuk fakültesi dekanı Sıddık 
Sami sıhht vaziyet.inin mUsait ol
madığından bahisle dekanlıktan is -
tifo etmiştir. 

• Edirnekapı meydanının büyü • 

tülmesi için kalenin bir kısmı geniş

letilerek ikinci bir geçid yeri daha a

çılacaktır. 

• Baro umumi beyeti Martın 20 
sinde toplanacak yeni avukatlık ka
nunu işi de bu arada görüşülecektir. 

• • 

ltal:;ıanın silah altında (1,200,000) 
askeri vardır. Harp vukuunda 8 
milyon asker çıkar.ı bileccktır. 

Deniz Kuvvetle.!!,: 
1 g ltere ( l,300,000) ton. 
Fr:ınsa (709,000) ton. 
İtalya ( 510,000) toa. 
Almanya ( 255,000) ton. 
Rusya'ya srclince bunun deniz 

kuvveti çok deQ"ıldir. 
Çarlık idaresinden Sovyetlere 

pek cutl miktarda bir 4eyi kalmış• 
tır. En müh"m kısmmı Vranael 
Fr nsıılııra s tmıştır. 

Rivayetlere göre. Ru~ar dün· 
yanın en bÜ)Ük harp gcmHerini 
} apmak için tcrlıb t almışlardır. 
Şimdilik ayda bir tahtelbahir ya• 

pllmaktadır. 

Hava ~uvvetlerl: 
Fransl; SSJ avcı 400 keşif, 240 

bombardıman ve 24) deniz tav ya• 
resi. Alma )8, ·120 ncı, 3~0 ke.ş f, 
720 bon.bardıman 1'20 deniz tayya• 
resi. 

balyanın 2,00'.> tayyaresi vardır. 
1ngiltcrenın ıcçen sene 1200 

askeri tayyaresi vardı. Bu sc.ıe 
bu adedin en aşaRı 2~0 oldu~u 
muhakkaktır. 

Bu vnziyct karşısında gözleri dö
nen Mustafa, küfürler savurarak ka
nsına hücum etmiş ve bıçağını çeke
rek, kadını bir kaç yerinden vurmuş
tur. 

Mustafa derhal yakalanmış ve ka· 
rakoh götürülmüştür. Yaralılnr has
tahaneye nakledilmişlerdir. 

Şu dakikada Polis cinayetin sebep 
lerini tahkik etmekle meşguldür. 

Ma·c·arısta~n·aa .. 1ocfza·bit 
tevkif edildi 

_ uBdap~şte. 10 (Hususf Muhabirimizden telefonla) - M:ıcari~tancta 
buk\iınelçı'.erle •licıl:ır arasında büyük münakaşalar olm ıktadır. Kü Mk 

rut eli ) üz zabiti hükümet tevkif ettlrm"ştir. Ordu arasında ikilik :r. 
dır. Komünistler de başka bir cepheden faali> ete ~eçmiş' c•dir. 

General Plastras Begrut'ta öldü 
Atina. 10 ( Hu~usr mubab:rimizden telsizle) - Yunanistanın ihıi alci 

Gener ilerinden Plutr:t! tedavi edilmek ürere gitti~i (P.eyrut) ta ölnıü~tür. 

p·ı·y·as·ai<1a1<·1···1<a·ı·p···gü·~ 
müş paralar 

sında İspanya meselesinden 
Fatsa (Hususi) - Fatsada yeni 

dolayı yeni münakasalar baş -
};lmıstır. İtalvanlar, Fransızlan açılan Halkevinin şubeleri seçimi 

Dışarıda 

e Fil stin müftüsü Cemal El Hü .. 
.eyini kral ilin edilmesi için teşeb
büslerde bulunma\tndır. 

Rusyanın 1000 avcı, 1400 keşif. 
600 bombardıman. 300 deniz tay· 
yaresi vardır. 

Kalp paralar hakkında bugiin 
darphaneden aldığımız malumat 

Madride yardım etmekle ve mü- şerefine bu akşam mükemmel b1r 
zaheret göstermekle itham et- konser verilmiştir. Memlekeün 

e Fransız umumr iş konfe~e
raıyonu 1 mayısın rc11mi bir bay• 
ram gijnü olarak illnam h~kümet· 
ten istemiştir. 

Yeni basılan gümüş elli ve yüz 
kuruşlukların kalplannın son gün
lerde piyasada ehemiyetli mikdar -
da arttığının görüldüğünü haber 
vermiştik. 

muz gümiiş 50 ve 100 kuruşluğun 
kenarlarındaki urtıklann arasında 
4 tanedir. Halbuki taklit paralarda 
bu yoktur ... ve yapılamamaktadır. mektedirler. 

Her halde, İspanya meselesi, 
son safhasına girmek üzeredir. 
Devletler soğuk kanlılıklarını 
muhafaza edebilir ve iht"lalci· 

ler Fransız topraklarına bir sal
dırışa kalkışmazlarsa, kanlı ha· 
direnin d1I hudak 11:\lmadın n;. 

hayete ereceği tahmin edilebi
lir. 

Ahmet Rauf 
•nıııııııı.._. .. ,_, ... .,.,_,_ •• ,,..,_,..,_,.__,. 

Bu'gar Başveki
linjn beyanah 

Sofya 10 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bilidiriliyor) - Bulgaris
tanda Belediye intihapları başlamış
tır. &ki Zağra ile Plevne sancak -
lan dahilinde yapılan ilk intihapl:ırın 
neticesi yüzde seksen hük\ımctin 
lehine neticelenmiştir. Bütiin Plcv
ne sancağı dahilinde 357 ,559 inti
bapçı vardır. Bunlardan hükfuncte 
rey verenler 291,143 kişidir. Par -
tizanlar muvaffak olamamışlardır. 

Bulgar Başvekili Köse İvanof, 
gazetelere intihaplar münasebetile 
verdiği beyanatında, beyaz bülten
lerle hükUmete karşı boykot yapa
rak, bugünkü idare ile kendi ara
larında bir nevi rcyiam teşebbilsünc 
girişen Partlıanlann mürlhezim ol
duklarını söylemiF. 

Başvekil, bu intihaplarda Bulgar 
milletinin gösterdiği itimat sayesin
de Bulgar bük\ımeünin yarınki kuv
vetli Bulgaristan için çalışmalanna 
devam edeceğini ve kabinenin sulh 
ve sükun içindeki gayretlerine, mil
letin itimat göstermekte olduğunun 
bu suretle bir kere daha belli oldu
ğunu, söylemiştir. 

Poliste _, __ _ 
Tramvay çarptı 

Pang ltıda Halaskar r,azi cad· 
de-sinde 148 numaralı evde oturan 
Mustafaya tramvav çarpmış •e 

adamca2'ız a~ır surette yaralanmıştır. 

E'J'keğl yaralayan kadın 
Top .. apıd 1 oturan Yani polise 

müracaat ederek Marika tarafından 
muşta ile yüzünden yaralandı~ını 
söylemiştir. Tahkikat yapılıyor. 

Aalatta oturan Mişon Kuledi· 
binde havrarJa musevi çocuklarına 
ruhsatsız ders verdiğinden yaka· 
lanmıştır. 

Gençlerinin iştiraki.le yapılan bu 
toplantıda tasavvuru muhal bir 
coşkunlukla bu şerefli gece tesit 
edilmiştir. Uzaklardan görülemiyen 
ve :fakat içine girilince anlaşılan 

kudretli bir gençlik burada Halk-
evinin açılmasile kendisini göster

mı§ ve her birinde bir hüner ve 

marifet olduğu meydana çıkmlŞtır. 

Atatürkün ektiği feyyaz tohurrJa-

nn burada sessizce ne~viinem:ı buı· 

ması istikbalin bir müjdecis!dır. 

Fatsalılar Atatürk rejiminin !cda
kir yolcuları olduklarını bu ı?ece-

ki coşkunluklarile isbat etmıştir. 
Canttirk 

e Vıstul nehrinde buzlnr kor
ku verici bir halde yüksclm ktedir. 

O Eski lngiliı Kralının Fran· 
sa da Tur şehrinde bir ~ato} ft gel. 
mesi beklcnmcı:tedir. Dük dö V nd· 
ıor Madam S mpson'la bu ~aloda 
evlenecektir. 

e Almanyadaki .f&hcd·Jer mü
temadi>en h·crct elrr ektcdirler. 
1935 de 24 bin • ahudinin Alrr.an
yayı terkt tıiği ve bunlard;aıı 9 bi· 
ninin Fılistine giltiği anlaş•lmıştır. 

e lngiiizl r Kıbmdi!. oüyük bir 
hava üssü Vt cude getirmektedir er. 
50 tan are!1İn yerleşcbi'ece~i bir 
\ eraltı gır jı yapılacıkt r. 

Hıraızhk 

Bandırma tüccarlarından Emi -

nln, komisyoncu Selami namına 

gönderdiği bir teneke kavurmayı 

Saadet vapurunda işçi Mustafa ile 

Lutiü çalarak kaçarlarken yaka -
~ 

lanmı~lardır. 
t1tllltlOtttllUlllfHIUIMIMUlttUHltUllllbtUMllllN ... llllft'"IUlttltll 

e BaRdaddaki lng liı askeri 
heyelınin reisi Vatcıon Irak ordu· 
su askeri müşavirliğine tayin 
edilm şiir. 

e Habeşistanda bir suik~ıtte 
yaralan Mare~::\l Garzyaniye en 
}Üksek askeri nişan olan Savua 
nişırnının lüyük haç rütbesi veril· 
mi.ştir. 

İzmir ve Balıkesir ve civann • 
daki bazı şehirlerde de kalp parala
ra rastgelindiği bildirilmektedir. 

Tevklf edilecek kalpazanlar hak
kında Türk Ceza Kanunun S16 ıncı 
maddesi tatbik edll~cektir. 

Bir muharrirlmiı bu sabah Darp
haneye giderek bu hususta etraflı 

mallımat toplamış, kalp ile sahih 
gilmüş paraların arasındaki mümey
yiz farklan tesbit etmiştir: 

- Kalp paralarla sahici paralar 
arasındaki en mühim fark, bilhass 
§Udur: Hakiki gümüş paraların ke
narlarında dikkat edilclitri takdirde 
(T. C.) rümuzu vardır. Ve bu ru-

2 - Bazı taklit paralar üzerin -

de bulunan Atatürk resmi, sağ ta -
rafa bakmaktadır. Sahihlerde ise bu 
cihet daimi soldur. 

3 - Taklit paraların, renklerinde 
göze çarpan bir durgunluk vnrdır. 
Hakiki gümüş paralarda renk dai .. 
mi parlaktır. 

4 - Vezin itibarile taklitler daha 
hafiftir. Fakat bu, hemen hemen 
farkedilmiyecek kadar azdır. 

5 - Taklit par:ılar, yere vurul· 
duklan zaman :zemin, tahta da olsa, 

donuk bir ses çıkarmaktadır. Hakiki 
gümüş paralann yere uruldukları 
zamai ç.ıknrdığı ses tnnnandır. 

1 
Sabah ve akşam başmuharrirleri na yazıyorlar? 1 =Alm=a=n~a=k=a~i=nes=i ==H=ud=udumuzda 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ Fevkalade hır çeteler 

-Cumh;..ırıyet d an bütçedeki 17 mılyonluk artış. ihmali )Üıündcn Arapçakonuşma~a Toplantı Y"'Ptl 
~ ( l nct sayfadan deı•am) tan istHade elml'led Jaıımdı. alışmış T\ rk kitlelnindım bahse· t.. 

TopvekOn harp tehlikesl ırakta ve K h. d f t 
il Ha\' da kuvvetli bir TLrki"e, dİ'-'Or: F hat ana dillerini ka\_ ıp IA R re e ne re 

B hk" • c h · t 1 
" ' Dahiliye Naz1rının sa a• 8 d u saoa 1 um urıye • te Mili Müdalaası yüzde bin nrtmış etnıi-:. olmakla beraber, bu kitle • • ağ ıt, 10 [ Husuo:i mulıabiri·-

Ab.d. o b" - d" b. T · k- ı·· ·· ı · hi v hiv ileri genı•letaldl · d ] ı ın avcr ulun un yanın mu- tr ı.r ıy<', oy ti' u ge şmış r Tt;r;düğünü olduğu gibi rnu!Jafaza ; T mız en - Suriyed~ki vatanilerin 
.ııam '-ı·r silı:.h fabrikası halini al- Tür ki) e. hu'aca her sahacl.ı oloun Alman kabinesı - 1 T- ki M·ıı 1 k . k 

ıu a h etmı~tır. ur · er ve ı el er onseyı aran 
dı"" cu s.ıralarda, un umt vaziyeti ve ileri bir Türkiye nekadar ölle· Berlın 10 (A. A.) - Kabine, dün h" k. "f . h l 

ı;• .,, dirrimiz bir.,eydir. Eski devrin kötü bir mirası 1 d hT 8 ey ıne va 1 mu rıt arckcl eri bu· 
göz en ,0 eç ri•·cır: Norveç gibi bir 6 .,, öğleden sonra top nnmış ve a ı ı- d r t d k 

~ ' Propag&ndaya en 'iiksek hm ol rak bugüne kadar yabancı mu- ye nazırına tam salahiyet veren ra d ne re uyan ırma tadır. Ka.. 
memlekt-tin bile }ediden yetmişe k k "h hireden aelen hab J M d d 

verme ati bir ı tiyacımızdır. ame'csi gören bu kardeşlerin üıe. "Alman hudutlarına emniyet,, ismi 6 er er ısır a a 
k:ıdar tepeden tırna~a silahlandıtı Tan rirıdeki sunt } abancılık damga~ı verilen kanunu kabul etmiştir. Sııriye hareketinin tasvip edilrncdi-
bir devirdeyiz. General Ludendorf YavrLlar1mızın mektep sllinmelidır. Bunlorm yalnız ka'p. Bu kanunun gayeleri şunlardır: ğini ve Türklük aleyhindeki hare-
•top yekun harl>e gidi}·oruz,. de· k . leri ile değil. dilleri ile de Türk 1 _Memleketin ve Aalman hudut- ket' erin nefret uyandırdığını teyit 
mişti, gerçi ludendorfun } azdığı itap ara etmektedir. 

"TAN.• aıeteııinde Alı met Emin oldukları anlaşılmalıdır. larmın emniyetini temin etmek için kitapta anlatm. k islediği top le· " Alevf dUşm H 
Yalma, bu sab.ıhki ··aw·ında, çocuk Son p OStı:ı: icap eden tedbirlerin alınması. anı asan kun harp, o zamana s_:öre y Z\lmış ;, ·~ C 

olmakla beraber, ifadesi ilioarile babalarının büyük dert 'erinden biri ihracat ltlerimlzde nor· 2 - Ecnebi memleketlerde Al • obbare 
bug-üne UJBr. olan mektep kitaplarından b:ıhse- man mülkiyetlerine vaziyed edil· Halep 9 [HusuciJ - fskenderun 

diyor: Bu kıt. plar her sene de'•işen, mal tartlara avdet digı·· takdirde Almany:ldaki ecnebi- mali) e müdürü Hasan Ce.hb~rinin 
Medenh et tarihinde m!llctlerin 6 IU J 1• ld 

her sene yenlsi yazılan k taplard r. zumu Jere karc:ı mukabil tedbirler alın - stanuu an geçHken, Türk gaıe-
biç bir Iarı an bu derece silah· ,. lelerine verd"ıh t t b d 

l3u o:ekilde hazırlan n kilapl."r •Son Posta,. da Muhittin Biraen ması. 16' eyana ura a landığt göri.ılmemişt r. Bü~ük v " 6 h t f 
h. rbc tekaddüm ede~ senelerdeki Türk yıwrusunu hayata h:l11rlamak ihrac3l işlt:rinôe normal şartlara Kabine bundan sonra ceza kanu- ayre ve ne retle karşıhınmıştır. 
·ı·hı h ı k i b go"ru"ş ve muk'-eSC kaı.:1ı··ct0ın·ı ·ınk·ı· dö b"I ek· · b-t- d- ıe.'- le. u Hata}·daki Alevilerin büyük b"r s• a anma azır ı arı, u güne na· " uı , ne : m ıçın u un unyayı meş. nunda yapılacak is iUJat p anını m -

zar.ın çocuk o•·urca...,ı aibı" kalıyor. şcıf •ttirmek. kendi~ini hAyat kftV• ı d b düşmanı olan Hasan Cebbare MiJ.. 
' !!; e. " ru e en u mühim meseleye temas zakere etmiştir. 

