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ilk fırsatta Ukranya 
işgal edilecek 

I Almanya ile Lehistan Mançuri 
1 

devletini yakında tanıyacak 
• 1 

IQ'YllE.rdek muhabirimizden dünkü poıta ile yukarıki reıimleri aldık. Muhabirimizin mektubu 4 üncü 
c111 ~rtı_~zdadır. Reıimlerimiz, Avıada Hilaliahmer merkezi umumiıi ta rafından bulgur tevziini, Gündoğ

Yüniin bugünkü halini, Marmarada Hilaliahmer çadırlarında oturanlan ve Avıada yeni baraka 
::::::----___ faaliyetini göıtermektedir. 

lzmir sıcaktan 
kavruluyor 

llnıgar kabinesinde 
· değişiklik mi? 

~ltcahıy Vclçefin yeni bir darbei
hükumet yapmasından 

lzmirden bildirildiğine göre, 
bu kıt günlerinde lzmird~ yakıcı 
aıcaklar lıiaküm ıürmektedir. Çok 
yatlı ihtiyarlar ,ıimdiye kadar iz -
mirde bu kadar fazla sıcağı, bu 
mevsimde, görmediklerini söyle • 
mektedirler. korkuluyor 

(f Qtef 

Bu sıcaklardan lzmirde gribe 
tutulmıyan kalmamıt gibidir. 

j Yakılacak 
zenci 

insan Uldiirmekten 
ve insan eti yemek

ten suçlu 
Amer:kadan bildirildiğine göre 

Klivlend'de iki adam öldürmek 
ve insan eti yemekle ıuçlu bir zen 
ciyi halkın linç etmemesi için, 
mahkeme salonunun etrafını sün· 
gülü ve makineli tüfekli askerler 
sararak beklemiıtir. 

t) kQbineıinin hep bir arada çekilmif bir reımi, Zlatel ortada 

~ l"t"JC>~ 1 Bulgaristanda son hükUmet de-/V ~ ğİfmesinden ıonra biraz istikrar 
Qsreddin Hoca k.esbebni, gibi görünen siyasi va-

Suçlu, iki metreye yakm boyu 
olan Ceym Kayner isimli biridir. 
Hapishaneden mahkeme binası • 
na linçlere kartı hususi ıurette ya 
pılmıt zırhlı bir vagon içinde ge • 
tiril mittir. 11 

• zıyet gene karıtmaktadır. Sofya 
IJ, Yerıne gazeteleri vaziyeti mübhem ve 

IJ"lli4Ql/ Nasreddin kantık gösteren haberler vermeğe 
>'flttıra ';J'il Akıanı gazeteainde, "Naa- batlamıılardır. 
~flk ~~':. nın adı değiştirildiğini (Del·amı .f üncüde) 
rtı11 rertttı11 11

11Yoruz. Orhan Selim, 

1°r. Ocaya "Bay Naareddin,, 
rqltl ,, 

'1" re' 
tıOe kQda~~ 
l· 01'Qfa' a olur mu ya'! •• Ôyleyae 
~''>t lla da General Okutkan, kir 

,., "' 1'e11rıı,.. • ile fil IJeceğ. ıne ı&e kirli bayan pey-
iı- t. 1'ecp.ı:· ız t·e llacıkadın tavuğuna 

''QJ -Vl/nlzi 
~1~ ı~·,11 1 

l<l§ıracağız! lranlı ıa-
: il ar llıı ~ ,.,. . o "'Q , Ogzımıza almayaca -

htı '4 'lak 
tı '°c~fİiz 10Yan,, di11e türkceyc 

" 
~ ... , ... 

Q ~le 
ret'f ,. Çat ll 

l 
11

011 rlnekı a aştı,, uı Franaızca • 
<>,. "'ıt, IJ e eştir. 

ıt, • llcıı acı El . 
'"Q~-~t 11~d' cndı. Hafız gibi aöz-

""ftlr 11 
1 lla§ıyanlardan kal • • u .. '". ' uuylcce bilin.el 

<Va-no) 

iki Yunan 
gazetesi 

Seçim hakkında garlb 
neşriyatta 

bulunuyorlar 
Büyük Millet Meclisine bu defa 

azlık meb'ualarmın girmesi Atina 
gazetelerinde garilb bir takım ne,
riyata yol açmııtır. Bu beklenmi • 
yen netriyatı yapanlardan biri 
(Atinaika Nea) gazetesidir. Bu 
gazete Eskiıehirden müstakil Say-

(Devamı 4 tincüde) 

Bir Amerikan muhabiri §Öyle 
yazıyor: 

"Zencilere ka111 nefret o dere • 
ce kuvvetlidir ki, tren yolunun iki 
yanma bir kaç yüz metrede b!r 
nöbetçiler konulmuftu. Halkın 
her ıeye rağmen herhangi bir te
tebbüse giriımeıinde~ çekinili
yor. 

"Koyner'in öldürdüğü söylenen 
adam Orelyua Törner isimli bir 

(Devamı 4 üncüde) 

, .... -H ... i .. Ö .. E·R-..... "_ 
1 Jatanbulda en çok aatılan 

' 

gazetedir. ilanlarını ' "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. 

WWWae•• .. •••1•eı••llWle111111• ... ııtu11-e111•,1ne 

1 

,,aretal Pilsudakl fal aCjarken 
Lenl,..,airJa çıkan LenintJ-~ 

rqtl•kayo Pravda • gozeteıinJe, a- ~ 1 n18 n 18 r 
ıaiıki mühim )'a%ıyı okuduk:. · • k . 

Polanya ile Almanya arasında n 1 b 1 n 
imzalanan ademi taarruz miıakı, 
Lehlilerle Japonların da, araların- Londra mllzakerelerl 
daki 11.000 kilometreye rağmen, tlmld kapısı açmış 
birbirlerine yakınlaımasına sebeb Berlin, 10 (A.A.) _Nim reı • 
olmuttu.r. mi Koroapondans diplomatik, Lon 

Büyük bir Japon gazetesi olan dra beyannamesi münasebetiyle 
Asachi ·§unu açıktan açığa yaz - dcy.or ki: 
maktadır: "Şayed uzak tarkta bir " Mevzubahis olan, bir ta -

(Devamı 4 üncüde) (Dcva.ıµı 4 üncUde) 

- Niçin Jütiib bayılmlf acaba? Otomobil mi çarptı?. 
- Hayır, müıtakil mcbıu namzeJi1Ji. 
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Fransa 
~l!hili 
karşı 

muharebelere 
tedbir alıyor 

Paris, 9 (A.A.) - Dahiliye na 
zırı, sosyalistlerle komünistlerin 
müşterek nilmayişlerinin yıldönü· 

mü olanl0-2 de, 6-2 de tatbik edi 
lip, iyi neticeler veren tetbir1erin 
tıpkısını almağa karar vermiştir. 
Nazır, bütün ulusun aklı selimine 
müracaat etmektedir. 

HABER - Fransız Relsicüm1.;::TU 
Dıımerg, Fransada, eğer bir dalıilı 

lıarb çıkarsa bunun beynelmilel bir 
lıarble neticeleneceğini lntranslgeant 
ua=f'tcsine beyanat halinde söylemiş· 
tir. 

--o--

V c ize osa karşı sul
kastl n davası 

Atina, 9 - Bay Venizeloıakar 
!' geçen seneki suikastın mürettl · 
bi olan eski Atina poliı müdürü 
Pol '. hronopuloıun vekili . avukat 
Mavreas müstantiği ziyaret ede· 
rek geçenlerde müekkilinin ken· 
disini hapiıaneye çağırarak meç· 
bul adamlar tarafından istintak 
dairesinin çekmecesi kırtlmak ıü
retile altındaki imzaları mürek • 
keple okunmıyacak surette kir • 

letilmit olan ihbarnamelerin altın
daki sahte imzaları kirletmek i · 
çin yirmi bin drahmi mukabilin· 
de istintak katibini kandırmafa 
memur edilmit olduğunu ihbar et. 
miştir. 

Müstantik,, bu ihbar üzerine 
muhbir avukat ile Polihronopulo
su yüzleştirmiı, fakat ıuçlu bu 
ihban külliyen red ve inki.r ede
rek eski vekilinin kendisine if • 
tirada bulunduğunu iddia etmit • 
tir. 

--0--

ltal ya • Irak dostluk 
.Jnisakı 

Roma, 9 ( A.A.) - İtalya ile 
[rak arasında bir dostluk muahe· 
desi yapılmak için birkaç aydan. 

beri devam eden müzakerelerin 
· yakında neticeleneceği bekleni • 

yor. Muahedenin Şubat sonların . 
da imza edilmesi muhtemeldir. 

Yarın Bağdada har~ket edecek o· 
lan Nuri Pata imza için tekrar Ro· 
maya gelecektir. 

-<>--

Bolivya - Paraguvay 
barbı sürüncemede •• 

Asompsiyon, 10 (A.A) - Bura 
da bulunan Fransız, İng!liz ve Bel 
çikalılar Bolivya hakkmda silah 
ambargosunun kaldrnlma.sını 

potesto ederek hükUnıetlerine tel
g-aflar göndc.1"ro:şlPıdir. Burada 
bu yüzden derin bir infial vardır. 
Uluslar kunımunun yapmıt oldu· 
ğu tavsiyeler haksız sayılıyor. 

Diğer taraftan reımi Paraguay 
mahafilinde söylendiğine göre, 
Paraguaym mücadeleye devam et 
mek kuJreli bu karardan dolayı 

azalacak değild '.r. Şimdiye kadar 
yalnız Bolivyalılardan alınan si· 
lah ve mühimmat Paraguaya daha 
iki yıl mücadeleye devam imkinı• 
"'' verecektir. 

Con Simon 
Fransa seyahatinden 

döndii 
Londra, 9 (A.A.) - lngiliz ya

n resmi mahafilinin bildirdiiine 
göre, bugün öğleden sonra' tayya
re ile Paristen dönen bay Con Si· 
mon, orada hiçbir aiyast görüş • 
mede bulunmamıştır. 

. Sir Simon, B. Flanden ile gö • 
rüşmediğ; gibi, enflüenz2' den has· 
ta yatan B. Lava1 ile de bittabi 
görüşememiştir. 

HABER - Ak§am Pos~u 

Almanya, Sovyetler aley
hine emeller besliyor 

Sark· misakından uzak dur ... 
ması bunu isbat edecektir 

Moskova, 9 (A-A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

"Moskova gazetesi,, Londra 
anJaımaları hakkında yazdığı 

m:ıkalede salahiyettar mahafilin 
mütalealarmı hülisa etmektedir. 

Bu gazete, Simon. Laval anlat· 
masının Almanyanın dütüncele • 

rini daha açık görmek imkanı • 
m vereeeğini yazmaktadır. Maka-
lenin hasıl ettiği intibaa ıöre, 
Londra anlaımaiı burada bazı 
noktalardan ve bilhana lngiliz • 

lerin Almanyanın genitleme emel
lerini ıarkt A vrupaya çev:irmek ar
zusu nokta11ndaiı karanlık gö -
rülmkte ise de Sovyet ıiyasası 

Londrada vazedilen eıaslardan 
istifade etmek emelindedir. 