Topyekün harp tehlikesi bir çı"' cuında ameli surette teı;hiı etmek Jetler Cemiyetinde hiç kimseyi tem• 
5 L edi or: Türkiyt.de ihracat henüz nor- -··· 

gibi yuvarlandıkça büyüyor ve bu yolunda hiçbir kıymeti haiz değ-il· mal şartlara geçmiş vaziyette de- Orduaa Spor hareketleri sil edemiyeceği için, vaıiyet telgraf· 
tehlikeyi durduracak sahlam bir d r er. ı.:r Ik · t r d kona g n la Milletler Cemiyetine bildirilmi~ti 6 P.ununla beraber Türk mektep- ğildir. Klering- iş1emcyince tacirle- ıa evı ara ın an n e ç~ 
mania da ı;örülmemekted r. Hemen terinde okutulan son kitaplar n tek· k. 1 y lik Kupası için Gençler yurdu • rimiz sev ıyat yapamıyor nr. a-
Aallah milletlere akıl: sel m ihsAn nik sevi}esi iyleşmiştir. Atinada Spor yıldızı futbol takımları kar • 
elsin ı teşhir elt ğimiz mektep kitapları pamayınca stoklar duruyor. Du. şılaşmışlardır. Birinci maçı 4-2 ile 

Açık Söz en iyi kitapl. r olarak beğenilmıştir. runca d~ lüzumundan çok fazla Gençler yurdu knz:mmıştır. 
fllkat lıundan sonra mektep ki· } f>kı:-e'miş olan fıatlar düşüyor. 

Yeni bUtçe etrafında tabı her türlü taklitçilıkte ı uıak İkinci maç pazar günü yapılnıış-
k 1 k k. b Mesela bir z,1manlar 70 kuruşa 1 · ·k· .. Açık ~Öl.. de Şakir Hazım a aca • es ı tarzı ır.lkacak, sırf tır. Genç er en iyı ı ı oyuncusun -
çocuğun lecessus, alaka ,,e zevkini kadar çıkmış olan yapağı bugün dan mahrum olarak sahaya çık -

Ergö men yeni bütçe hakkındaki tatmin bakımından yazılacaktır. : 58 kuruştur. Onun içindir ki artık 
düşüııcelerini yazıyor: Bu .. ı•ın K u r u n mıştı. Sporcularımız geçen hnita· 

_ ~ normal şartlara do~ru gitmcge ça. b d h kl' bütçesinde tıa\·a müsteşarlığı. vi· ya nazaran ize a a zev ı ve 
k T lışmammn ıamanı gelmiştir. 

!ayetler idare~i. matbuat umum Arapça OftUf8ft Urkler heyecanlı bir oyun göstermişler -
mudifrlu~·ü bütçeleri arltırılmarnışlır. ..KURUN,. da Asım Us cenup Akşam: dir. İkinci maçı 4-1 le Sporyıldızı 
Bu idarelerin yaptıkları iş bakımın· vilayetlerimızdo aallaaat yaUarın&o Ba~ makalesi yoktur. kazanmıştır. 

Musollninin ofilu tayyare 
ile atJantlAI geçeceıc 
Roma, 10 (A. A.) - Duçenin 

oğ'lu Brono Mossolini tayyare ile 
rnerha'esiz atlaııtik denizini geç• 
mek için faaliyetle hazırlanmak• 
tadır. 

Mareşal Balbo'nun iki ntbntik 
bava seferine iştırak etm"ş olan 
binbaşı Attilio Biseo, kendisine 
refakaıt edecektir. 



Günün meselesi : . KUTUPHANELER H a lk filozofu 
diyor ki: 

alka trahom hastallğı aşıh- lsf anbuldaki bütün kütüp- Dikkatı Tek !"İ~İ 
yanlar mı var? haneler birleştiriliyor ı;::':'::;~~!.' 

Sıhhat direktörü izahat v • Ankarada da büyük bir millf :ı,:::;;:ad•ğı.ka~ erJ yor ku"·f •• h f • d•ı• İnsanlarda, hayaatta, dünya _ up one esıs e l ıgor da hiiJriik bir değişiklik var! 

Siirtten gelen 
hemen 

sekiz on kişi trahomlu bulundu M AARır Vck51cti, Ank:ırada b ıyük bırmiUi kuluphane t ınc karar Biz insanlar için en miihim o-
lanı ise ıns.ının dema-nesidir. 

h t h k ld ld l 
\"Crmişur. Bu iş içın mühim bır tahsısat a,lirılacaktır. Ankarada, Cüm- 0

"" ... 

ve QS Q ane ge Q lrl l ar huri) et merkcwı n ereli! mutt>n. ip bır bina ~-m cturılccck bu buyuk ko. İnsanlar değişir mi yahu? İn-
tuphanede bır milyon cılt J,ilap buhmac.tktır. Bu ı Iı kutuphanc.-ye, Istan- san dediğin meret su diinyada 

Vefa, Haydar ve civarı mahal
lelerinde yerleşen Siirtli muha -
cirlerin bazıları vasıtasile yerli 
komşulardan bir kaçına •Tra -
hom• hastalığının geçmek teh -
likesinin görüldüğü iddia edil -
miştir. 

Bu ihbarla ehemmiyetle ala
kadar olan ve esasen müteyak -
kız bulunan Sıhhiye müdürlü -
ğü derhal keyfiyeti Fatih taba
betine bildirerek hadisenin tah-
kikile icil tedbirlerin alınması
nı emretmiştir. 

Bunun üzerine yapılan bir 
taramada 10 kişi kadar trahom
lu bulunmuş ve hemen kendi .. 
leri tecrit olunarak tedavilerine 
başlanmış ve l8zım eelen sıh -
hi tedbirler ittihaz edilmiştir. 

1 Dün kendisile görüşen bir 
..!!!!!!1arririmize sıhhiye müdürü 

Ali Rıza şu izahatı vermiştir: 
•- Vilayeti şarki~·eden gelen 

eşhastan bilhas.53 Siirtlilerden 
sekiz on kişi Trahomlu bulun -
muştur. Bunlar derhal tedavi 
icin hastahanelere yatırılmış -
}ardır. Trahom şehir içinde ya
yılmış bir vaziyette değildir.• 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre filhakika Fatihin bazı ar -
ka mahallelerile Vefa, Haydaı· 

ve civarı hemen kamilen Siit -
lilerle meskundur. Ve bunların 
miktarı iki bin kişi kadardır. 

Küçük yaştanberi burada o
turan mahalle halkından bazı
Jan buna işaret etmişler ve e-z-
cümle kendisinde trahom teh -
likesi sezen Cemil isminde bir 
kitapçı demiştir ki: 
•- Siirt şehrinin trahom mü

cadele mıntakası dahilinde bu-

Çocukların terbiyesi 
Sinemalarda da birer çocuk 

seansı yapılacak 
Ş EHIR tiyatrosunun, çocuk tiyatrosu kısmı çok rağbet bulmaktadır. 

Haftanın muhtelif günleri, tiyatroya, sıra ile bütün ilk mektep talebe
leri götürülmektedir. Burada, çocuklarımıza, şimdi~ e kadar bır çok terbi
yevi piyesler gösterilmiş, çocukların nlhi bünyeleri üzerinde çok iyi tesir
ler yapılmıştır. 

Şehrimizdeki sinemafarın da, haftanın muayyen günleı·i çocuklara mah
sus terbiyevi filmler göstererek birer çocuk seansı tertip etmeleri için 
tetkikler ve teşebbüsler başlamıştır. Sinema ile, çocuğun ruhu uzerinde da
ha çok rnUessir olunabileceği anlaşılmaktadır. Çünkü çocuklar, sinemaya 
karşı daha çok alaka ve tecessüs göstermeJ..-tedirler. 

Şimdi, çocukların, büyüklerin görebilecekleri fılmleri seyretmeleri ya
sak olmasına rağmen, hemen bütün sinemalara mektep çocukları serbest ser
best girebilmektedirler. Hatta, bir çok sinemalar, filmin mahiyeti ne olur
sa olsun mektep talebelerini sinemalara getinnck için tenzilatlı talebe se
ansları yapmaktadırlar. 

Terbiyevi filmler gösterilmeğe başlandıktan sonra, 18 )·aşından aşağı. 
olan çocukların, diğer filmleri gönnemeleri için, daha sıkı bir kontrol yap
mak iınkaru hasıl olacaktır. 

Bugün, Maarif muhitinde alakadar kimseler, sinemalarda gösterilen 
ask ve alaka filmlerinin çocuk ruhiyatı Uzerinde çok fena tesirleı: yaptığını 
ileri sürmektedirler. 

Hükumet te, sinemalar hakkında bir kanun hazırlamaktadır. Bu ka • 
nunla, gösterilecek filmler hakkında bir çok kayıtlar konmaktadır. 

"Ben böyle 
Bir şey 
Söylemedim" 
Eski Haliç tlrkeUnln 
l9letmeyl tekrar ele al
mak ıstedtll dolr• d .. 11 

Eski Haliç şirketinia Haliç ,,.. 
purlarmı yenicien işletmek .için t~ 
şebbüsata girişeceği haberi lckzıp 
edilmektedir. Şirketin avukatı Bay 
Nazhyan diyor ki: 

"- Şirketin vapurları işletmek 
için teşebbüsata girişmesi habe!i 
yalan olduğu gibi bu hususta bir 
sabah gazeteıııinde çıkan beyanatım 
da asılsazdır. Ben böyle bir şey 
söylemedim. ,, 

Edebi roman: 7 

K onturatlar 
Yoklanacak! 
KAtlp Adile tasdik et· 
tir••r•nlerden de c•z• 

allnacak 
Beledi) e ınürakıp \'C memurları 

bu haftadan itibaren şehrimizde 

umumr bir konturat muayenesine 
çıkacaklardır. 

Yoklamada hiç ltonturatı gö

rülmeyen kiracıfardan kira bede. 

linin yüzde dörtbuçuf u nisbetinde 

ve konturab olup ta katip ldildCA 

tasdik edilmiı bulanmayanlardaıı 

yüzde bir buçuk nisbetinde para 

cezuı ahnacakll' · 

Sen de seveceksin! 

komisere haber vermiş, yakaladı • 
Iar. Duruşma burada yapıldığı için 
benim yanıma verdiler, buraya gön
derdiler. Zavallı kadına içim acıdı. 
Okmeydanından gelirken adımmı a
tamıyordu. Mezarlığın içine daldı-

ğunız vakit çocuğunu bıraktığı yer
den geçemedi. Ağladı, ağladı, bay • 

gınlıklar geçireli!. 
- Sormadım, görünüşünden an • 

}aşılıyor. Ya piçtir, yahut ta açlık 
kadının canına yetmiş!. 

-Başka ne olacak dese ne?. 
- E, sen nasılsın?. 
- Polis nasıl olursa öyle ... 
v c.. karşılıklı gülüştüler: 
- Desene tıhalli, hep bir halli ... 
O sırada, komiserin odası boşa • 

lıyordu. Tahsin: 
- Dur şu kadını bırakayım da, 

imzasını alıp gide)-'İm. Geç oldu. 
Dedi, HUseyinden ayrıldı: 

Et.,. izzet Benice 

- Sonra görüşürüz.. 
- Görüşiirüz Hüseyinciğım! .• 

Kemiserle 1-şbap 
Geçkin yaşlı, ak bıyıklı, ak saçlı, 

ak sakallı, Sultan Hamit idaresinden 
Meşrutiyet devrimine atladığı belli 
bir komiser. Ağır ağır konuşuyor, 
kelimeler ağzından tane tane ~ • 
yor. Gen kadını karsısına oturttu, 
sordu: 

- Sen çocuğunu mezarlığa bırak
mışsın .• 

Soluk be.nL.'.!i, bir deri bir kemik 
kadın çarşafının içinde biraz büzUI. 
dü, biraz daha ufaldı: 
- ........ . 
Komiserin bu soruşu karşılıksız 

kaldı, bir daha sordu: 
- Söylese ne, bu çoculuıı annesi . . , 

8eD ınmn .• 

- ..... . 
Genç kadının solgun, sapsan r.G• 

lunması ve mahallemize fazla 
Siirtlinin gelmemesi, sirayet teh
likesi ihtimalini düşünen bir kı
sım yerli komşularımızı bura -
dan ayırmıştır. Arsalarımızın 
kı) meti de azalmıştır. 

Mahallede benimle bc.raber 
eski Milas hakimi ofon bir zat 
ve diğer kiiçi.ik bir kız çocuğu 
eskiden sapsağlam olan gözle • 
rimizi tedavi ettirmekteyiz. 

Siirtli komşularımızın ekse _ 
risi kabzımallık, seyyar esnaf _ 
lık, kese kağıdı imalile hayat _ 
far.mı kazanmaktadı rlar. Halk
la daimi temasta bulunan, bu iş
sayesinde içlerinde hasta olan _ 
lardan m_ikr~bun elden ele geç
mek tehlıkesı vardır. Bunun için 
bu hastalığı da sıkı bir müca • 
deleye tabi tutmak cok faideli
dir.» 

lbni Sinanın 
Öldüğü gün 

Bur uk bir ı htlfal 
yapmak için hazırllia 

batlandı. 
Büyük Türk alimı, lbni Sina!lın 

ölümünün dokın yüzüncu } ıl dö
nümfin c tesadüf eden Haziranın 
20 inci günü büyük l:ir ihtifal 
yapılacaktır. 

Bu münasebetle tarih kurumu
nun hima}e.İ ,.e Sivas mebusu 
Şemseddinin başkanlıfı altında bir 
komite teşekkül ederek lıaı.ır!ıklara 
başlamıştır. 

İhtifal üni\ eraite konferans ıa
lonlarında yapılalA!k 'c lbni Sina
nın ilmi \'arlıtı hakkında bir eser 
ne~edi:cccklir. 

Garp ve Şark llcnıinin hürmet
le takdir cttifi bu büyük ilimta 
(Kanun) unun tercümesi de bastın· 
lac:ak, difa eserleri de tqhir otu. 
nacakbr. 

inhisar memurları 
Hakkında yeni 

Proje 
inhisarlar memur ve müstah

demlerine ait h.21r lanaD barem 
kanunile yeni teşkilil kanunu 

projesi tetkik eJilmek üıcre An
karaya gönderilıniştir. 

Projede memurlar 19 dereceye 

vyrılmışlardır. Cetvelde en } ukarı 
maaş 700 en a.şa~ 33 lıradır. 

Kanun 937 Haziran;ndan itiba· 

ren tatbik edilecek ve memurlar 
iki senede bir muntazamcn zaın 
&öreccklerdir. 

Finlandiya ve laveçe gl
dea gUretcilerimiz 
Güreşcilerimlz Finlandiya ve 

in cçdc yaptıkları ydmiş dört fÜ
reşten kırk ikisini kazanmışlardır. 

zü, bırden mosmor oldu, 
- Evet.. 
Yahut ta: 
- Hayır .. 
Di) eceği l erde birden hıçlunk • 

tan boğulacakmış gibi hüngür hün
gür ağlamı) a başladı. Bütün göğsü 
sarsılarak, gozleıinedn l aş pınar -· 
dan gibi boşalarak, sesi iniltilerle 
kablaşarak ağlıyordu. Komiser: 

- Aglama kızım.. 

Ağlanacak bir şey yok •• 
Sorguma karplık ver!. 
DiJor, sorgusunu tazeliyordu: 
- Bu çocuğu sen mi bıraktın?. 
Hıçkıra hıçkıra ağlıyan kadm i • 

niltiler arasında: I 

- Ben bıraktım ... 
Diye mınldandı '\""e., bu mırılda • 

nışı gene sel gibi göz 1.aşları 
güttü. Ve... sarsıntıdan tutamadığı 
başı da kucaklanna düştil, öyle.. f. , 
ki büklün1; SlZlt dert, açlıim kıvırıp 
kıvınp ta topaç haline soktuğu bir 
ısbrap yumağJ gibi aiJamaya ba§la
dı. Komiser )'erinden kalktı, bdmı 
sarstı: 

- Ne oluyonun, ne aihyomm?,. 
Ye .. çıkqCı: 

buldaki küti.iphanclcrin taı ihi 'liC J,ı~ ın tlı eserleri de konacaktır. daima ve daima iki ucu delık 
Memleketin diğer taraflarında bulunan ve tek nüsha o1. ak mubaf. za bir kör boğazdan ibaret olup ka-

edılcn bazı kitaplar, el l azması eserler 'es< ır kı l'tlı k tapl r Ankara• a Ja--1-< ı E t b L-Iık 
nnklroileccktir. 