Haber verildiğine göre Lon • 
dra anlaşmaıı F ransanm 9ark Av· 
rupası ıulhünün takviye.i ıiyaıe -
tindeki hattıbareketi buauıunda 

birtaknn itirazlar uyandırmııtır. 
Ancak timdi öyle anlqdıyor ki, 
Fransa sefirinin Moskova hUldl • 
metine tevdi etmit olduğ\J Lon 

dra anla~masmı hakiki mahiyetile 
takdir etmesine imkan vermiıtir. 

Çünkü Almanya mühim tavizat 
muk~bilinde garb misakına i§ti • 

rake davet edilmekle melhuz Al. 
man itirazlarmm önüne reçil • 

mit oluyor ve bu suretle Alman • 
yada mıntakavi misakların tim• 

di iltizam. etmekte olduğu iki ta· 

raflı misaklara müreccah b11Jun • 
duğu prensibini kabul etmif olu-

yor. Almanya yeni garb misakına 
ittirak ettiği halde ıarkta tefriki 

mesaide bulunmaktan imtina e • 

derse bu imtina Almanyanın Sov· 
yet .Rusya aleyhine ,,ıarak ittisa 
emelleri beslediğinin znnni fa • 
kat kıymetli bir itirafı olacaktır. 

Londra hava mukave
lesi ve Italga 

Parla, 9 (A.A.) - ltalyanın ha 
va mukavelesini esu itibariyle ka 

bul etmit olması burada memnuni 
yetle kartılanmıthr. Pariı, Lon • 
dra ve Romada memnuniyeti mu· 
cib formül bulunmak için baılanı 

lan müzakerelere devam oluna • 
caktll'. 

Roma, 9. (A..A.)' - Neıredilen 
reami bir tebliğde deniliyor ki ı 

Londrada Fransa ile İngiltere 
arasında yapılan' ve teferrüatiyle 
İtalyan bükOmetine bildirilen ko-
nuım.alan mes'ul ltalyan mahafUi 
büyük bir dikkatle takib etmi§lel"" 
dir. Bu ·mahafil nihai beyanname . 

nin heyeti umwniyeaini teveccüh· 
le kartılamakta ve Almanya ile an 
laıma ihtimallerini ihtiva ettiii· 
mütaleaaında bulunmaktadır. 

Karıılıklı hava yardım mitakı· 
na gelince, ltalyanın lngiltereye 
kartı ve lngilterenin de ltalyaya 
kartı olan bUı1uai vaziyetleri ayrı· 
ca tetkik edilmekte olduğundan 
ltalyarun hu misaka esaa itibariy· 
le itliraki hu.uaundaki hattı hare
keti yakında tes.bit edilecektir. 
· Gene bu mahafil A vusturyanın 

istiktiline ve Fransız • ltalyan an· 
latmalarına 'karıı lngilterenin al· 
mış olduğu vaziyet hakkında mem 
nuniyet göstermektedir. 

Italqada iş saati ve 
işsizlerin aJe.di 

Roma, 10 (A.A) - Haftalık it 
saatlerinin 40 a indiritm~.i Ü:?:e

rine kendilerine İ! bulunabilen İş.-

cinin sayısı 3 Şubatta 206.284 ü 
bulmuttur· Bunların 161.991 i ıa· 

. nayia yerle,tirilmiştir. 

Almanqada işsizler üç 
milyona yaklaştı 

Berlin, 10 (A.A.) - lkinciki-l ciki.nuna nisbetle de yüzde 41 a · 

d • • 1 • k "dd t zalmıtltr. · nun a ıtıız erın ıayııı ço tı e • · 
-0--

li '°fuklar dolayuiyle 396 bin Çin korsanları 
artmıf ve bUtün itsizler 2.953.900 ü Hongkong, 10 (A.A) - içinde 

bulmuıtur. Bu arbnaya rağmen, yetmit çocuk bulunmut olan Tung 
fOV adındaki korsan gemiıi müret 

itıizlerin aayııı 1934 ikincikinu • tebatmdan bir ikincisi de bugün 

na nisbetle yüzde 21 ve 933 ikin • yakalanmqbr. 
• 

f Sabah ~azeteleri ne diqorlar? ) 
"Yunanhlar dahili işlerimize ne karışıyorlar?,, · 
KURUN - Asım Us bugün yaznuı 

olduğu bcqmakalede Sardan Franaa
ya sığınan Yahudilerin lskenderuna, 
yaJ,ud Suriyeue yerleştirilecekleri 

lıaberi ctralında çıkarı dedikodular • 
don bahsediyor. Asım U ıa göre bu 
Yahudileri Antakya ve I skenderuna 
yerleıtirmek. oradaki Tilrklerin ha· 
yat hakkını tahdld etmek ve hllrriyet· 
lerini ayaklar altına almak demektir. 
Daha evvelden Franaızlar tarafından 
Türk hududuna bir çok Ermenilerin 
yerleştirilmiş olma.<n bir çok kaçakçı· 
lık vak'alarının hudusuna sebep ol • 
muş ve olmaktadır. Şimdi Yahudiler 
de buraya yerleştirilirse bu kaçakçı • 
lık vak'alarının büsbütün . artacağı 
ve Türkiyenin bundan çok zarar gö • 
receğl tabiidir. 

CUMHURiYET.:.. Bulgariatanda 
çıkan Zora gazetesinin yaznuı oldu
ğu makaleyf! Yunll8 Nadi cerJab veri· 
yor. Zora gazetesinin tezi Bulgariata
nın müttefiksiz kalıb kalmıyacağı 

lıakkında bir endisedir. YuTUU Nadi 

Zora gazetesinin endişeye düşmesine 
mahal kalmadığını Balkan andlcqma 
sına giren devletlerin imzalculf klan 
protokola Bulgarların da girebilmesi 
için her zamcuı açık kapı olduğunu 
söylüyor. Bundan sonra Balkan and· 
laşması devletlerinin esa.B gayelerinin 
hlç bir büyilk devletin elinde oyuncak 
olmamak olduğunu lldve ettikten ıon· 
ra Bulgariatanı bir takım hayaller 
peıinden koşmaktansa bu anlaımaya 
girmeğe davet ediyor. 

MiLLiYET - Alımed Şükrü Eı -
mer Yugoslavyada yeni intilıabattarı 
bah8ediyor, Kral Aleksandr zama
nında dağıtılan muhtelif partilerin 
şimdi tekrar canlandığını ve bu ıekil· 
de Yugoslavyanrn demokraıiye doğru 
ilerlemekte olduğunu ıöylü.yor. Ve 
yazısını ıöyle bitiriyor: 
"Şimdi seçim yapılacaktır. Bu se • 

çimde karşı partilerin de kendi üyeleri 
ni saylav seçdirme6e çalışacakları 
söyleniyor. Yanı Yugoslavya dem.ok· 
rasiue aeri dönnıüB demektir. Anlası· 

lıyor ki Yevtiç, Yugoılavya birliğini 
kurmakta baskı yerine, inandırma si
yasası yolundan yürümek istiyor.,, 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı Yu
nan gazetelerinin son meb'us intihab-
lan münasebetUe yazdıkları bazı ya • 
zılara lıücum ediyor. Yunanlılar bl • 
zim son intihablardaYunanlı rum meb 
usları istedikleri gibi seçmediğimizi 
söylüyorlarmrı. Ebüzzlya Zade ilk de
fa olarak Türkten başka meb'uslar 
seçdlğimlzi söyllyerek Yunanlı dott· 
larımızın bU<ikis bundan memnun ol • 
malan lôzım geldiğini, ve Yunanlıla
rın son zamanlarda sık sık dahiU işle
rimize burunlarını sokduklannı Udve 
ederek bunun yerinde bir tş olmadığı. 
m ihtar ediyor. 

SON POSTA - iki yıldız im.ıalı 
yazı Fas Sultanından alayla bahaet • 
tikten sonra Atatürk olmasaydı Ana· 
dolunun da bir Fas olacağını ~ başı • 
mızda belki de herşeye rağmen Alla· 
hın oölaesi olduöunu iddia eden birf.. 

~ 

10 ~T 193:> ~ ı 

M. TitüleskLJ . 
Balkan konseyi retsı 

oldu ııı 
Atina, 9 - Balkan ınisakııt ı 

imzalanmasındanberi bir yıl g~ ~U 
tiği cihetle, Balkan itilafı koııt'' hir 
yine riyaset etmekte olan Yuıı~~ da 
Dıı Bakanı Bay Makaimos, Sa L 

kan Dıt Bakanlarının Ankara 
d•' Uijf 

J ki toplantısında verdikleri karı' 
ra tevfikan riyaseti Romanya D! 
itleri Bakam Bay Titü1etk0r ~ 

... 

devredecektir. , 
Balkan itilafı konseyi reitli~ töı 

ni birer sene müddetle ve ıır• 11 

dört Balkan Dı! itl~ri bakanl•tl !ıt. 

tı ' 
yapacaklardır. 

----<>- dııll ~~~ 
Türkiye hakkın p J 

yalan haberJer b~ 
Ankara, 9 (A.A.) - Dahilit• ~ 

vekaleti matbuat umum mUdiit' l 
lüğünden tebliğ olunmu~tur: , I• tQ11 

Ankara ve lıtanbul ment4911 t~1ı 
Türkiye hakkında birtakını Y•~ ~ 
haberler neıreden internatio~ t 

Newı Servia'in Türkiyede re• ~1 

bir muhabiri yoktur, 
) -.(). 

Müthiş iki Çl~ ·ı~ ~ 
Viyana 9 (A.A.) - Her bırt ıs ~ 

kilometre geni,liğinde iki çil , ~ 
kulüb ile bir kiliseyi ve bot 231 ~ ~ 
hırı yıkmrktır. İnsanca zayiat yv· 
~~ ı 

le 
tıı 

Çtnde muharebe ti~ 
Londra, 9 (Hususi) - Bur•~: 'lı 

gelen haberlere göre dün Jeh~!d' ~ 
Çinlilerle Mançuri ve Japon 1"'·, 

vetleri ara11nda yeniden muha~f ~
beler olmuştur. Muharebe bil , 'd 
gün ıürmüftür. 80 ölü birçok yı.f I~ 
h vardi!'. Vaziyet gergindir. ltı 