J ~ur... ve auw , evet, 

Jstaııl.>uidakı kütüphaneler <lt: 1,ugunk da • ııık \ aı:İ} etinden kurtu • 
lacak, ve bir arala toplanacaktır. Unıversıte kutuph n inden de, tarıhi 
kı~ mcti haız olan e erleı·, Ankarnl a ı klroüt>eek, burada l .unıı tetkikat 
icin lazım olnn kitnplar bır, kılacaktır. 

lstanl.>ulda, uzak scınllcnl semt kütuphaneleri açılacak, bu semt ku
tiıphaoclerinde .)alruz, daima l:iz.ım ol:ın eserler bulundurulacak. buralardan 
gençlik ve tnleheler istifade edcceklcrdır. Dığcr bütün Jstanbul kütüphane
lerı 1.>irleştirilcccktir. 

Anlcaradaki kütuı)hane için yapılacak binanın, kıymetli bir sanat ese
ri olması arzu edıldiğiudcn, binaıun pJ:mı için bir müsabaka açılacaktıf. 

Maarif Vekaleti, )eni lcsns edilecek blt rr.illi kütüphane için tetkikler 
yapmaktadır. 
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Hüseyin Calıit 
Aleyhindeki 
Dava 

u Ak tamcı,., imza sile 
çıkan ıazıyı k im yazdı? 

Muharr;r HiH-eyin @alı"t lar.ı• 
fından Vali Muhiddın Üstünda~ 
a'eyhine sçalan da\ay• dün lzmit 
ceza mahkemuinde devam cdı\

miştir. Vali de Hüseyin Cah"t 
aleyhine makabil dava açmıştır. 

Hüseyin Cahil valinin açtığı mu
ka bıı davanın matbuat kanununa 
naı.aran kendisine taalluk edemı
yecctini söylemiştir. 

Valanin vekili de .. Akşam,. gaz~
lesinde "Biriken para,. •erlavhasile 
yazılan fıkrada müvekkiline haka· 
ret cdıldiğini iddia etmiştir. 

Hüseyin Cahil bu iddıa} a ce· 
up \'ermi~, bir muharririn imzası· 
nı taşımıyan yazılarından dolayı 

ka nunıın kendisine hiç bir mes'ulı
) Ct tahmil edemiyeccQini söyle· 
mistir: 

- Beni:u adım Hüseyin Cahit 
Yalçmdır, adım •a1tşa.mcı,. defitdır. 
Muharr irim, muharrir sıfatile an
cak imza1111 ta,ıyan yazılardan 
mes ' ul o labilirim. 

Reis müdd eiumuminin miitalea-
sını sormuştur. 

Müddeiumomi; 
- Sorunuz, makaleyi kendisi mi 

yazmıştır? 

H iseyin Cahit Yalçın şu cevabt 
vermiştir : 

- Moodeiumumi bana bu suali 
1'0ramaL O }&lnıı esrarı askeriye
ye ait 'liCya dahili '\'e harici emni. 

yeti ihlal eder mahiyette yazılan 

yaz.ılann muharrirlerine sorabUır. 

Onun için bu suale ne evet, ne 
hayır diye bir cevap verririm. 

MubakemC', gazetenin tahrir mu
dürü Enis Tahsinden makaleyi ki· 
min yndığını sormafa karar ver· 
miştir. 

Muhakeme 16 Mart salı gününe 
bırakılmıştır. 

----
Yeni kAtıt paralar 

Yeni paralarunmn 938 yılı içia
~e tedavüle çıkarılmast bir İngiliz 
fırmuına ihale ediln:iştir. 

- Ağlamakla gciz mü boyıyacak
sın?. 

Bir saniye durdu, gene söylendi: 
- Bütün bu işler ağlamakla o

lup bitse, her gi.ın karnko1a ge • 
lenleri salıvenneliyiz. 

Ve .. daha sertti: 
- Ne iyi, hırsız da ağlasın, katil 

de ağlasın, biz de kapıları kapıyalım, 
karakola paydos diyelım. 

Bütün bu sözler genç kadının i • 

niltili hıçk.mklannı azaltmadı ço-
ğalttı: • 

- Haydi kes. Söylediklerini :ı.a • 
zacağu. 

Ve .. seslendi: 

- Kasım •• oğlwn Kasım .. Sabah
l:yin muhtara bir çocuk göndermiş
tun. Bebeği buraya getirsin. 

Ve.. kadına döndü: 
- Söyle bnkayım.. nedir bu ço-

cuk ? .. Senin mi, ne diye bıraktık? 
Xadm: 

- Benim. Benim çocuğum. .. 
Diye iniltiler ara.smda bu cümle-

yi afmıdan güçlmde çıkardı Te bir

den sesi, alfıyışı, iniltisi kesildi, o • 

tardufu sandalyeden yere yuvarlan-

Kii.ltür 
llıtigaçlarımız 

Üç gündür lstanbulda bulunan 
Kultür Bakanı Bay Saflet Arıkan 
bugünden itibaren tetkık 'e teftiş
lerine başlıyacal..-tır. 

Manrıfc ait hır çok m ele! r hak
kında fikırlerini soran bır muharri
rimı7e, dun, Bey .affet Arıkon, su 
beyan. tta bulunı m tur: 

- t nıvcrsitcyc ait olm.ık üwrc 
lap 1. c. k binalar icin, h ta11anclc
rc ) ı ılncak 450 ~ ntaJ-lık ılfivd r 
de dahıl olm:ık üzere dalın geçen 
sene, kabeden tahsi af, '\icr'lmi tir. 
Y. pıl:ı k binnların plan ' ke ıflc
n bıt ek üzeredir. 

Üm\ c it!.' talebesi için ~ uı t me
sde i fıllmkika düstintilmi~e de -
ğer bir mahi.} et almıştır. 

Lrselenn 12 sene) c ıhla ı haberi 
doğru deg:ldir. 

Orta mektepler için tek kıatp i . 
temi üzerinde çalışılacal..-tır. 

'l'iyatro mektebinde mevcut tale
l:>cnin gögterdıgi kabili,) et ha kın • 
da ccçenlerd mektebi 1.iyaret c -
dl'n Büsbcıkanımızızın cok değerli 
beyanatma ilave edecek bir sCızum 
yoktur. 

Orın mektep ihtiyacını ka ılamak 

içın en sWşık yerlerden be lamak 
iizere co az~ senelik bir program 
gOz onüne alım\or. 

Oğretmen ıhtiyacunız, biJindigi 
iızere, en ziyade orta mekteplerde
dir. Bu sene, l 70 kadar bgrebne.n 
Gaıi Terbiye F.mt.itiisunde ders 
gormektcdır1er Bunlar Enstilüden 
çıkacat e mu\·affak olanlar, orta 
tednsat öğretmenliği k drosuna 
alınacolklardır. 

Lise Oğretınenlerine gclince, bu 
senC" A vrupadan32, s üksek Muallim 
Mektebinden de 37 genç arkadaşı • 
tıuzm kadro a g rebilecegini umu
~ oruz. 

Erzurum u n kurtulut glnU 
Er'2uruınuq kurtu'uşuaun J 9 ncu 

yıh münasebetile şehirde bulunan 
Enuru.m lisesi mczunlan cemiyeti 
} arınkı Çnpmba Riinü lstanbul 
erkek lisesinde bir toplantı yapa
caklardır. 

Toplantıda Erıurumun kurtuluıu 
h~kkı da nutuklar söylenecek 
mıllf oyunlar oynamak, türküler 
söylen~cektir. 

dı. Komiser lelaslandı, eli ak saka
lına gitti l apıştı, kalııı ka!'ölan sark
tı, gözleri çukurlarından fırladı: 

- Ne oldun be kadın. Akşam vak
ti hir de sen mi çıktın ~ıınıza!. 

Dedi. Kadının b ı ucuna gitti 're 
scslend1: 

- Hayri, Melunet _ Kim 'ar dı -
şanda?. 

Dı!;arıdan bir kaç polis birden 
girdiler içeriye: 

- Ne oldu? .• 
- Öldu mü?._ 
-Bayıldı mı? ... 

- Soluğu var nu? ..• 
Bir tanesi de: 

- Vay canına. Bu zaten ölmü 
Baksann sapsarı, mosmor bir renk. 
Yüzünde deriden başka et kalma -
mı . Ayakta ölı.imlınü nrıl oımu ı .. 

Dil ordu. 

Hepsi birden kadının başuıa üşüş-
tüler: 

- Kalbi çalışıyor!. 
Komiser sordu: 
- Demek ölmemiş . 
Hüseyin sinsi bir gülüşle: 
- Kalbi çalıştığına göre ö1me -

miş!.. (Devamı ııar) 

orasını iyi bildin; ama senin de-
diğin (tabiatte insan) dır. Doğ
rudur, o zava1lı mahluk ezelden 
ebede kadar öyle kalacak. 

Gel gelelim, bizim dediğimiz 
(tabiatte insan) değıl, (cemiyet-
te insan) dır. Cemiyette. yani 
cemiyet hayatı ıçinde yaşayan 
in.san değişti! 

BugWl hala o donsuz A vus -
tralya vahşilerinden başka hiç 
bir insan cemiyeti, hiç bir mem
leket kalmamıştır ki tek mideli 
bildiğimiz ınsanı üc mideli ol -
:namış olsun! · 

- Nasıl üc mide? Bu da ne 
laf?.. İnce meselelerden dem 
vuruyorsun. filosof baba!»' 
diyeceksin. İnce mesele de -
ğil, hayat meselelerini konuşu-
yoruz, arkadaş. Dinle bakalım: 

Eski insan yalmz su bildiği -
miz tek midesi için yaşardı. O
nu doyw·du mu, tamam! 

Bugünkü insanın ise üç aç -
lığ1, üç iştilıası, üç gıdası Yar 

Bildiğimiz meret kür kursak 
açlığı, iştihaları ve gıdası - zü
ri}et açlığı, iştihaları ve gıdası 
-kafa açlığı - ıştihaları ve gıdası! 

Mesela yalnız karnını doyu -
ı·up kafasını doyuıma:> an adam, 
açtır! Bugünkii cemiyette hiç 
bir işe yaramaz, yarım bir adaın
dıı·. 

Bugüniin tam adamı bu iiç 
midesile yi)ien, bu üç midesi\e 
beslenen adamdır, dikkat, tek 
mideli adam~ 

Halk fiJosof u 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Maarif Vekaletinin 
nazan dilrkatine 
Ulu gozeturnJe bir lıaııacliı 

o.kud'uk. Maarif Vakaletı, ecne
bi w alcalligct mdcleplerintlelci 
tilrlcp ee lcilltür dusleri maal· 
limlm11i11 ""algetl.,ini tetlcilc 
.Jigwm•J. Bunların maa,ları 

arttırılacak, 611 melcıeplerddci 

tluslen Jolta Zİ§atk elı.emıni~t 
.uilttclani1- Bu hawıJis, mem· 
le/celi alalr.oJor etin mBhim 6ir 
,,....,nıJ•r .. t:cne6i w alcalli~t 

mekleplerinJ•lc.i p>calclara Türle. 
lcültü,fnii Oftl•mıga ~alıı gor11z. 

F.lctU. utlen-. beradalci mıı
allunlue ,in di~ icatlar, lir öz 
muallim m•a.mttlHi gopılmanuı, 
bir uv•g çocuk nazarile lıalıl
mııtır. Halbeld !-a mcltteplerıle 
u:zun ıenelerJir hocalılc etlen tıe 

ha mcfdeplerin Tıusuıi t1a:ıi9•liai 
kavramıı, ana dili iürkçe olmı· 
gnn çocııklara !!""; bir dil ve 
kıillilr fluslerl okutan, öğreten 
f•daTcôr, hakikaten i~inin clıli, 
tecnıhcli muallimler vardır. Bu 
m•olllmler, muhttklcttfc ki resmi 
m.ltfeplothki mııullmılerden da
ita ,ok yoruluyorlar. 

Bu11a m-:Jkabil 6a m11allimle

rin ttr/ii dlıeti düııinülme" İşlir. 
Her külfetin bir nimeti olur. Hat 

böyle iken, bn muaUimJcnn gör
düğü nimet. ay sonunda bin bir 
müşkülatla aldık an gayet az bir 
maaşdır. Bu mualtimlerin de va. 
ziyetleri tesbit edilme?i, bunların 
da maaşlarına zam yapılmalı, iıı
tikballeri düşünlilır.efı, hatta bir 
formülle kıdem almalıdır. Bu 
muallimler, l as \'"C endişe' içinde
dirler. Şimdiye k dar itaç defa 
komisyonlar teşkil edılmiş, bun
ların vaıiyeti tcsbit edilmiş, seçe 
seçe, kaJbur üstünde pcku bir 
miktarı kalmıştır. Bunlar hakika. 
ten kıymetfi, tecrübeli, vuifesi
ni bilir kim•raır. 

Bidmlsin derdi h•pimizin d~,. 
dl oltlapıaa ,We, 6u meHlc ile 
MHri/ Vcialetiai11 ı'Oi golun
dan alülcatl• ol••••nı belderis. 

-------------------------....:: 



Avusturya 

1 
f 

1 

• ı 

Arşidük Otto 
Habsburglarm A vusturyada iltti

dar mcvkiinc getirilmeleri günün en 
mühim mescleleıindcn biridir. A .. 
\•usturyada kralcılar, bunu temin e
debilmek için son ga~ retlcrılc çalı
ıyorlar. 

Bu yazı ılc vaziyete söyle uz~ -
tan hır defo bakmış olacağız: 

Geçenlerde Giornalc d'İt:ılın'da 
şriylı- bir Jnz.ı çıkmıştı: "Avustur -
yanın bugünki.i vazi~ ctind~ rc'Ji -
mini de istınnesine hıç te ihtiyacı 
JOktur.,, 

Bu habcnn kralcıların canlarını sık
tığını hiç şüphe yoktur. Fakat va -
ziyctı bir defa J ukarıdan aşağı göz
den geçirelım: 

Müteveffa İmp:ırator İkinci Şarl 
eskiden saltanat slırdi.ıgü topraklara 
tekrar donebılmck için 1921 Mar -
tında neticesiz kalan hır teşebbüs -
ele bulunmuştu. Bu teşebbüsün 
nerelerden başlayıp ne şekilde nkim 
kaldığı hnkkında bugüne kadar faz-

la tafsilat alınamamıştı. Eski İm -
parator o zamanlar hatta Budapeş -
tedeki sarayına bile girmişti. 

Fakat İmparator Şarlln ölmezden 

eYel katibine zabt ettirdiğini notlar, 

1 
bu zat tnraf ından neşredılmiş oldu
ğu için, bu notlardan behsederek, 
vaziyeti o bakımdan görmek fayda
lı olacaktır. 

Fakat asıl mevzua girmeden ev • 
vel, İmparator Birinci Şarlın (Ma -
caristan için İkinci Şarl) 1918 de 
hangi şerait dahilinde tahtını ve 

• memleketini bıraktığını kısaca anla
talım. 

29 Haziran 1914 de Snray Bosna -
da dunyayı harbe sürükleyen meşhur 
si.ıikasdden sonra, Arşidük Şad Ve
liahd oldu. Avusturya ondan sonra 
büyük müşkülat geçirdi. İki senelik 
muharebeden sonra, Avusturya ve 
Macaristnnın askeri ve iktisadi men
baları kurumuş, yardıma muhtaç 
bir hale gelmişti. 

Saltanat aleyhtarlığı bilhassa Slav
lar arasında artıyordu. (Çekler ve 
Yugoslavlar). 

Yeni İmparator, bu badireden ne 
kurtarmak mümkünse, kurtarmak 
ve ondan sonrasını düşünmek laı.ım 
geldiğine kanant hasıl etti. Yüksek 
memurları ve ordudaki yüksek rüt
beli zabitleri değiştirdi. Fakat Şarl 
Veliahtlığı zamanında İmparatorluk 

MatefJef/a imparator Şarl ce lmparatoriça Zlta 

G
uyan ' a sü rüle n 
Tü r k po lisini n 
hak ik i hatı raları: 7 

r 

Umumi arbin ·k· ci se esi e il 

un-
feri 1 s lh teklif de babası 

müfeve fa arl'a ait bazı hatıralar 
imparator Şarl 1921 de tah

tını nasıl 

tekrar ele geçirmek istemişti? 
- ·----

Arşidük Ottonun da tahta geçmek 
için şahsi bir teşebbüse 

girişmesinden korkulmaktadır. 
gibi güç bir iş için hazırlanmış va • 
ziyetinde değildi. Bilhassa Avustur
ya gibi karınakanşık unsurları ih -
tiva eden bir memlekette... Sonra 
kansı İmparatoriçe Zita'nın ve kay
nanasının tesirleri altında kalıyordu. 

Hükumdann ilk işi Parlamento -
• 

Avusturyayı Federnl bir hükfimet 
haline koymağı da kabul ediyordu. 
Bundan sonra İmparator münferid 
sulh teşcbbUslcrinde bulundu ve 
bunda da muvaffak olamadı. 

İmparator, 27 Mart 1919 da İsveç
reyc kaçmağa mecbur oldu • 

habi•burıların ltilô•ına 'lfd inhitatına en 6i19Dk ı•hit: Sön brura sarayı 

yu (Rnyhsrat) a davet etmek oldu. 
Fakat meclisin ilk içtimalarında 

Slfıvlann ayrılmak hususundaki kn· 
rarlnrının pek olgun ve pek ileri o1· 
duğu anlaşıldı. Bunlara karşı gös • 
terilen mtisaadekarlık Avusturya • 
ki Almanları kızdırdı. 

İmparator arka yollardan İtilaf 
devletlerine sulh tekliflerinde bu • 
desile kendisine vadedilen avantajlan 
sile kendisine vadedilen avantajları 
feda etmek istemiyordu. İmparator 
Şarl nihayet Almanyaya artık Avus-

turyanın muharebeye devam ede -
miyece&rini bildirdi. HattA Almanya
nın sulhu temin edebilmek için 
Garpta arazi fedakurlıklanna razı 

olması icap ettiğini dahi bildirdi. A
vusturya Hariciye Nazırı Kont 
Çe.min bu hususta Almanya ile mü

zakerelerde bulunduğu sıralarda i· 
di. Yani 1918 bahannda,. Fransada, 
İmparatorun 27 Mart 1917 tarihinde, 
Prens Sikst dö Burbon'a yazdığı 

mektup neşredildi. İmparator akra
basından olan bu zattan Fransa ile 
müzakereye tavnssut etmesini is -
temişti. Hatta bu mektubunda Fran· 
sanın Alsas - Loren üzeı;indeki hak
lı taleplerini kabul ettinnek üzere 
Almanya nezdinde teşebbüslerde 

bulunacağını da bildirmişti. 
Bir taraftan da Almanya ile müza

kerelere devam ediyordu. İmpnratôr 

Muharebeden sonra tekrar mem
leketine dönmek için giriştiği teşeb· 
büsü de İsviçreden idare etmişti. 

25 Mart 1921 de otuz yaşlannda 

bir ndrun Starzburg,dan Viyana 
trenine binmişti. Cebinde sahte İs
panyol pasaportu vardı. 

]Ten saat 10,50 de Viyanaya var
dı. İstasyonda kimseler yoktu. Bu 
zat ve yanındaki Viyanadaki esra· 
rengiz adam trenden indiler. Ve bir 
otomobile atlıyarak Bristol oteline 
gittiler. 

Fakat şoföre, otele gitmeden ev• 
vel Landskrongasse'de 9 numara • 

ya uğramasını söylediler. Halbukl 
bu sokakta 9 numaralı bir ev yoktu. 
Şoför 5 numaralı evin önünde dur
du. Galiba aradıklan ev de burası 
idi. İspanyalı zat Viyanadaki hayat 
hakkında şoföre bir çok sualler sor
muştu. Zavallı şoför de acı acı şi
kayetlerde bulunmuştu. 

Meçhul İspanyol evin knpısını 
çaldı ve burada oturan Macar Kon
tu Tomas Erdödi tarafından ka • 
bul edıldi. Kont İspanyol tanınmış
tı ve bu zat eski İmparator Şarl'den 
başkası değıldi. Salonu kendisi i • 
çin bir yatak odası haline getirdi • 
ler. Şarl bu suretle geceyi eski mali
kanesinde geçirdi. 

Ertesi gün bir otomobille Macar 
<Devamı 6 ncı sayfada) 

Bir gece yarı 
öl ür cekler, 

,ze 
de 

ciler beni oğup 
i e at caklardı •• 

•Türk olmasından ileri gel -
rnişti. Fakat acı tarafı şu ki bu 
açık haksızlığı kurban edildi -
ğim halde dairem beni aramı -
yordu, yahut arayacak halde 
değildi. 

yumaın fırsat bılerek, odama gi
rip beni boğmaları, yahut ta bir 
başka ölüm vasıtasına müracaat 
edecekleri ihtimali sebep olu -
yordu. 

r---

1 
KAYE ~ 

Yazan: Reşat Feyzi 1 
--------------------------------------------------· •• z ••• -- ---

- Haydi güle güle, dediler .• 
Sanlıp öpiiştiik. Onlnr rıhtıma in· 

diler. Ben güvertenin üstiinden men
dil sallıyordum.. Annem hüngür 
hüngür ağlı)or, babam g(;z ynslan • 
nı göstermemeğe çalışıyordu. 

Vapurumuz Snraybumunu dö -
nünce, ben istanbulu, her şeyi u • 

nuttum. Parisi, o güzel şehri düşü
nüyor, nasıl cğleneceğinıi tasarh • 
yordum. 

* •• 
Fakat, babnnı beni Parise, oğlum 

gitsin eğlensin diye göndermemişti. 
Tahsile yollamıştı. Fnkiiltcyc kayıt 
oldum. İyi bir pansiyon tuttum. Bir 
sürü masraf edip defterler, kitaplar 
nJdım. Mektepler nçılmıştı. Fakat, 
hemen ilk gHnde gidilir mi?. Biraz 
Par:isi gezmek, görmek, tanımak 

hakkım değil mi? .. Tabii öyle yap
tıın .. Fakat, şu farkla ki, tam liç ay 
geçmişti. Ben daha fakültenin sem
tine uğramamıştım. Çiinl ü gezmek, 
tanımak bitmemişti ••• Parisi tanımak 
kolay nu? ... 

Bir gazinoda dansözllik eden Han
riyet isminde bir kıza tutulmuştwn. 
Deli olacnktım .. Gece ruyalanma gi
riyor, giinün her saatinde onu dii
şünüyordum. Nihayet ahbap oldmJL 
Fakat, peşinde iiç ay koştum. Gü -
zel bir kızdı. Bilhassa gözleri fcv -
kaliide idi. Peşinde ne para babası 

adamlar koşuyordu. Nasılsa, o da 
benden hoşlanmışti. Onun oturduğu 
npartımanın alt katında, bir oda tut
tum. Ben de orada pansiyoner otur
mağa başladını. Artık, her gece be • 
reberdim. O gece yansından sonra 
işinden döniiyor, banyo unu alıyor, 
ancak snot ikide serbest knlabili • 
yordu. Ben de o \•aldc kndar uyku 
yok. 

Odasınn çıkıyordum. Şezlongun 

üzerine uzanıyor, yorgunluğunu gi· 

deriyor, karşılıklı şarap i~iyorduk .• 
Ona gittikçe tutuluyordum. Onun 

uyuma saati abaha karşı 4 - 5 idi .. 
Ben de o vakit uyuyordum. O, er • 
tesi günü öğle vakti kalkıyordu. Ben 
de o \•nkit kalkıyordum. Beraber 
öğle yemeği yiyor, akşama dof'ru 
gezmcğc çıkıyorduk. 

Hanriyet bana bütiin bir hayattı. 

1 
Onun kolları arasında ges;irdiğim 
çılgın dakikaları şimdi hile heye • 
canla hatırlıyorum. Fakat, hu iş 
bana, çok pahalıya ınaloluyordu. 

Dansözlük ettiği gazinoya mutlaka 
her akşam gidiyordum. Fakülteye 
de,·am edeceğim yerde, bu gazino
ya devnn1 cdiyor<luın. Üst ba mas· 

rafı, pansiyon kira ı, lCmek içmek, 
kızıma hediyeler, gezme masrafı ve
saireler.. Beni bahrae:tktı. Her ay 
başı hir yalan uydunıp babamdan 
biraz daha para 1 oparıyordum .. 

Birgiin bir at canbazhancsiııe git
nıiştik. Hnnriyet hana: 

- Ne vakit 1.ıir canbnzhaneye git
.hep nnncıni hntırlarun, dedi. 

- Niçin?. 

- Annem, bir canba.d1aı1ede ar _ 
tistti. 2;; metre yiiksckliktc ipin ii _ 
tiinden diişerck öldü .. 

l\Iiiteessir olmu hım. J{olumu sev

gilimin arl asına dolıyaralc: 
- Bu acı hatıralnrı bırak yavnım, 

dedim .• 

Hanriyct içini çekti, gözleri doldu: 

- On.ı ınütce ir'im tabii, dedi, 
fakat, nsıl diişiindiiğüm !'jey, bizim 
hayatmuz .. Artistll'rin sonu hep böy· 
le fcl:iketlcrlc neticelenir Hiç ol
mazsa, seCalet, açlık, l oksuzluk i . 
çinde öliirlcr ... KimbiJir... Belki bir 

gün, ben de bir kaza neticesinde ö
leceğim .. Yahut, a~, sefil sokaklarda 
kalacağım ... Tnhii o ''akit hiitün gü

zelliğimi kaybedeceğim için, kimse 

yiiziim~ bakmıyacak.. Bana acıyan 
olmıyacak .. 

llnnriyetin anlattıklnrı beni iç • 
fondirmişti. Diişündi.iın. Yanımdaki 

güzel knılına içimden ııcımağa baş
ladım .. 

Ertesi gi.inden itibaren, ona daha 
şefkatle bakıyordum. Onu daha çok 
seviyordum. Bu giizcl kızın hayatın
da bir döniim noktn ı hazırlamak ka-

rnnm \•ermi tim. Onu bir gazino -
da dansöz olmaktan kurtaracaktım. 

O nkşnm gene gnzinoyn gittim. 
Biraz f azJaca içmi tim. Gazino hın-

cahınç doluydu. Biraz sonra perde 
açıldı.. Hanriyet, tüllere bürünmüş 

(Devamı G ncı sayfada) 

Ve hayatımız, hep böye,- tasa, 
ıstırap ve meçhuat içerisinde 
geçmekte idi. 

• •• 
Dalmış, düşünürken yanıma 

Rus zabiti Aleksandrla esnaf -
tan bir Türk geldi. Hoş beşden 
sonra Rus zabiti: 

- Ben, dedi, bu yerden kur
tulmak için bir çare düşüniiyo
ruz. Ancak, bunu yalnız size a
çıyoruz. Mes'uliyeti ağır olan 
sırrımızı kimseye açmıyacağı .. 
nıza söz verir misiniz? 

- Hay, hay!.. 
- Yemin ediniz! 

Ah, diyordum, Anadoluda 
doğmağa başlıyan güneş bir gün 

Ziyaretimde bulunabilmek için 
evvela tevkifhane arasında me
kik dokuyan aile efradımdan hiç 
birisini yamma bırakmıyor ve 
binaenaleyh böyle bir teselliden 
de mahrum edilmiş bulunuyor
dum. Bir şey istesem, onun kıy
metinden daha fazla fedakar -
Jıkta bulunmak lazımdı. 

bahçıvan Recebi, hadiseyi bir 
plan dahilinde hazırlamak ve 
firariye tabanca vermek suçla -
rından maznun olarak getiri -
yorlar buraya. Sonra da dört 

Gı1ganJa 1ı;, lxıgram ıüniZ Esplanade megdanı .. 

Maksatlarını iyice anlıyama -
mıştım. Ne olursa olswı, ağır 
davranmak daha muvafıktı. 

gelecek bu haydutların da göz -
}erini kamaştırarak yurdumuz
dan defolup gitmelerini temin 
edecek, bu haksızlıkların hesa
bını hem birer birer sormasını 
bilecek... Buna inanmışbm. La-
kin, o vcl."""te kadar ben ne ola -
cak, nasıl kendimi o saadete ka
dar yaşatabilecektim?. 

Maamafih, bu suretle geçen 
ay]ar ümitlerimi artırmıyor da 
değildi. Muhakememin uzama -
sı. tec-.dye edileceğime dair olan 
şüphelerimi oldukça azaltmış -
tı. Yalnız, geceleri uyuyamaz -
dım. Buna da kapı öniinde do -
laşan Senegalli askerlerin, u -

aydır ne arayan var, ne soran? .. 
Biçare Şakir ağa, yetmişini 

aşmış bir yaşta uğradığı şu fe -
laketin kendisi üzerinde hasll 
ettiği acıları bir türlü hazmede-- j 
mez ve her fırsatta yanı111a ge
lerek dert yanardı. Ben ise a>'ni. 

.... 
vaziyette bir adamdım. Değil 
canımıza, yµrdumuza göz dik -
rniş bu düşmanlar eline kendi • 
rnin de düşmüş bulunduğuma 
göre ona nasıl teselli verebilir -
dim? Birbirimiz hakkında tek -
rar ettiğimiz ciyi olur, merak .. 
lanma• Bib~ sonuçsuz. ve boş 
~elimeler, takındıkları bir bey-

ik maske atında adeta sıkıntı 
verirdi. 

- Sen, derdim, hakimler hu
zurunda .müdafaanı yapacak bir 
Fransız avukatı tut Zarar yok, · 
bir miktar paran gitsin. Esasen 
hayatta paradan ziyade hürriyet 
fızımdır. Sen ona kavuşmak için 
dediğimi yap ağam. 

- Ne hacet, a canım? .. Bili -
niz ki, biz Türkler, verdikleri 
sözü behemehal yerine getirir -
Ier. 

Sarışın Rus zabitinin iri siyah 
gözleri yanındaki arkadaşına 
Çevrildi ve sonra, tatmin edil
miş bir insan tavı·ile bana dö -
nerek karşıdaki pencereyi gös-
terdi: (Devamı var) 



sn nema 

Cin Kravford ve IUark Gabi 

~önmeyen. bir yıldız! 
CiN KRA VFORT .. 

Gerııç kalrİ1anın sırrını 
keşfeden artist 

C".. •• • J l miş, pek çoğunda da kazanmıştır. .:JOnup gıuen e- Hala evindeki bir salonwı cameka. 
nında sıra sıra dizdiği bu kupalan 
muhafaza eder. 

lhfi~rlam a-
" manınyega-

rin arkadaşı, 
fak at hala yıl
dızlığını koru

gan artist 

Danstaki bu muvaUakiyetlerile na· 1 ne s 1 r r 1 

1 
zari dikkati celbedince, Cin Krav - . 
ford'a da yol açılmıştır. Sinemaya 

intisap edişi bu yüzdendir. ilkönce- nedı·r'. 
lcr basit bir figüran iken, gene 

dans sayesinde, kısa bir zamanda --------·-----

En taımmuş sinema yıldızlarından 
bir çokları birer birer sönüp gitti
ler. Hatta Grcta Garbo bile ... Fakat 
hunların içinde ışığı hal:i sinema se
masında birinci derecede parlıyan 
bir tanesi var ki, onu hepiniz tanır
sınız.. Cin Kravford'dan bahsetmek 
istiyoruz. 

Cin Kravford'un fakir bir çama • 
şird kadının kızı olduğunu hepi • 
ııiz biliyorsunuz. Küçüklüğünde so
kakta oyuna yetişmek için merdi • 
'\'enlerden koşa koşa indiği bir gün, 
«lii~üp yuvarlaıum~ ve ayağı bur-

kulmuştu. Cin Kravford hala bu 
kazanın eserini ı. e hatırasını taşır. 

Fakat şaşalaeak nokta şudur ki, 
bu kız geçirdiği bu kazaya rağmen, 

dansa müptela olmuş ve girip ~ık· 
nıadığı dans salonu kalmamıştır. Bu 
kadar sadakatle devamın faydaları • 
nı da görmüştür. 

Bir defa dansı çok iyi öğrenmiş • 
tir. Artık kavalyalar onu, gittiği sa
lonlarda paylaşamaz• olmuşlardır. 
Bir çok dans müsabakalarına gir • 

ön safa geçmeğe muvaffak olmuş • 
tur. 

Cin Kravford'un bütün diğer ar
tistler arasında en çok beğendiği ve 
hatta bcnzcmcge çalıştığı bir tek ki· 
şi vardır, o da Greta Garbo'dur. 