' 
-0- . 6 

~ovyctlorln bUt~~ ~ 
• 5( " Moakova, 9 (A.A.) - Yeııı , ·~ 

·ı k · k · · d "Je ~ ~ı en mer ez ıcra omıteaı e. jt• t 
tin 193~ bütçesini tesbit etınışt~ ~ 
Varidat 65 milyar 900 milyod 1, 
muraf 65 milyar 90 milyoıı :~ )~ 
Masraf ve varidatta hük01'1' ,f ~ 
teklifinden 200 milyon ruble l~~ :~ 
lahk vardır. Varidattaki fas Jı01 t, 
muamele vergisinden ve So'f ; 'lı 
varidatındaki tenzilattan ve ııı~ı ~ 
raf faslındaki fazlalık da kUI,) 
esenlik, ziraat tekniği, fiyat t.A l 

niii, yoJ ve toıeler maarafltr" 'Q 

dan ileri gelmektedir. ~~ 
tıt --o-

Bulgaristanıl1 
t~ 
)\ 

nüfusu 1, ~ 
Altı milyondan ffJ1ı ~ 

birlıt' d~ 
Sofya, 9 (A.A.) - 1934 ~ti• 

cikanunun 31 inde yapıla~ tş ttl 
ri nüfus hakkında alınan ılk .. f.f' 
lumata göre Bule-aristanın JJ~~S 
6.081.049 dır. Bu mikdar 911 
da 5.478.741ve1920 de 4.~b'ı 
idi. Nüfusun kilometre murş ıır ) 
başına kesafeti ise 59 u bul~g'# ~ 
tur. Bu kesafet 1920 de 47 "I' '"' 
da 33 idi. Sofyanm nüfus~ ';~~ 
rı ile birlikte 1926 da 232 b>ı1 
timdi 330 bine çıkmııtır. 

--0----

Görülmemtş bit 
fırtına ""ti ~ 

'iı 4 
Groenland, 10 (A.A) --d'' ı ~ 

şiddetli fırbnalarda otu7 k~ 1 
yıkılmış ve on zenci öluıiit; f ~ 
zenci de yaralannu~tır. J-la 
mühinidir. ___.--/ 

nin bulunacağım yazıyor. ~ ~ 
AKŞAM -Akşamdan akş a!'I 

tununda Akşamcı belediye ta~·r. , 
yapılan Halden bahsetmekte ~rı 11' 
Halin vereceği f aydalardarı ıs 111 ti 
dıya bahsettikten sonra yazısı " 

'ri..uor! 
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~ q,iküşiim: 

G.. .-. 
llıel kapaklı 
ki ~tablar ... 

le~ aki masam, Hikmet 
~do l'le Yanyana.. Ortada 
._ biıJe~z var,. Yeni basılıp 
~h ~.ıönderilen kitaptan, 
~ ıf ediyorduk .• 

d'f11n ded 0 k0
• 

..... ~ 1 •• 

'1.:. ·· Ekserisinin kabı ne 

l&a~ çoğunun içlerine 
~ •• Fakat. .. 

'~'te~ ~esef, içleri pek 
't 4 C&zib değil amma, kapla· 
, ....... kita.plarınmkilere ben-... 
~ bizde reaaamlık, mu· 
~ ~ daha mı ileri gitmit?. 

'-, ~~a.k kabil değildir •• 
1'aa ~ıt bır tabi h:lesidir. Sü

eti kaıba vermek... Onu 
• PUiiamak.. Böylelikle, 

._ ~"tıııaia çalıpnak. .• Bir ke • 

' Para aelıin, öteınie bak· 

Ll''Plcı, i-:_ • 0fl • 0 b0 0 "lllt '-iiL~ • ._... iatı en rı ı... st 
\.._-=lllllıel. Kehribar misali •• 
h..~Qe •• I' d • 1 ~ f' ~ ruze •. ,, eyıp a ını • 
~ ' alt ııratar berbad mı, 
" .Sıvqık, bulqık, ezik, 

•• 

~ lıir çok istiflerde de bu 
ti( li ılc,, uaulünü ıöaterebi1i-
~-~ Jarım kiloluk elma 
'-..""111 bile •Jııi vaziyetle kartı • 

~··· ~ meyyaları kesiyor ... 
~ Japryorıunuz •• Ukin, 
~ -.ıı laıtarken teraziye kü
~ 11ribaGr yerinde tethir ettik· 

~Jlp, elini dip taraf • 
'~--:-. ~._. ,,_"' .v1-.J va' ora -
~ ~ mozalak, yamri 
~ ,:6'61' çarık, haatalddı be • 
··~~•tı;ı.ıiıler çıkanp yutturmaia 
'h or •• 

r::-~ aalıaamdaki bu zihni • '-.._ ~;:hmıza ne kötü teair -
~ .. ,.._~ leçen aeneler içinde 
• ~ 11Zdur.. Bereket venin 
~ "-, ~hu iti kontrol a!tma 
~~U bi u~ dünyada, "fürk 
~lelıdir?.. diye tÜJU 

l._~ h i>~e geçildi.. • 
N ~· lr IDünderecatı aüzel bır 
~hai 'ade telleyip pullamak 
\ ~ '111'ette, Türk kariinin 
~ 81t ı::ribıe kartı bir auikaat

·~ e Jtıtturunun, iki kere 
~ ....... ~neticede, okuyucu: 
,......_ &llcı 1 Kitab okumaktan 
ıL ah.__ -h,or, artık almayayım 
"t ....._,_ ihd 0 d-L 0 •t ... •• eyım, mıa ıyı.,, 

ttıt..L 
-·llllll d-. . 

-ııtır ..• 
'--...,, <"•tice SUreyya) 

lı .,.}~. lblrde futbol 
·~ it, 9 ( .A. & 

',. ~·) -lzmirde a • 
~ ~· ı:ılerun İyi bir tekle aok
h~ ihtiJ 6Plerle heyetler ara • 
~ ... ,.la lfı halletmek için Ba
--~ttleti ~ .•e Türkiye idman 
~ ~) li.ıi~ttifala ikinci bq~ .• 

e.ı...İttir Aıılcaradan tehrımı· ,_:___ 
~' flzaJp Izmlrde 
~h ~) - Büyük ulua 
,~ 4~ Kizrm Özalp bu 
'-c1~· 011 treniyle Ankara. 
~~ ıe!nıit, Bumaha • 
~~'--~lak hir tekilde 
b:._~ ....-. Bı.ı. .. _ eii ... 1 · 
lı...~ • .._.. •- zmır • 
~ ,. oI.ıı General Kazım 
~ ltıçtiği duraklarda 

'- -..; &aınimiyetle kartı 

Mezbaha 
resmi 

Telefon 
Şirketinden geri 

BugllnlerdeŞehlrmec[ alınan para 
llslnde gUrUşUlecek Ah 

1 Belediyenin, Şubat baımda, one erden 180 bin 
tatbikten vazıeçmeai üzerine ka- Ura toplandı 
pandı gibi görünen etten kilo üze- Telefon ıirketinin halktan faz. 
rine reaim alınmaaı meaeleai bu- la olarak aldığı iki yüz küıur bin 
günlerde tehir meclisinde tekrar· liranın, bir verem haatahaneai ya
lanacaktır. Öğrendiiimize göre, pılmak üzere, belediyeye teberrü 
ökonolni ve iç itleri bakanlıklan muamelesinin bir an evvel bitiril
da bu it üzerinde tetkikler yapa· meai için belediye ıon gü~rde 
rak belediyeden vaziyeti aormut • büroda çalııan memurlarını da 
lardır. Kasablar cemiyetinde ya· faaliyete geçirmittir. 
pılan toplanblar neticeainde ce • Geçen hafta ıonunda alman 
miyet, batbakanlıia, ökonomi ve neticelere göre ıimdiye kadar ken· 
iç itleri bakanlığına müracaatlar • disine müracaat edilen telefon a
da bulunmuftur. bonelerinin hepsi hiuelerine dü • 

Şehir meclisinin bu devredeki ıen fazla mükaleme ücretini itiraz
toplanblannda konutulacak olan 11z verem hastahanesine sarfedil · 
tehrin bu hayati meaeleaine bü • mek üzere belediyeye teberrü 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. etmektedirler· Şimdiye kadar be
Söylendiiine göre belediye ikti · lediye emrine yüz sekten bin küsur 
aad müdürlüfü de et iti üzerinde liralık teberrü yapılmııtır. Daha 
yapbğı bir tetkiki bu müzakereler kırk bin liralık kadar teberrü edil
eanaamda meclise verecektir. Mec- memit mükaleme ücreti olduju 
liıin ıene kilo üzerinden reaim al· zannedilmektedir. 
ma esaama dayanan, fakat halkm 
da zararmı mucib olmıyacak bir 
formül bulacaiı umulmaktadır. 

Grip salgını 
Mektepler Salıya 

açılıyor 
latanbuldald ırib aalımmdan 

dolayı tatil bulunan ilk okullar 
yarın, orta okullarla liseler de Sa· 
lı rinü aeılacaktır. 

Sailık çe'virmeni Bay AH Rıza 
ır;h butalıjınm ı~diti hakıunda 
demiıtir k~ 

- Grip baatalıiı tehrimizde 
aalgm denecek bir derecede de • 
iildir. Ve yeniden tedbirler alm
maama lüzum ıörülmemektedir. 

Okullar pazarteai ve salı ıü • 
nü tedriaata bqlıyacaktır. 

Fabrikalar, tiyatro ve sinema
lar haatalık dolayııile tatil edil • 
mit delildir. Yalnız Şehir tiyat· 
roaunun operet kumı kapatılmıt
br· Yakında bu da çalıımaya bat
lıyacaktır. 

Bu mevsimler zaten bayle haa
talddı olur. Bunun için bilhaaaa 
J&tlılar dikkat etmelidirler. O. 
kullann tekrar tatil edilmeai için 
tetkikat yapılmıt delildir.,, 

Gribin hemen bütün Avrupada 
salım bir halde olutu herkeai ko
runma tedbirleri aramaia sevket· 
mektedir. Par~ste Onay luUtanesi 
de Dr. Lemeland'm tatLilt PHiii 
ve çok muvaffakıyetli netice alnı
dıiı aöylenen ıu tedavi teklini 
herkeM tavıiye etmekted"r: 

Müzmin ciier iltihaplannda, 
bronko pnömonide, rievi gripler. 
de hararet dütünceye kad•r, her· 
gün on aantiıramdan yirmi ıan • 
tigrama kadar adale ara11 ıyn • 
tholalcool tiringalan. Bu ıırınga. 
lar yirmi aantigramdan 30 aanti· 
grama kadar damara da yapıla • 
bilir. 

-o-

Ziraat Bankasındaki 
buğday sullstlmall 

Ziraat Bankaamda buiday me
seleai üzerindeki arqbrmalar de
vam etmektedir. Ekaperler komia
yonu ve Hayd&rpaf&claki buiday· 
lan ölçme komisyonu henüz ra
porlarım bazırlamamıılardır. 

Bankanın buğday itleri müdür
lüğüne, şimdiye kadar lstanbula 
An.doLıdu ._ bdar bqday gel 
dili ve aablclıjı ıorulmuttur. An
cak bu aorgunun cevabı alındıktan 
day kaybettiği anlqılmıt olacak· 
tır. 

Hollanda mekteb 
gemisi 

Limanımızda bulunan Holanda 
mekteb gemisi Hendrik'i bu aabah
tan itibaren halk ıezmeie batla
mıfbr. Gemi kumandan, zabitan 
ve efradı da ıehirde gezintiler yap
maktadırlar. Yarm konaoloshane
de gemi ıüvariıi terefine bir ıü· 
vare verilecektir. 