Cin Kra\'ford Holivutta Greta 
Garbo'dan daha yüksek bir artist 
gelemiyeceğine kanidir. 

Duglas Fairbanks'm oğlu ile ev • 
lcndiktcn sonra, serazat hayatına 

biraz intizam gelmişti. Çünkü Cin 
Kravford'un bulunmadığı, aranma
dıiı meclis yoktu. Evlendikten son• 
ra, Holivut gibi sık sık kanlarını 

boşıyan veyahut ayrılmak için er • 
kcklerini mahkemeye veren bir di· 
yarda, bu iki karı koca herkese aile 
saadetinin bir ömcgi gibi gösterilir
di. Onlar da bu şöhretlerini bir kaç 
yıl muhııfazaya çalıştılar. 

Babası Fairbanks, şimdi artık ta • 

mamile ihtiyarlamış sayılabilecek o· 
lan Meri Pildord'dan aynldıktan 

sonra, oğlunu ve gelinlnl de evlilik 
bayatı sıkmağa başladı. Onlar da 
diğer sinema artistleri gibi, ayrılmak 

lHergUn biraz d•h• gençleıen alnema artl•tlerln 
ıen Ren• Sen•lr l 

hevesine kapıldılar. Zaten bütün bu 

sinema artistleri hep böyle dostça 

ayrılırlar. 

Cin Kravford sinema hayatının 

verdiği 'bütün yorgunluklara ve 

malırumiyetlcre rağmen, ihtiyarla • 

mamış ve hala genç ve zinde kalmış 

olan artistlerden biridir. 

Sinema Produser'leri mütemadi • 

yen yeni yeni artistler yetiştirmek 

için bütün gayretlerini sarf ettikleri 

lıaJ.de, bundan sekiz, on sene evvel 

§Öhretlerini bihakkın kazannuş olan 
yıldızlar derecesinde bir yenisini 

henüz yetiştrmeğe muvaffak olama• 

dılar. Bir çok yeni sinema artistle • 

rinin isimlerini işitiyorsunuz. O • 

yunlannı görüyorsunuz. Fakat hiç 

birisi insan hafizasmda yer etmiyor. 

Sinemayı henüz binkmak aklı • 

na gelmiyen Cin Kravford'dan daha 

bir çok yeni filimler beklenilmekte• 
dir. 

1 DONY ADAKI GARiPLiKLER f 1 
DUnyada, lnaan eti yiyen 
bir milyon insan varmı,ı 
İngilizlerin meşhur seyyahı dok· 

tor Amersvil bUtün Afrikayı, Pata· 
ıonya ve büyük Cenup denizlerin· 
deki adalan do\aştıktan sonra Lon• 

draya dönmüştür. 

Gezip gördüklerine ait üç ciltlik 

bir eser neşreden doktor, dünyada 

insan eti yiyen vahşilerin sayısını 

bir milyona çıkarmakdadır. Bu vah

şilerin ekserisi Afrika ile Cenup de-

nizlerindeki adalarda yaşanıakta • 

dır. 

Doktorun bu iddiası her tarafta 

~ok büyük hayreti mucip olmuştur. 

Öyle ya, insanJan yiyen bir milyon 

aiız, bir yılda acaba ne kadar iman 
)'emektedir. 

Kız mı, oğlan mı 
çqk doğuyor? 

Kızlar hangi aylarda, oğlanlar 
hangiaylardadahaçokdoğar? 

2000 kadına 
ebelik eden 

pro/ es ör bunun 
için neler 
söylüyor? 

. Eski Macar nazırlarından Be
la Földeş (kız mı, oğlan mı?) 
esrarı hakkında yeni bir ista -
tistik neşretmiştir. Bu istatistikte 
okuduğumuza göre, tabiatin bu 
esrar perdesini henüz tam ma -
nasile anlayan yoktur. Erkekler, 
daima bir çok tehlikelere ma -
ru.zdurlar. Harplerde ölürler. Bir "'"""'""'uu"'""'''"''"'''"''"""' .. '"'"''"''"'""'""'"'"''" .... "'.""'""'""'"'"""'""'"'""'''"""""'"" .. ""'"""'""" 
çok felaketlere maruz . kalırlar, 
kadınlar ise böyle tehlıkelerden 
ıazadedirler. Binaenaleyh, tabi
at kanunları buna göre tanzim 
olunmuştur ve erkekler bunun 
için daha fazla doğmaktadırlar. 
Erkek çocukların en çok doğ -
dukları ay, temmuzdur. Alim -
Jer, bu ay içinde neden daha çok 
oğlan doğduğun~. araştır~ış : 
}ar ve bir çok mutalealar ılerı 
sürmüşlerdir. Bu mesele ile a -
iakadar diğer bir gurup mü -
tehassıs ise, doğum kız mı, 

oğlan mı mesel~inde en ~üy~~ 
rolü, mevsimlerın oynadıgı mu-
taleasındadır. Bunlara göre 
k•zların en fazla doğdukları ay, 
teşrinievveldir .. 

İki bin kadına ebelik eden 
Hofaker, (kız mı, oğlan ml) me
selesini büsbütün başka türlü 
halle çalışmaktadır. Çünkü, bu 
mütehassısın kendi elile doğu • 
muna yardım ettiği 2000 yav • 
rudan, babaları daha yaşlı o • 
lup ta anneleri babadan genç 
olan ailelerden, 648 oğlana kar
şı 589 kız doğmuetur. 

Anne il~ baba bir yaşta ise-
ler böyle ailelerden 70 oğlana 
karşı 70 kız doğmuştur. Anne .. 
Jeri daha yaşlı olan ailelerden 
270 oğlana karşı 289 kız doğ • 
muştur. Hofakerin bu istatis • 
tiklerden kuvvet alarak ortaya 
attığı iddiaya göre, oğlan doğ -
masmda en büyük amil. babanın 
anneden daha yaşlı olmasıdır. 

(Kız mı, oğlan mı?) meselesinin 
sırrı buradadır. A vrupada er • 
keklerin kadınlardan daha faz. 
la olmasının yegane sebebi işte 
budur. Çünkü Avrupalı bir er
kek kadından muhakkak daha 
yaşlı olarak evlenmektedir. Piç 
doğan yavruların ekserisi 
kızdır, çünkü, gayri kanuni şe· 
kilde çocuk doğuran kadınlar, 
aaima genç yaştaki erkeklerle 
sevişmektedirler. 

1330 doğum vak'ası üzerin -
Cie tetkikler yapan Hollandalı 
Melhors'un fikrince yaş mese -
lesi bu işde hiç bir rol oynama-

maktadır. Çünkü, 35 yaşından 
yukarı olan erkekler, daha genç 
yaşında olan kadından doğan 
yavru1arın ekseriyeti kızdır. 

Maarnafih 20 ile 24 yaşları a· 
rasındaki ana ve babalardan 
doğan çocukların ekserisi oğlan· 
dır. Bu mütehassıs, Gotanın al-

manağından aldığı kuvvet ve ve
saike istinat ederek, zengin ai -
]elerde umumiyetle yüz oğlana 
karşı yüz yirmi kızın doğmak -
ta olduğunu söylemektedir. İs
tinaden teoriler ortaya koyan 
rnütehassıslara, Biolog itiraz et
mektedirler. Bunlara göre, 
(kız mı, oğlan mı?) meselesin -
de yaşların ve mevsimlerin te-
sirinden fazla, ana ve babanın 
(kız mı, oğlan mı?) olması hak
kındaki arzularının tesiri bü -
yüktür. Bunun içindir ki, ev -
lilikten sonra ilk doğan çocuk -
]arın ekserisi oğlandır. Çünkü 
köylü ailelere iş görmek için oğ
lan lazımdır ve bu aileler o~ 
doğmasll'lı ~k arzu ederler. 

Avrupanm hakiki Şarlok Holmesi 
tekaüt oluyor ? .. 

A vrupanın 30 senedenberl 
hakiki Şerlok Holmes ismini a
lan Viyana polis heyeti teftişiye 
reisi Frans Şnayder 63 yaşın • 
da olduğu için tekaüde sevke • 
diliyormuş. 

Kendi arzusu ile tekaütlüğü· 
nii istiyen Bay Frans Şnayde • 
rin bu hareketi bugün Avrupa 
gazetelerine en büyük mevzu 
olmuştur. Hele Viyana gazete -
]eri bu vesile ile Bay Şinayde
rin 30 senelik polislik hayatın
daki enteresan vak'aları bal • 
]andıra balJandıra yazmakta • 
dırlar. 

Bilhassa Neues Wiener Jour· 
nal Bay Şnayder için tahsis et-

tiği bir yazıda diyor ki: 

- 63 yıllık bir ömürden son· 
ra cinayet işleri heyeti tef tişiye 
reisi Viyana polisindeki vazi -
fesinden ayrıldı. llk defa olmak 
zere öğleden evvel aile yuvası
nın köşesinde vak'asız bir gün 
yaşayacak .. Yıllarca müterna • 
diyen mücadeleye alışmış olan 
polis yine ilk defa olmak üzere 
bir gazetecinin: 

- Bugün ne yapacaksınız?. 
Suali ile karşılaştı. Büyük şeh
rin bin bir vak'ası arasında ba
şını kaşıyacak vakit bulamıyan 

yeni mütekait eski günlerin he
yecanlı vak'alarından hala kur
tulamamış. Birdenbire: 

- Dünkü yaptığım işi.. Diye 

lıt• lıahikt Şarlok Holmeı 

cevap verdi. Halbuki dün iş ba

ıında idi. Bugün istirahatte ... 

Bay Şnayderin cihanşümul 

şöhreti bir evlenme sahtekarlı • 
ğıru meydana çıkarması ile baş
lamıştır. 

Amerika polisinin yıllarca a
radığı sahtekarı Viyanada bir 

otelde bizzat yakalamıştı. Bun-

zilotivi buJmuş ve faillerini de

dan başka Polonya milli banka-

sından çalınan milyona yakın 

muthiş mücadelelerle ele geçir

mişti. 'Bugün köşesinde eski ha
tıralarını yazmakla meşgul ola-

Çinde idamlar nasıl yapılıyor? 

[Çıncfa Nanlcln laillcümetl lcolcain w eroin lc•llananları, .atanları 
idam etmektedir. Yulcarılcl ,,.;,,. eroin lcullanan l>ir Çinli11inln 
1111111 lilam eılildlllnl göıtumelctatllr. J 
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zırlarından Vass'da baş papazı zi ~ 
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.. 

Komitalar, eski, yeni Türk Jıarnerine de r.mşmışlar. Yeyi Türk harf· 
Jerile, yeniliğe, kültüre ve insanlığa ula.~tınlmağa başlanan Türk yavruları
nın irfan ocaklaruu da yıkmışlardır. 

Yukarıdaki resimde, Tuna boywıda Nebolu modem Tfü:k mektebinde 
okuyanlar ve okutanlar görülmektedir. 

Ortadaki direktör Bay Fahrettiıı Ahmet, çetelerin zulmünden kaçıp 
anayurda gelmiştir. Şimdi, Alemdar nahiye müdürüdür. 

muhabir Ali Nacinin Razgrad ge -
lişi, ve istemiyerek yaptığı büyük 
bir gafı bilahare başıma büyük bela
lar açmış ve beni çetelerin elinde 
linç ettirecek korkulu ve feci bir va
ziyete sokmu;ıtur. 

Tahkik heyeti geldiğinin bil-inci 
günü mezarlığa kadar gitmiş \'e tah
kikatını derinleştirerek şüven teşek

küller mensuplan ile, hadiseyi ya -
pan o menfur gece, taşları kıran, me
zarları eşeliyencleri meydana çı -
karmağa başlamış ve mütecavizler
den bir kaç kişiyi tevkif ettirmişti. 

Türklerde çok büyük bir sevinç 
başlamıştı. Çiinkü hukuku aranılı -
yor, çetelere karşı tedbirler alını -
yor, suçlular tevkif olurunağa başla
nıyordu. Tahkik heyeti mezarlığın 
da tamir olunacağını, zarar ve ziya
nın hükumet yahut belediyece 
Türk cemaatine tazmin edileceğini 

söylemişti. 

Bu sözler \'e bu nazik muamele 
karşısında ve büyük bir kalbi vic -
dan huzuru içinde o geceyi geçir • 
dim ... 

Fakat... Ertesi sabah... Ah... O 
gün, o günü hatırladıkça, kulakları
mın içi lıfilil. saat kulesindeıa. gelen 
sesler ile vızLldar.. Mitinğ yerinden 
dağlara, ovalara yayılan "Horrra .. ,, 
''Alçakları linç edelim!,, "Ne duru· 
yorsunuz, horıTa,, ses1cri kulakları
mın içinde titrer .• 

O öyle müthiş birgündü , ki, mi -
tinği tertip eden çeteler, ne hükU • 
met kuvveti, ne tahkik heyeti, ne 
jandarma ve mütasarnf dinliyorlar· 
dı, bütün .istedikleri beni linç ve 
parça, parça etmekti. Ondan sonra 
da muhakkak bigünah ve hiç bir 
şeyden haberi olmıyan Türklerin ü
zerine saldıracaklardı. 

Böylece şaametli bir günün yaşa -
rulacağından hiç bil- Türkün olduğu 
gibi Bulgarlann da lıaberi yoktu. 
O sabah, hükumetin mümessili ve 
tahkik heyeti reisi Kara Todorof 
ile buluşmak üzere caddelerden ge
çerken, yüzlerce, binlerce el ilan
larının evlere, diikkfınlara, sokak -
lara dağıldığını gördi.im.. Bunların 
üzerinde kısaca: 
_ "Hey ... Ahali, bugün saat on ikide 
saat meydanında yaptlacak mitinge 
gel, söylenecek sözleri dinle ve dü -
'şün, ondan sonra da kararını ver ,, 

Polis romanı: 7 

Yazan: 
M.Necmeddin Deliorman) 

Sofyadıki (DeJJorman) 
ıaıeteıi batmııharrlri 

Fakat, ben, Kara Todorof ile bu
luşuncaya kadar saat on iki olmuş -
tu. Bazı arkadaşlar geldiler ve kula
ğıma: "Ne duruyorsun yahu... Çe
teler seni öldürecekler, derhal giz
len ve hatta mümküm;e, memleketi 
terket., dediler ... 

Şaşkın bir halde Kara Todoro! ve 
mutasarrıfı sordum .. Onlada temas 
etmek istiyordum. Fakat olmadı. 

Gidip bir yerde gizlenmeği 
düşündüm. 

«Durma, git, istersen filan ve 
yahut falan yerleı·de gizlen, s~ 
ni muhafaza edecek adamlar 
var, yoksa 'büyük tehlike var? 
Arkadaşımın bu sözlerini din • 
lerken, gözlerim, sokaklarda 
gw·up gurup dolaşanları takip 
ediyordu ... 

Daha fazla düşünemedim ve 
derhal kararımı verdim .. Kendi 
evime gidip neticeyi bekliyece
ğim .. 

Kasabada bir hareketiarz, 
müthiş bir yangın, yahut sefer
berlik gibi bir hadise olduğu za
maıı, ve yirmi, otuz yıldanberi 
ancak üç, yahut dört defa hare
kete geçirilen saat kulesindeki 
çan, müthiş bir çığlıkla kıya -
meti koparmağa başladı. Tür -
kiye zamanından kalma bu ta -
rihi saat kulesinin tepesine çı -
kan gozu pek bir çeteci 
memleket halkı üzerinde 
dehşet saçıyordu. Bir, ilci, 
müthiş bir çan sesi, yarım saat, 
bir saattenberi ortalığı alt, üst 
ediyordu.. Sokaklarda, cadde -
lerde telaşlı, telaşlı insanlar ö
teye, beriye koşuyor, Türkler, 
dükkanlarını kapayarak evleri
ne çekiliyordu.. Ne oluyordu, 
Ne oluyorduk? .. Çanın ipini e
line geçiren Dobrucalı komite
ci, yiiksek saat kulesinin tepe -
sinden ~ağı indirilemiyor mu 
idi?. . . Heyecan artık son had -
dini aşmıştı. Arkadaşlardaı: bi
ri eve geldi. 

o:Ne o, hala mı buradasın?» 
Çabuk kaç, kasabadan çık git, 

Karanhkta bir ışık 
Muhorriri: Edgar Valas 

Çeviren: Muammer Alatur 

Bundan evvelki tefrikanın 
hülasası 

(Con Leksman isminde genç bir 
romancı, para sıkıntısında kaldığı 

için Vassalaro isminde bir Yunan • 
Ldan istikrazda bulwınıuştur. Kan
sı bunu bilmiyor. Alacaklı mektupla 
tayin ettiği yere gece saat ou iki
de parayı getirmesini söylüyor. 