Sarho,ıuk 
Bu sabah T akaim Baltacı ıoka

ğmda 19 numaralı evde ititilen 
f eryad üzerine eve gidilmi, ve ev· 
de oturan Zazenin eve aarhot gel
mesinden kansı ve çocuğu feryad 
ettiii anlaıılmıf, suçlu yakalan
mııtır. 

Yaralama 
Tarlabqmda oturan ıoför Mah· 

mud, keıtaneci Derviti çenesinden 
yaralamıı, yakalanmı.ttır. 

Yaralanma 

Mühürlü 
halılar 

Dışarı piyasalarda 
rağbet kazanıyor 
Bundan bir müddet evvel lıpar

ta belediyesi, Isparta.da imal edi
len. halılann hepıine kurtun mü
hür vurulmaama karar vermitti. 
O vakittenberi tatbik edileli bu 
karar dıt piyasalarda Isparta ha-
lıları lehine umulmıyacak kadar 
mühim bir mevki kazandırmıtbr . 

Türkofiıin lakenderiye ve Ber· 
lin ticaret mümeaailleri Isparta 
halılarının buralarda tercihen a · 
randıimı bildirmiılerdir. Bu, ke • 
falet altında ihraç edilen mallar 
için dıt piyaaalarm naaıl emniyet· 
le it yapbfma bir miaal olarak göa 
terilmektedir· 

Öjrendifimize ıöre bu kurtun 
mühür uaulünün bütün Türk halı
ları için tatbiki etrafında tetkikler 
yapılmaktadır. 

--0--

SUmerbank 50 usta 
muavini alacak 
Sümer Banktan aldıfımız ma· 

l\imata göre memleketimizin en 
büyük pamuklu kombinaaı olan 
Kayıeri mensucat fabrikaamm bi
na inpab tamamen bitmittir. Şim· 
di, evvelce Kayaeriye ıetirilmit o
lan makinelerin montajı batl.amıt-
tır. 

Montaj itlerine makinelerin 
Sovyet Rusyada plin itleriyle ui
rqmıı olan mensucat sanayii mü· 
hendwerinden Feehane fabrikaaı 
eski müdürü Şevket Turpd neza· 
ret etmektedir. Montaj itlerini Sov 
yet Rusyada ıtaj görmüt olan genç 
aanayicilerimiz, mütehaasıslarm 

ittirakile, yapmaktadırlar. 
Sümer Bank. Kayseri pamuklu 

kombinumda çalıtmak üzere ye· 
niden elli usta muavini stajiyer o
larak alacaktır. 

Ayasofyadakl · 
hafriyat 

Ayaaofya müzeai bahçeainde 
yapılan hafriyatta yavq yaV&f ba
zı mühim kıanplara tesadüf edil· 
mektedir. Dün hafriyat sahaamda 
bir mermer düzlüie ve buna çıkan 

!Buqün için: - ,,_, -._, - ,...,.._, 

Kazalara karsi 
yapılanlar 

Altı yedi günde bir, kazalarm 
önüne geçmek üzere tramvay ba· 
ıamaklarında yapılacak bir deği • 
tiklik sözü ortaya çıkıyor. 

Bu doğrudur. 
Bu yapılacak . 

Fakat bu, kazaya kendisini a .. 
tan adam veya çocuğa kartı alın
mıt bir tedbirdir. 

Kazaya kend:ni atmamak üze
re adam akıllı kafalan doldurul· 
muı bir yaya halk kalabalığı ye
tittirllecek olursa, ayni derecede 

fayda rörülecefine tüpbe yoktur. 
Bu ara, "çocuk eıirıeme der • 

neği,, nin, tramvay ve otomobiller 
den aakmmak, bunlardan gelecek 
tehi ·kelerin büyüklüğünü göz a • 
nünde tutmak üzere mekteblerde 
konferanslar verdireceğini ıene 

gazetelerde okuduk. 

Bana kalırsa, bu çetid iyilik ha
reketi, bizde, en çok kendimizi 
vermemiz laznn olan teYdir. 

Tramvay ve otomobillere, aanki 
bikim olamryoımutuz ı•bi, onla· 
rm "tuunuz,, akmlarmı hergün 
b:raz daha kumağa, ağzının ka-
pülderine biraz daha gem vurma• 
ia çahıryoruz. 

Ya kaf aaı iıleye11, duyrusu 11 • 

yanık insanın, niçin da&ıa kula • 
Pıı bükmekte olmıyalmı. 

Çocuiu tramvaya atJamalctan 
menedelim. 

Y etitmit adama, d:tdcatli olma
yı, hergün, herfınatta, afit, kon • 
ferans, talimat, türlü vaartalarla 
"kendinde bulunmayı,, hatırlata • 
lım. Kulafmın dibinde ~an 
bir kampana tutalım •• 

Hayvanlara eziyet yapılma
maaı için büyük bir temiz yürekli 
likle çalıtan, öğütler veren; bu 
zavallı dilsiz mahlGklarm emni· 
yetini korumaia canla batla uğ .. 
rqa.nlar var. 

imanlara, kendi hayatlanna 
kartı sempatik davranmağı dire .. 
nerek öğretelim •• 

"Kazalara karıı durma seferber 
liiinin,, daha batka ne gibi yolla
n olabileceğ~ni elbette arqbran; 
lar bulunacaktır. 