Kara isminde, romancının tanıdığı 
\'e evvelce Ama\'Utlukta iken kan• 
sına talip çıkmış olan genç ve zen
gin diğer bir Yunanlı randevuya git· 
tiği zaırum yanına tabancasını 

almasına, ateş etmemekle beraber 
Yunanlıyı sadece tehdit etmesini 
tavsiye ediyor ve bu suretle lıcrifin 

yola geleceğini söylüyor \'e roman· 
cmın oturdu~u şatodan çıkarak oto
h1obiline biııi~·or ve a:vı ılı "'ı") 

-
Kara birdenbire sordu; 
- Verdiğim talimatı harfi harfine 

tatbik ettiniz tabii? .. 
Her ikisi de arapça konuşuyor -

lardı. 

Öteki muti bir tavırla: 
- Emirleı'iniz infaz edilmiştir e

fendim, dedi. 
- Tabancaıuz var mı?. 
Öteki bir göz işaretile cebini gös

terdi. 
- Dolu mu?. 
- Elbette dolu!. Boş tabancanın 

ne hükmü olur?. 
- Fakat ben size bu adama ateş 

etıniyeceğini7.i söylemi..~tim. Benim 
bütün istediğim şey, sadece tabanca 
ile tehdit etmenizden ibarettir. 0-
nuıı için ııc olur ne olmaz, tabanca
nızı hoc:nltınız. 

yaret etmeğe gelmişti. İmparatorun şam şeh,·etle bakanuyorduın. Hal • klÜp müdavimleri de oynar 
geldiğini görünce şaşırdılar. Fakat buki, yanımdaki masalarda oturan-
ilk hayret zail olunca, Vass o vakit~ lnr, oııa, sanki yiyecekmiş gibi ba-
ten itibaren nazırlıktan istifa etti - kıyoı-lardı. Bu müşterileri vicdan -
ğini İmparatora söyledi. ı sız, kaha, duygusuz buluyordum. 

Yemekten sonra müzakere başla- içimden onlara nefrt-t edb·or, der _ 

dı. İmparator bir beyanname neş - lıal yeıiuufon fırlamak, perdeyi ka-
ı·etmek ve bu beyanname metnini 
de naip IIortiye b;ldirınck istiyor -
du. 
Be~ annaınede huhlseten şöyle de

niliyordu: 
"Şu dakikada çok sevgili vatanı -

ma avdet etmiş ve devletin ba~ına 
geçmiş bulunuyorum. Allah cüın • 
lemizlc beraber olsun.,, 

pahuak, gözleri diinmiis bu insan -
hırı kapı dı~arı atmak .istiyordum. 

Gece; ~·an~ı olmustu. Gazinoda 
fozla kalamadım. Kaİktım, eve ~el
dıın. Bir saat sonra, Hanl'İyct de gel
mişti. Şezlongun ucuna oturdum. 

Onun ba!'!ıııt iki anıcumun a.rasına 
• aldım. Wizlcrinin içine deriıı derin 

1\IIontaj - Poker hilelerinden 
bir nevi [Poker bahsinde şekli
Uni anlatacağız.] 

Çıknuş - Şanjiir ve tabe -
!acıya verilen para. [İki kişilik 
oyunlarda da ilk kaybeden ada· 
mın. yen~n oyuncuya verdiği 
paraya da çıkını~ denir.J 

Tıktık - Yalnız paseta oyu
nunda ku1Ianılan bir ıstılahtır. 
f İstimal şeklini sırası gelince an4 

lata cağız.] 

Orada bulunanlar Başvekil Kont 
Telekinin civarda bir yerde bulun -
duğunu ve iki saat geçıneden kendi
sile telefonda görüşmek mümkün o
lacağını söylediler. İmparator Baş

baktım. Yi.i:ıiindc vor 0 un)uk b .. z -
• • • .. ' "" 1 

gınlik okunu~·ordu. Biraz ev\·el srılı-

SotaJa pfrinıo - Yalnız pa -
seta -oyununda kuilanılan bir ta
birdir. (Sıl'ası gelince kullanı -

.J ış tarzım anlatacağız. l 

vekilin çağınlmasım istedi. 
İmparator bu sırada Kral naibi

ne göndereceği tel.graf ın müsvedde
sini yazıyordu. 

Başvekil sabahın s~at beşinde 
geldi ve görüştüler. Kont Teleki iki 
şık görüyordu. Ya İsviçreye dön • 
mek, ya Budapeşteye yürümek. 

İmparator birinci şıkın mümkün 
olmadığını söyledi. İkinci şık kabul 
edilirse, Budapeştede kimsenin mu
kavemet edeceği, muha1cfet göste -
rcceği tahmin edilmiyordu. 

İmparator, Ba~vekile sabah 6,30 da 
Budapeşteyc gitmesini, kendisinin 
bir saat sonra geleceğini söyledi. 
Fakat Telckinin şoförü yolu §aşırdı
ğı için, Başvekil Budapeşteye İm -
paratordan ancak bir saat sonrn va
rabilınişti. 

Hatta yeni rejimin esasları bile 
konulmuştu. İmpaı\11or müsa\•ata 
ve tasarrufa dayanan bir program 
istiyordu. 

Bu hazırlığm ne suretle yarıda 
kaldığım biliyoruz. mpanıtorun ölü
münden sonra, be,ş yüz senedenbe-

ri Avrupada hiikumdarlık etnıi~ o
lan bir ailenjn son Yarisi olan Aı·~i-· 
dük Ollo da şimdi tıpkı babası gibi,. 
tahta geçmekle istical göstermekte-

seni öldürmek için arayacak -
lar» dedi. Polislerin müdahale -
sine ehemmiyet vermeyen yüz -
lerce komitacı (saat meydanı
na) top1anmıeylar. Tahkik ko -
misyonu, beş, on kişiden ibaret 
olan polis kuvvetinin aczi 
karşısında askerin muavenetine 
lüzum görmüş ve tnitinge mani 
olmağa çalışmış ise de muvaf -
fak olamamış. Arkadaş, bu iza
hatı verirken, çetelerin nutuk -
lar söylediklerini ve daima ben
den bahseilerek öldi.irmekliğim 
lazım geldiğini ve bu güruhun 
Türk mahallelerine doğru bir 
hücuma hazırlandıklarını söy -
ledi. .. 

Dedemden, babamdan miras 
kalan, içinde doğup büyüdüğüm 
evımm odalarında tavanlara , 
duvarlara, eşyalara son defa 
içim sızlayarak bir kere daha 
baktım. Merdivenlerin en son 
basamağından yere ayak basar
ken, içimden «elveda ey .. ana, 
baba ocağı, hasret sana• diyor
dum. Sanki ciğerimin bir parça
sı koparılıp alınmıştı. Dış kapı

yı açmağa mecalim kalmamış -
tı. Ayaklarım titriyordu .. Fakat 

(Devamı ı·ar) 

Öteki ~aşırdı, fakat gene her za
manki gilıi emre itaat ederek, taban
c<ıyı boşalllı. 

Kara elini uz::ıtaruk: 

- Kul'şunları bana veriniz, dedi. 
Ve aldığı kurşunları cebine in -

dirdi, sonra silahı muayene etli ve 
tekrar sahibine verdi .. 

- Beni iyi anladığınızı göriiyo ~ 
rwn. Onu tehdit edeceksiniz, taban
canızı çekeceksiniz, namluyu gözü
nün hizasına getirecek!'iniz. Fa -
kat o kadar 

Öteki adam durakladı: 
- Pekaltı efendim amma ... 
- Alası, malası yok Ben ne der-

sem, o olacak. Ben de gerilerde, bir 
kenarda duracağım, her şeyin iste
diğim tal'Zda cereyan etmesine dik -
kat edeceğim. 

- Evet amma, ya karşımdaki a
dam atcŞ ederse?. 

- Korkma!. Hiç ateş etmez. Bir 
defa onun tabanca5ında kur~un yok
tur. Haydi, hakalıın, şimdi yola!. 
Yürüyecek epeyce yol var. 

Kara gardan biraz ilerde duran 
otomobilinin '. [tnlmı geldi. Şoförüne 
runıca lıir't',\'lıT siiyle<.li. Yolrla ka -

nede giilen, kahkaha atan o güzel 
kadıi, ~imdi, hayatın en menfi, en 
l>edbin insam idi .. Dudaklarunı al· 
runa değdirdim: 

- Ya\'ruın ,dedim, sen bütün bü· 
tiin benim ol.. Seni sahneden uzak· 

la~hrınak istiyorum .. Sen :valnız be· 
nim .kadınım ol.. Yalvarır;m sana .. 

O birden irkildi. Ellerilc sadanmı 
okşuyordu: · 

- Ne diyoı:sun, İrfau, dedi... Bu • 

ııu sen nasd yaı>abiJirsin'!. Ben ha

yatımı ka?.anmak mecburiyetinde -
yiın .• 

- Ben senin bütliıı 
teınin edeceğim .. 

- Yapamazsın .. St>u 
sin .. Paran az .. 

ihti)·açJarıııı 

bir talebe -

- Yapma~a çalı~aca~ını .• Fakat, 
seni yalıııı: ednıin i!:inde ı,:-örmek 

istiyorum llanrh et... Seni colc se -. . 
vi,vorunı.. S('n de bcııi Se\'İyors::ın 
razı ol. .. Valvarrırun sana ... 

Genç kadm oııune bakıyordu. 

Göğsii, lıızlı hızlı iniı> kaJkıyordıt. 

Diişiinii~·orclu. Hayat ne di.i~iindiiı·li
di !JC'.Y'? •• • Ac·ı acı giili.inıscdi: 

. - Ben sana )'arın cc,·aı1 \'el"iı·im, 

irfan. eledi.. Yarm patronla konu5-

malıyım .. Çiinkü muka,·elem daha 
hitınedi .. Sekiz ay da!m orada ça -

Iışmağa mechurum.. Da,·a edebilir .. 
O vakit, çok hiiyük tazminat vem1e-

ğe mecburu hırakıJınm... Ilalhuki, 

nereden \'ercbiliriın? ... 

SahaJıleJiu saat G da ancak ;rnt -
mağa gilinı. I•'akat gi>ziime uyku 

gil'medi. Jlep onu c.lü~üniiyol'dum. 
• 

ıııııı 

Öğleyin saat H de ·yataktan k~l • 

kabildinı.. Viicudmn hurdchaş bir 
\'aZi.)·eUc idi. Hafi( bir yemek ye -

dim, gi)·indim. E\:deıı ~ıktun .. Han

ri,Yet, daha erken kı•lkınış. patron
la konuşma~a gitnıh1ti .. 

Bir iki saat. yalnız ha~una bul -

\'arlarda dol:ı.'?hm... Ak~am oluyor

du. Hanriyet'in çalı~tığr gazinoya 

doğnı yiiriimcğc başladım .. Kapının 

iml.t mii~tcriden gedlmiyordu. İçe

ri girdim. Kendime, tenlıa bir kö -

şede, bof<i bir masa arıyord unı .. Bir

den iki el silah patladı, fırladım. 

Koridorları geçtim. Patroııun kapısı 

açık ve oda kalabalıktı.. Hanriyet 

J.an iı;indc ~cl'de yatıyordu. Etraf

tan kulağıma sesler geliyordu: 

- Hain adam, alçak herif, kız -
cağız: "Çalı~n11yacağım!,, 

çekü, vurdu ... 
deyince, 

Reşat Feyzi 
- -

Jan adam şapkasını çıkararak se -
Jamladı. 
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T a h a r r i şubesi miidür 

muavini T. X. Meredi t' in 

Skotland Yard'da ınasası yoktu. 
Umumi karargahını Vithol'un geniş 
bir odasında kunnuştu. 

T. X'e verilen vazifeler çapraşık 
ve karışık işlerdi. Bazı kimseler o -
nu Skotland Yard'm şefi zanneder
lerdi. 

Eğer para knsanızm anahtarını 

kaybedC'rseniı, T. X'in size kasanı
zı yarım sııat içinde açabilecek bir 
hır.sız bulup getirebileceğini söyler
lerdi. Eğer İngilierede polis, her hangi 
bir adam için adli takibat yapılması 
için en küçük bir delil dahi temin 
etmeğe muvaffak olamazsa T. X bu 

adamı İngiJterede tutunamaz bir hale 
gctirıneğe ve başka memleketlere 

kaçma.ğa mecbur edecek vaziyetlere 
sokmağa muktedirdi. 

Küçük bir devletin murahhası 

hükumeti tarafından birdenbire 
geriye çağırı1dığı zaman, T. X'in 
idaresinde buhın:ııı ~ube adamları· 
uın ınurahhman t•vini mutlaka zi • 

Gider - Yalnız paseta oyu -
nunda kullanılan bir tabirdir. 
[Paseta hakkında malUmat ve -
ı·irken bundan bahsedeceğiz.] 

1 

~ A \.'erta - Tahsisen pasctada 
kullanılır. lSn·asında manasını 

r anlatacağız. J 
- Argonun sonu -

ll-
Kumarı yalnız baylar, ha -

yanlar, sosyete adamları, klüp 
müdavimleri, meraklısı, hase -
nesi oynamaz. Bu arada hırsız· 
ları, yankesicileri, işsiz, güçsüz 
takımlarını, kundura boyacıfa· 
rile. yersiz yurtsuz çocukları da 
saymak, bu silsileye onları da 
dahil etmek lazımdır. Bunlar, 
bir çok oyun bilmekle beraber, 
ekseriyci.Jc oymıdıkları (bar -
hut) dur. ı 

(Barbut) znrla oynanan bir 
(kumar) dır. Pulları çıkarılmış 
(tavla) içind~ oynandığı gibi, 1 
tavlanın iki iiç büyüklüğiinde I 
kenarlı hir masa \isti.inde de oy
nanılahili r. Bu masalar bilhas - ) 
sa (barbut) için hususi olarak j 
yaptırılır. Polis baskını esnasın
da ken:ırındaki iğreti pervaz cı
karılarak alelade bir masa hali
ne getirilir. Bu şekil \•crilmedi
ği takdirde. zabıta masavı «<\!e
ti ci.irüm» olarak mUsadere e -
der. Bunun ieindiı' ki, baskıncı 
uğrayan (barbut yerleri) nin a
Jakadaı1arı, ilk ev\'el dört köşe 
pervaz ile «pluka» ve uzar» ları 
ortadan kal<lınp sakhırlı:ır, im -
ha ederler . 

(Barbut) yorgan, muşamba 
ve bilardo i.istünde de oynanır. 
Yorgan üstiinde oynanan Ana -
doluda fazla rağbet bulmuştur. 
Anadolunun, bilhassa Karade -
niz kıyılarındaki vilayetlerle, 
kaza ve nahiye merkezlerinde 
(barbut) hala yorgan üstünde 
oynanılır. Şark vilayetlerinde 
de yorgan i.isti.inde oynamak ter
cih edilmektedir. 

Eskiden İstanbulda da, yor -
gan üsti.inde (barbut) oynanı -
lan yerler vardı: Yenicamide, 
Kel İbrahimin kahvesHe, Çar -
şıkapıda bir kaç Üsküplü Arna· 
vudun idare ettikleri (barbut 
kahvesi) ude, bu tarzda oyna -
nılan (barbut) a, (posta barbut) 
yahut (Post barbut) denir. 

Bugün polis takibaf ı fazlaca 
olduğu için. İstanbu1da eski ter
tip, yorgan üstünde barbut oy -
natılan yerler kalmamıştır. Bar
butcular bir haldedir. 

yaret ederek kontı'oldeıı gcçirece -
ğine herkes emindi. 

3 Mart gecesi T. X. yazıhanesinde, 
Mansus isminde ve İngiliz zabıtası
nın beceriksizliğinden şikôyetçi bir 
miifettişlc koııu.1uyordu. T. X,in in
sanda bıraktığı ilk intiba son de -
rece genç göri.iniişü idi. Fakat yakın· 
dan gözlerinin et.rafına dikat edil -
diği zamcın, kırk yaşlarına varmış 

olduğu anlaşılabilirdi. Gençli -
ğindc> biraz siirle meşgul olmuş, hat· 
ta bir şiir kitnbı da neşretmişti. 

Gayet güzel konuşmasını biliyo -
du. Hiç beklenilmeyen taraflardan 

muhatabır ı mat etmekte büyk rna -
bareti vaı·dı. 

Bir koltuğa gömülmüş, karşısın

da ezilip büzülerek iskemlenin bir 
kenanna ilişmiş olan memuruna: 

- T. X., sizi temin ederim ki hiç 
bir şey bulamadık. 

J.lıieredit memurlarına kendisine 
hitap ettikleri zaman kısaca T. X. 
demelerinde israr etıni~ti. 

- Hiç bir şey bulamadınız ha!. 
Doğrusu safiyetinize hayret ediyo -
rum. 

Öyle hirdc>nbire nyrığa kalktı ki, 

Muayyen, belli başlı yerleri 
yoktur. Bazan Divanyolunda 
bir evde, bazı günler Balatın bir 
köşPsinde, bazı zamanlar Beyog
Iunun muhtelif semtlerinde. Top 
hane taraflarında, Y enisehirde. 
hazan da Vefada Siirtli KUrtlc-
rin kulübelerinde, eşek ahırla -
rında oynarlar ve oynatırlar. 

Buraya devam eden Seınpat 

adında oyun hastası ve zengin 
bir Ermeni diyor ki· 

- Polis baskınından çok kor
kanın. Iluna rağmen barbut oy
namaya meraklı olduğum için. 
hiitün barbut oynanan yerlere 
giderim. Beni bir gi.in ömrüm -
de gitmediğim, bilmediğim bir 
semte gütiirdüler. Alçak bir ka
pıdan girdik. Burası ri.itubet ve 
saman koknn bir :verdi. Dikkat 
l'ttim. Biı· ahll"! .. Bjraz iJerimiz -
de hir kaç eşekle bir at saman 
yiyorlar<lt. 

Küf, saman ve ekşi ek~i güb
re kokan hu yerde saatlerce 
barbut oynadık durduk! 

Kumar hastalığının insanı 
nerelere kndar si.irükledi~ine 
siz de ~aştınız değil mi~ .. 

(Barbut} oynnnan yerlere 
(bitirim) denir. Buralarını iş
letenlerin ndı da (bitirimci) <lir. 
Bu adlar, beş on yıllık bir ömre 
maliktir. İstibdat devrinde, bar
but oynanan yerlere (barbut 
kahvesi) sahiplerine de «dük -
kancı» elerlerdi. O zamanlar, 
barbut kahvelerinin arka taraf
larında birer küçl.ik oda bulu -
nur, oyı.m oralarda oynatılırdı. 
Kahvenin avlusnnda barbut 
oynandığı. oynatıldığı çok kere 
vakidi. Zabıta, her nedense bu 
aleni kumar karşısında hassas 
davranmaz, hatta görmemezliğe 
gelirdi. Bu şekil, hürriyetin ila
nından sonra değişmiş, kahve -
}erden evlere intikal etmiş. 

Barbut hususi evlerde oynanmaya 
haşlamıştır. 

İkinci Abdülhamit · 7.aınanında, 

İst.anbulada sayısı yüzleri geçen. 
barbut knll\'eleri, bitirimler Yardı. 

Bunların ekserisi Rus, Kefalonyalı 
Rumlar, hırsızlar, karmenyolacılar 

tarafından idare edilirdi. Dükkan 
sahipleri o de\Tin zabıta memurları
na. ileri gelen hafiyelere "Haraç., 

( Deı,amı var) 

karşısındaki memur yerinden sıç -
radı. 

Masanın üzerindeki kağıt kese -
ceği yakalıyarak şiddetle avucunun 
içine bir kaç defa vurdu: 

- Siz hiç bir işe yaraııuyru1 a -
damlarsınız, defli, siz buclalasımz. 

Müfettiş istifini bozmadı: 
- Ben polis memuruyum, dedi. 
- Polis memuru mu?. Hayır, po-

lislik nerede, siz nerede?. Tam ma -

nasile iyi bir taharri memuru olarak 
yetişmenize o kadar çalışıyorum. Fa

kat sizde kabiliyet yok ki ... 
T. X. zabıta işlerinde kendisinden 

yirmi sene fazla hizmeti olan Man
sus'a hışımla baktı: 

- Ne zekaruz var, ne hileden an

larsınız. Yeni doğmuş çocuklar ka
dar safiyetiniz var. 

Mansus bütün bu hakaretleri haz
metti, zaten her hangi şekilde ce -
vap ''ermeğe de imkan kalmamıştı. 
Tam o sırada şube şefi içeriye girdi. 

Bu beyaz saçlı, sert adam bütün 
zabıta memurlarının gözünü yıldır
mıştı. Ancak T. X.'e karşı muamele
si başka idi. Başile Mansus'a işaret 
ettikten sonra, muavinine döndü: 
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MUSA ÇOCUKLARI 
Onlar tekrar gUldUler: 

''Kocan ihtiyar ravrum •• 
Sende gebelik ne ge
zer!,, dediler. 

İki memur ile iki ebe gelmiş
ti. 

Memurlar, kamerlyede. baba 
ile oğulla oturdular. Melike ile 
ebeler içeri girdiler. On dakika 
sonra, kadınlar, gülüşerek, mer
divenlerden indiler ve kameri
yeye ilerlediler. 

Melike, çılgın bir neş'e ile ıs
rar ediyordu: 

- Soğuk bir şarap! 
- İşimiz acele .. Daha gidecek 

evler var. 
Melike, havuzun kenarında -

ki tası kaptı ve onlar, yürürken, 
su arkına koştu. Suya sarkıtıl -
mış olan kovayı kaptı. Kapının 
yanında, memurların önlerine 
çıkarak: 

- Birer bardak! Buz gibi ... 
Diyerek tası, birer birer uzat .. 

tı. 

Memurlar, ebeler içtiler ve 
tesekkür ederek evden çıktılar. 
Kapı, kapandığı zaman, Meli -
ke, sarardı ve duvara dayandı: 
Heyecandan bayılıyordu. Azer, 
anladı; bir eliyle karısını kucak
larken öbür eliyle kadının elin
deki tası aldı ve yerdeki kova -
ya daldırdı: 

- İç, Melike! İç! dedi ve tası 
kadının dudaklarına yanaştırdı. 

Melike, bir an r özlerini kapn
dı ve sonra, dudaklarından, Üs· 
tüne akan şarabı, yudum yudum 
iç"'"e~e başhdı. Bir kaç yudum 
içtik ten sonra, gö~sünü geniş !('e• 
niş kabarttı ve derin bir nefes 
aldı: 

- Oooh ... Kurbanınım senin. 
llol dedi. 

Ve atcdeye kapandı. 
lf. 

Melike anlatıyordu: 
- Ebelerin arka~mdan merdi

ve-n\eri nasıl çıktığımı, odada, se· 
dire nasıl uzandı~ımı bilmiyordum. 
Aklım baş•mda de~ildi. Bir söz söy· 

lh emiyordum. Sorduktan ŞPylere, ba
fımla 'hayır,, işareti veriyordum. 
Karnı mı yoklad~lar, kalçalarıma 
bas talar. Bir ~ok şevler daha ~ ap· 
blar. Ben, bayS(ınlıklar beçiriyor, 
onhrın gözlerindeki manal .,ra dik.:. 
kat ediyordum. Ağızlarından "ge· 
bel" diye çıkac'\k söz, muhakkak, 
beni, öldürürdü. 

iki erkek dikkatle dinliyorlar; 
şaşkın lıkh.rından duahr mırıldanı
yor la rd" Melike devam etti: 

- Ebeler, do~ruldular. Birisini 
dudaklarına bü:ınü ve çenes•ni yu• 
karı kaldırdı. Ôteki!>İ de " bir ~ey 
yok!,, dedi. Ren 2özlerimi kapa. 
dım; heyecandan bayılıyordum. 

Ebeler, benim ka'kmadı~ımı gö. 
rünce R"lildüler ~ .,Muavene bitti, 

kalk!,, dediler. Ben, kalktım, şaşkın 
şa.~kın yüzlerine b::ıktım. 011hr, 
tekrar güldüler: '4Kocan ihtiyar 
yavrum .. <ıende gebelik ne gerer?,, 
dediler. [1) 

(Devamı var) 

EFSANE ve ESA. TIR T ARIHINDEN 
NOTLAR 
-2-

şimdiye kadar bilmediği bir şey
:li. 
Şah Abbas, çobanla konuşur

ken. ikide birde, kendisinin kim 
olduğunu ifşa etmemesi için ne
dimine işaret ediyordu; çünkü 
Ali Ekberin küçücük bir şüp -
hesi, onun serbest konuşmasmı 
VP h:>lindeki tabiiliği bulandı • 
rabilircli. 

Şfıh Abbas, arasıra nedimine 
iönüyor ve: 

- Mirza Cağfer! şimdi anla
dım, ki hilkat, en güzel ve ca -
zibeli manzarasını tabiiliği için-
de aksettiriyor. Hangi hüküm -
dar zade, kibar evladı, bu ko -
yun çobanı kadar sevimlidir? 
Ne olurdu, böyle salim düşünen, 
sadelik içinde bu kadar sevimli 
olan bir oğlum olsaydı! Bu ço -
cuk her şeye müstait ~örünü -
yor.' Terbiye edilirse, büyük bir 
adam olabilir. Ne dersin, onu 
yanıma almak istiyorum! 

Dedi ve nediminin cevabını 
beklemeden, çobana, kendisiy -
le beraber gitmesini emretti. 

Ali Ekbere, sarayda, yazmak, 
okumak, şarkı söylemek ~e 
sa? çalmak öğretildi. Sonra, fı
kir ..,e zevk açan güzel sanatlar, 
ilimler talim edildi. 

Genç çoban.. sarayı.n t~tana 
ve debdebesi içinde hır muddet 
şaşırdı. Hatta r~h?t hay~t. ya • 
vaş yavaş hislerını ô~ bıraz de
ğiştirdi. Yaşının tesirıy1e ... ve tec
rübesizliğivle, itidal ve a~ır baş
lı h;yı da epevce zedelendı. 
Tarehio karıaı ı~be oldulu halde ebe

ler an/ ayamadılar. (Tavrat ve tarihler.) 

Yahudi tarihinden canlı men
kıbeler ve lbrahim Peygamber 

Yazan: M. RAalm Özg~n 

lhralaim P•ggaml>.rin 

Ali Ekber, artık, sopalı, ka
vallı ve yırtık çoban elbiseli de
likanlı değildi. Üstünde, sırma 

mıılıar m•lf apo. 

işlemeli kırmızı kadifeden kaf
tan.. başında, kıymetli taşlarla 
süslü ipek şaldan sarık vardı. ..... 

SÜMER BANK 

Kayseri ve Ereğli 
: · Fabrikalar. ı 

mamulatından 12 - 16 ve 20 numa- • 
1 rah iplikler yeniden gelmiştir 1 

ihtiyacı olan fabrika va tezgfth sahlpleri 

lstanbul Yerli Mallar Pazarına 
mUracaat edebilirler .. . .. 

İstanbul Beşinci İcra 
Memurluğundan: 

Mustafa Server ve Necibenin tasarrufunda olup Emniyet San• 
dığına birinci derecede ipotekli bulunan ve para,·a çevrilme• 
sine karar verilip tamamına ycnıinti üç ehli vukuf tarafm rian 
(3822) lira k1ymct takdir olunan Kadıkö ünde Osmanağa mahal• 
lesinde Söğütlü çeşme sokağında eski 144 yeni 284 N.,. lu 

Hud ut: 1 ir tarafı Yosife hanesi ve bir tarafı A le kom hanesi 

ve bir tarafı Zenop bahçesi Te tarafı rabii SöğütlüçeşWe caddesi 
ile çevrilriıiştir. Kı:ı.p1dan içeri gidldikte mermer hir antre ç imento 

bir koridor üzerinde zemini çimento, musluklu bir muthk, <lolıp, 
kömürlük zemini mermer kurnalı Lir hamım bahçede bir havuz, 
müşterek kuyu muhtelif mevva ağaçları vardır. Birinci kat: c~
mekan kapılı bir koridor üzerinde hela, bir oia ve zem·n kata 

inen servis merdiven 2 inci kat Bir sofa üzerinde karşılıklı iki 
oda, bir hela bir kiler, 3 üncü kat: Rir s0fa iiz~rinde karşıh :.: lı 
iki oda, bir heli kiler, 4 üncü kat: Çüı aıası ve ay<lınlık 
mahalli olup elektrik, ıerkos va· dır. Zemin katta: Antre kısmın .. 
dan a\ rılmak suretile zemini mermer cepht'sİ istor kep,.nk ve 

c::ımeka nve arkasında bir ada olmai< üzere yt>n i bir df kkfın yapıl• 
mış'.ır. Bina ahşaptır. Umum mesabası 171 nı2 olup bundan 88 

m2 binadır. Yukarıda evs-ıfı yazı[t b.dıçeli maa dükkan 
ev tapu kaydında oldllğU gibi açık artırmaya vazedilm iş 
oldtığuğnndan 19·4-937 tarihine müsarlif Pızartesi günü saat 

14 den 16 ya kadar dairede b irinci arttırına:.t ıcra edil~cekt. r. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammen esinin % 75 ni buldu.~u tak· 

dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tnkdir :le en son art• 
tırmanın taahlıiidü baki kalmak üzere :uttırma 1!1 g ii n müdi tle 

temdit edilerek 4-5-937 tarihine mü-;adif Salı g-ilnü saat t 4 ten 

16 ya kadar kez\ dairemizde yapıla bak ikinci ::ıçık artlırması nda 
arttırnıa bedeli kıymeti mıı~ammenenin % 75 ni bnlnıadığı tak• 

dirde satış 2280 No.lu kanun ahkamına tevfil~ an gerı bırakıl L r. 
Sa:ış peşindir. 

Arttırmaya iştirak etmek istivenlerin kıyımti muh:ımmenenin 
% 7,5 nhpetindc- pey akçesı veya mi111 biri bankanın teminat 

mektubunu hanıil bulunmaları laz mdtr• H ak la rı tapu s ·cill ile 

sabit olmıyan ipotekli alac1klarda cH~er a}akad1.ran.ın ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve m:tsa ..- ife d:dr 
olın iddialannı evrakımiisbiteleri ile bırli~te ilin tar hinden 

itibaren nihayet 20 günz:ırfında birlikte d:ıiremize bildirmeleri 
lazımdır· Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanhr 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kahqar. Müterakim vergi, 

ten vırı ye, lan zifh eden mütevellit Belediye rilsı:m u ve v.1kıf 
ic ıı esi bedeli nıüzaye !edentenzil olunur ve della.liye rüsllnıu , 20 

senelik vakıf icaresi tavizi de di~er bilumum verg ler gibi b rç· 
luva aittir· Daha fazla nı8 lıimat alnı:ık istiyenler 1-4-937 tarihin

den itibaren berkesin görebilmesi için d ıirede açtk buluncl uru• 

lac ık arttırma şartnamesi ile 93419788 N o. lu dosy;ıya ıni"ı· 
racaatla mezkur dos) ada mevcut vesaiki gö,ebilecekieri ilan 
o unur. (13171 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden başmuharrir 
E. izzet 

Basıldığı yer : Mallıaai Ebüzıiya 

Gaziantep Sulh Hukuk 
Mıhalleıi ve köyü Mevkii Cinsi 
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dıger hüyük 

Çırlavuk yeri 
namı di}er il&• 
mo yeri 

Köy ardı namı 
dıger harman Y. 

Orul yotunda 

Kepir T. 

Baıt yerindo 
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Hududu Dönümü Takdir 

edilen 
kıymeti 

L K. 

Sağı yol ve Nazire, so
Ju Bezcıyan Agop ve 

!Rıza Cenani haneleri, 
arkası Nazire ve Rıza 
Cenani önü yol. 
Şarkan şimalen Gıraç, 
garben Hattuç veresesi 
cenuben dere. 
Şimalen Kıraç, garben 
tene şarkan dere. kıb -
leten Hattuç veresesi. 
Şark::ın rnsaf. garhen 
'-'e kı bleten dere, şima
len Kıra<"'. 
Sarkan Kırac. şimalen 
Arifden Hattuca ge -
CPn, kıhletE>n Ahmed-
Of'n 1\f ıısi :lfova gecen 
v")rhPn Tııiluc::ı rtrı;yı. 

Ş:ırkan cığır: kıbleten 
A hmPrlt1Pıı AHve ge -
C'"n. şimalen dere, gar
b Pn hiiviik 
~~rkı:ın Cı~ır. şim;ıfon 
/l lırnettPn A Hv" gP .... ,,n, 
p-:ırhPn Cırl..,vnk vnlu 
'kıhletrm Arifden Hat· 
tııca geçen. 
S:ırk:ın simnlPn Arif
•pn HMtuca ge<'en kıh-
J,,,ten h:umı:ın Y"'"i. gar 
h 0 n Ahmetten Musta -
f:nr;:ı J!e<'PTl. 

S::ırkan On1l yoln, şi
ma1en Ariff!,,n H11ttn-
<'a .ıecen, erırhPn kE>7n 
k1lıl,..ten Arif<len Ali 
CPn::ınive ge,..en. 
Sarkan Gıraç ve kıs • 
rnnn Or11c:11,, or,,l c:i-
rn::ılPn Arifoen Ali c~-
n ::ınh1e ge<"'Pn. kıhlP+en 
ArifdPn Hattu<'~ ge -
('Pn. ~:ırhPn Ahmı>d-

cl"n Gücigeli Z. Aliye 
fP,..en. 
S""k~n Urnc; faln'l'l'\t 

' ~irn::ı lmı A lım"dn"n 
' Mustaf;ıvı:ı gecen. kıh 
• IPtf\,, A rif;ı,,,., lT "''°''"-

,,..., ,...,.,,..,.,n, garben har-
J""l>m veri. 
S:ırk::ın Urrıs fakmn, 
ıdmalen AhmPrl~an 
A l;ve PPl"en kı'hlntP.n 

AhmPddPn M'nst::>fa -
yı:t gecen garben har
man yeri. 
S:ırlrnn Rumevlek Y. 
f':>rıı:::ılPn A"'tnT) Y., 
Jr-11-ıTPtPn Arif elen A 1i 
f"Pn:ınive geçen, gar
hı>n tepe 
Sı:ırkan Arifden 'Ff:ıt
tnrı:t ff Pl"en. E!'RrhPn 
AhrneddPn Alive PP-

CPTI. şimal"'n t.R.,.11{ 
k,hfptpn RumP.vlek 
lınrhtdu. 

~;malen Ahm"tltl"n 
A 11,,p gecPtı . lrı'hl,.tpn 

A.,.ifden Hat.tuc~ ae-
('Pn, ş:ı.,.k~n r,T~r 

P'"'"'""'"n 'rı1•lı1<'ı:t Y"lıt. 
S::ırkan tntlıı<':.t vofu . ' 
şi1'1'ı ::ılen taril'i ~m, 
P:-ırhen mı:>7arlık k1b-

, Jı>ten Arifden Hattu .. 
C'n f'<'ren. 
Ş:ırkan hattuc vere

""~i c:İfl"111PO t11·ik, kıhlı:-ten 

5000 

ı 2 

2 4 

2,5 5 

6 18 

1 3 

3 9 

6 24 

6 18 

1,5 5 

1 " 8 , - . 

8 

2 16 

3 9 

6.5 24 

h,, '"' .· 1•er,.c:.-c:i v-.rh,..., f';ır;ıç S 2a 
Sarkan Kır:ıc ve rlnre 
~imalen Arifif Pn H:tt-
fıı<"'a geçen. kıhJ.ten 

T11tl11ca takımlı gar-
lı"'n Rasaf. 6 18 
~nrkan Ahrnedden 
Mnstaf ı:ıva gecen. si-
m::ı fon Kn·ı:\c ve <lP.re, 
g<lrben ArifdPTI Hat -
tıı"a eeren k1hlPten 
AhmeddE>n Mustafa ~ 
ya gecen. :& 10 
S"lrk:m K1rac, sima -
lenAhmedden Mns -
fafrıwı gecım. kıhle -
tı>n Ali J!::ırben dere. S 14 
Garben Cenani 7.:ıde 
Osman RJ?a ve Nn -
rett;n, kıbleten C1$r 
siml'llPn alt :ırık şar -
k::ın Karir P::ıc;n. 16 80 
Kıhleten (J.,.Nirmen 
yoln ve Kadir 'PR~a şi-
malen a1t al"ık. rmı- -
b<'n r.enani znrlp R1?:a 
ve Oc:;m:ın N11rPftin 
ı:::~l"knn Karlir n:.Jc;a. 12 100 
Kıl-ıleten Kar::ıhnrç 
arı~1. prırhen Kadir 
}'"...., c::-ır1-::ın keza, şi-
f"""'"., alt :lr1k. 16 200 
KıhlPten Giinpv<:evo-
lu. rra>·ı,pn 'Knrlir n:ı-
Şl'l. ı:;~rk;ın Cı>nani za-
de Ügman Rlza ve 

Nurettin şimalen alt 'rık. 14 8() 



( 7 ncl sayfa dan devam ) 
Mahallesi ve kö,·ü Mevkii Cinli· Tapu ka~dt No• T. Hududu Dönumü Takdir 

edilen 
kıymeti 

Dans profesörü ı-------------
P•r•••n 1937 ae.n~•lnln Bürün ıstnaplarrn panzehiri 

Telhalit 

• 

• 

-• 

• 

... 
• 

• 

• 

.. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tilbalit 

• 

• 

• 

• 

• 

Arap apfl 

Hüyük ardında v~ 
kabir altında çevlik 

Karahucak 

Geçit apı 

Bahçede 

ı ,. 

Sipahl yolunda 

:Paşa çevliği 

:: . 
Sulu tarla 

• 

• 

Bahçe yeri 

ve eşcar• 

dan his~e.ı 

Bahçe v. 

Dqti T. 

• 

Miski T. 

Kö1uğrunda incecik Dqti T. 

Büyük dud arkau 

Kanb tarla 

Petekli ok 

J(üçük dud 
okunda 

Dip okda 

Kaçak ok 

Pınarbaıı 

Ali ded• 

Keçecik vo 
uzun ole 

• 
Arap aııka 

Karı bucak 

Avşar çevliği 

• 

• • 

• • 

" . 

• • 

Meıkl r 

• • 

. " 
• • 

• • 

o.cıki T. 

Sipahi yolunda rayri meskl T. 

Köy uğrunda 
karbuz Y. 

Büyüle tud okunda• • 

• • 

• • 

ıso 

151 

152 

153 

154 
156 

15S 

157 

158 

161 

163 

164 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

177 

178 

179 

181 
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• 

• 

... 
• 

it 

-. 
• 

_ .. 
-. 
• 

., 

' 

' .J 

• 

,,,. 

• 

• 

• 

" • 

.. 
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• 

• 

, 
• 

• 

Kıbleten Güneyseyo-
. lu, şirnaJen alt arık, 

garben Kadir paşa, 
şarkan keza. 
Şarkan safa, garben 

kabirlik, şimalcn arık 
ve Hatunlu tariki kıh 
lcten Güneyse yolu 
ve Ahdü1k:ldir. 
Kıbleten GUncyse yo 
hı, gar ben Kadir pa
ş:ı. şarkan keza şima
l<'n X-arabuc:ı.k arıkı. 
Kıbleten Ahdülka -
dir. garbcn keza, şar
k;m Kadir paşa, şi
m;ı Jen Bucak arıkı. 
K ıbleten arık, şarkan 
C<"nani zade Rıza, 
Nııreddin, garben 
S<ıf::t simalcn Sacur. 
Kıbleten arık, şarkan 
Kır.aç ve yol, şimalen 
Paşa çevli~i arıkı, 
garben tarik. 
Garben Safa, şarkan 
Kadir paşa, şimalen 
üc kuppe, kıbleten 
Karagöz hududu. 
Kıhleten Karagöz hu-

, dudu, garben Kadir 
pac;a, şarkan keza, şi
maJcn sipahi yolu. 
Sarkan Aynifar, ısi -
malen kez:ı, garben 
kr7a, lableten kıraç. 
Kıbleten Cı~ır. par
bPn Safa, şarkan Ka
dir pasa. şimalen har 
man yeri. 
Kıhletcn K:ıdir paşa, 
garben Hiisami ve 

yeni yapan. değirmf'n 
yolu. şarkan Kadir 
pnc;a simalen kezn. 
Kıbleten Cenani zade 
Rı7.a ve Nureddin, 

garben baran hudud, 
dıı. şarkan Aramı ce
didin Antepvolu şi
malen Kadir pm;a. 
Kıbleten Cenani ?:nde 
Rızn ve Nureddin, 
garben Hii .. ami ve 
yeni yamın deairm"n 
yolu ~mrkan Hüsami 
VP Tnlhalit Y şima
)Pn Kadir nasa 
Garben hüyUk tud 
oku. sarkan h:lnnan 

yeri, kıhleten CPnani 
2::ıde Rı?.::t VP Nured
ain "imaJen s~fa. 
KıhlPten Ayni Far, 
~arhPn Kadir pasa, 
ş::ırk::m keza, şimalen 
'Ak arık. 
KıhfPten Avnifar. şi .. 
ınalen alt arık, ~ar • 
hPn Kadir pasa ı:::ır • 
kan <::'Pn::ıni zade Rıza 
VP Nureddin. 
Kıhleten Ayni far, 
garht:>n Kadir pa~a. 
g:ır!ı-an v::ın Ar1kı, şi -
rrt::ıl,.n alt ~rık 
KıhlP.ten KarahucalC 
erıkı. earben Safa sar
kan T<ı:ıdir paşa ıtar
l>Pn Safa. şarkan K;ı .. 
di r pasa ve van ar1kı 
f;imalen alt arık 
KıhletPn ~nfa. P<'lrhen 
f'Pnani nıdr Rıza ve 
Nureddin. sark::ın Sa-

fcı n::ırhPn alt nr•k 
J<'",hJPfPn Gtinevse t::t
ri ki c::ırkan .:l) t arık 

' şimı:ıl0n K::ınir n:ıc:a 
p::ırhen r,.n::ıni zade 
P•?a ve NurP~rtin 
KıhletPn Glirıevse 
~ınlu simcılPn KM;:ı -

hıır::ık arı'1ı ~ark:ın 
''"' a:ırhPn K:ırlir mıc:a. 
R'ıhl,.tpn Avnif::ır c:i-

maJen ve s:ırkcın Ka
dir nasa P"rhPrı Sı:ıF~. 

. J<•hleten K:>,.aaöz hıı 
011011, şimCllPn iiç 
k11h~e. s:ırk::ın l{:ulir 
p::ıc-ı:ı a:ırhen <>n::ıtıi 

?:>~" 1?17a V" Nıırerl-t;n. 

F"h1,.+on Cıeır, ~ima

J,.ıı h :ırrnan VPri, sar
k::ın K.:ınir pac:::ı. /[ar
hPn köv 11~r1m~a 
Sınrlık mevkiinde Ce 
tı:>ni 7:ırle Rıza ve 
J\lıırPndin. 

Rıhl"ten 'R°:>dir nı:ıc:a 
' ~ifl":ılpn ~:ıfa. şar'f..:>n 

Jı:i.iri;'k hın oku ear-
"""' Hiic:~mi ve w»ıi 
yapan d«:>ğirmen yolu. 

L K. 

8 40 

10 90 

6 75 .. 

8 96 

ı6 300 

14 70 

reni dans tlgUrlerlnl G R ., Pı. N -~~ tilr•nmek lsterenlere 
rnUJde 

Beyotlu istiklal caddt"si Türkuaı 
danı derahancsinde Kemal Sami 

Bayere mür:ıcaat. Hergün sabah 
ondan alcşam dokuza kadar ders

hanesi talebelerine açıktır. 

Beşiktaş İcra Mıemurluğundan: 

Bir deynin temini istifası için ha

ciz altına alınıp Küçük çekmece

de Akifin çütliğinde bulunan beş 

yüz lira muhammen kıymetli Sev

role markalı bir adet lrnmyon ac;ık 

arttırma suretile 29/3/937 tarihine 

rastlayan Pazartesi günü saat on 

dörtten on altıya kadar paraya 

çevrileceğinden dellaliye resmi ve 
ihale pulları alıcısına ait olmak üze

re alıcıların % 7,5 yüzde yedi bu

çuk pey akçesini hamilen ayni gün

de ve saatta mahallinde bulundu -

rulacak memura müracaatları i -
lan olunur. 

24 72 iıı~-------.1 Geçiremiyeceği h'çbir ağrı ve sızı yoktur 
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
24 72 Cağaloğlu Nuruosmani ye ca d. 

Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te·efon. 22566 

16 20 ··-----·---· 

24 96 

24 96 

8 24 

. 
24 72 

15 60 

8 40 

14 100 

24 200 

' 2() 2401 

14 80 

8 40 , 

6 75 , 

1 
4 50 

40 120 

Dr. Hafız Camel 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabınesınde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah •9.5 - 12. saatleri ha

kiJci fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

• Kana.~lı T 

... 
• YeDiok 

Kadı bendinde 

• Akçakuyun 

Karagöz 

• • 

• • 

• • 

GRIPIN, baş, • diş, sinir, adale 

romAhzma afrılarına karşı en te

sirli ilAçtır, icap ederse günde üç 

kaşe alınabilir. 

• 
1 

GRlPIN hele bu karışık bahar 

havalarında nezle, grip, ve bron-

şile karşı sizi bir kale gibi mu .. 

hafaıa ve rahauızlığınızı izale eder. 

F- N-em 
1 11 Mart perşembe akşamı 

• • 

-• • 

. ,, 

" . 

• • 

" " 

,, " 

" " 

Klarnet RAMAZAN 
Gec .s· 

FevkalAde prograrn ve musiki sUrprlzferl 

• 

18) 
• • 

191 1 

" 

39 Şubat 928 

119 Şubat 340 

120 

121 • 

122 • 

Kıbletcn barna yolu, 
şimalen Kadir paşa, 

farktarı Ateşin köyü, ve 
yeni yapan değirmen 
yolu, garben barna 
hududu. 
Şarkan Hüsami ve 
Telhalit yolu, garben 
pan değirmen yolu, 
şirnalen Kadir paşa, 
kıbleten keza. 
Kıbleten Tilhalit ve 
Gibeyse yolu, şarkan 
Sat:ur, şima1en Kadir 
paşa, garben Gi..:ney
se ve yeni yapan yolu. 
Şarkan Akçakoyunlu 
hududu, garben Dev
lip yolu ve kısmen 
hazinei maliyenin 
rnüfrezhanesi şimalen 
Ali Cenani cenuben 
Ali Cenaninin yeni -
cesi ve Nusavbin hat
tı işgalindeki arazi 
ve müfrezh::ıneleri. 
Sarkan Tilhalitten 
K~rlıfara girlen yol, 
şimalen Ali C~nani, 
garben öküz öldiircn 
t;ıkımı cenuben Ali 
Cenani. 
Sarkan Telhalitten 
Kadılara giden yol, 
simalen sahibi scned, 
A Ji Cenani ~arbcn 
Telhalitten Çörten 
yolu cenuben yine 
AH Cenani. 
Şarkan Dcvlip yolu, 
şimalen Hüsamiden 
Cenani. 
A kçakoyunluya gi -
den yol cenuben Ali 
Cenani. 

24 7,2 

24 72 

24 130 

K 

32 128 

16 64 

10 40 

58 232 

85 232 , 

TclhaJit Kararöı Gayri m11kı T. 123 Şubat 240 

Şarkan Devlip yolu, 
şimalen Telhalit ta -
kımı, garben Telha -
}itten Kadılara giclen 
yol ve cenuben Hü -
samiden Akçakoyun
luva giden yol. · . 
$arkan Devlip yolu, 
şimalen ve cenuben 
Ali Cenani, l!arhf"n 
Kadılardan Telh~lide 
giden yol, şarkan 
Akcakovunlu hudu -
du, şimalen ve· cenu
ben Ali Cenani, gar
ben Devlip yolu. 

16 64 

5 20 • • • 124' • 

20 80 12 48 
Mirasının ifIAs yoliyle adiyen tasfiyesine karar verilen sabık meb'uslardan ölü Ali Cenaninin 

1 
yukarıda hudud ve evsafı, muha mmcn k~ymctleri gösterilen hane ve arazisi açık artırma ile satıla~ 
caktır. 1stiyenlerin % de yedi buçuk dipozit parasile 15/4/937 tarihinde Gaziantep Suih hukuk mah· 
kemcsinde müteşekkil tasfiye yeyetine müracaatleri ilan olunur. 