Hikmet MUnlr 

bir mermer merdivene raalanm119 ·· -
tır. Bunun ötesinde Ayaaofyanm Şikayetler, temenniler 
maruf mahzenlerinin başlanııcr 

meydana çıkmıfbr. Hafriyata de- Fatihlilerin arzusu 
vam edilmektedir. Müzeler idareai 
hafriyat sahasmı genişletecektir. 

Iran murahhasları 
geri dUndU 

Türk. Yugoslav afyon satıt tef· 
kilitma, tarkm büyük afyon müs
tahıillerinden lranın da ittiraki İ· 
çin, tehrimizde yapılan müzake
rat muvakkat bir müddet i~in dur-

muıtur. lran murahhaslan lrana 
gidecekler ve hükUmetten yeni di
rektif aldıktan ıonra ıehrimize 
dönerek yeniden müzakerata giri· 
ıeceklerdir. Bu tevakkuf devreıi 
nin iik ay süreceği ümid edilmek· 
tedir. 

Yükaelı tahail taJebuinden H. 
Hilmi, Atul, Ahmed, lsmail imza
lariyle ıöyle bir melıtub alaılı: 

"Bizler, Fatih tramvay durak 
yerinde bir bekleme mahalli ya
pılmaamı tiddetle arzu edivoruz. 

Yüzde 30 Syntholec mahlulü 
ile bütün vücud ıerin bir ıurette 
aanbr, ve .bu "aarıı 38,8 ve 39,5 
hararette her üç aaatte bir deiit
tirilir. Eğer hararet 39,5 dan yu. 
karı ise sargıyı iki saatte bir de • 
rittirmelidir. Yalnız aabahlan ve 

Dün gece saat 23 de Küçükpa· 
zar Mehmedpqa yoku§unda otu
ran Rusçuklu 'marangoz 21 yqla
nnda Hamdi fazla aarhoı olarak 
sol elini pencereye vurmak ı':reti
le bileğini keserek ağır yaralanmıı 
ve Cerahpaf& haatahaneaine kal
dmlmıtbr. 
~======== Zonguldakta yapılan 

Fatih, tramvay tirketinin hare • 
ket merkezlerinden biri olmasına 
raimen henüz bir bekleme mahal· 

li yoktur. kıtm yaimur ve kann 
altında tramvay beklemek. ııhha
tımız üzerine pek fazla tesir et· 
mektedir. lıte ıenelerdenberi 

çekmekte olduğumu:ı ha11aten biz 
talebelerin çektiği cefava v~ sıh· 

hatimiz üzerine çok fena tesir e
den bu hale nihayet verilmesini i .. 
teriz.,, 

• 
akpmlan bir saat sarrııız bırakı-
lır. 

Grip 'Londrada bütün tiddeti
• öatermektedir. Maten ~ • 

tesine telefonla verilen haberlere 
göre hastalık 1918 deki mülhit 
enf loenza salgmmı andırıyor. (). 
rada gr'İpin baılangıcı pek tid • 
deu; oluyor. Hararet pek yükseli
yor ve rielerle ihtilat JBPIJOr. 

fabrikalar 
it Bankaamm Zonguldakta Eylülde yeni fabrikanın mamula

yapbğı aömikok ve aömi antraait b piyasaya çıkanlacaktır. Fabrika: 
labrikasmm inpab bir hayli iler· ıflnde 200 ton aömi antrasit çıka· 
lemittir. Bu fabrikanm İDf&&b racak, bundan maada benzin, pet· 
nihayet Hazirana kadar bitecek ve rol ve katran imal edecektir. 



4 

i a iahmerin 
yardımı 

Yer sarsıntısına 
uğrıyanlara bulgur 

tevzi edlldl 
Erdek, 7 (Hususi) - Felaket

zedelere yardım için her eün bu
radnn motörlerle erzak ve inıaat 

malzemesi gönderilmetedir. Bu 
çalışma ile bütün felaket görenler 
yakın bir zamanda barındırılacak
tır. 

Dün adalardan dönen Hilaliah· 
mer müfettişi Said ile yapılan yar· 
dımlo.r hakkında görüştüm. Bana 
verdiği izahatı aynen yazıyorum: 

- H ilaliahmer merkezi umu.mi 
ai yardımlarına devam etme!de· 
air. Bu kere de lstanbuldan Er
değe (10744) kilo bulpr gelmiş 
ve Hilaliahmer heyeti marifetiyle 
tevziata başlanmıştır. Bundan baş 
ka Hilaliahmer ienç dernekleri 
tarafından, dernek teşkilatına da
hil olan ve olmıyan felnket yerle· 
rindeki ilk mekteb çocuklariyle 
'diğer felaket gören muhtaçlara el
bise vesair eşya tedarik ederek 
yardım etmektedir. Bu mak&atla 
da Hilaliahmcr merkezi külliyetli 
bir para göndermiştir.,, 

Bugüne foıda felaketzedelere 
yapılan her türlü yardımlara ne
zaret etmek, onların derdlerine 
ortak olmak ve maneviyatlarını 
yükseltmek için zelzelenin ikinci 
günündenberi adalarda dolatan 
Erdek kaymakamı Esadın göster
diği gayret ve fedakarlık cidden 
talc:dir edilmeğe §ayandır. Bu me
yanda Hilaliahmer müf ettiti Said 
ve Erdek belediye reisi Selihattin 
Yüceli de anmak lazımdır. 

Y~~ıJ~cak Zenci 
(Bcıt taralı 1 incide) 

beyaz erkek ve gebe vaziyette bu
lunan karısıdır. Hakkında dolaşan 
rivayetlerden biri, zencinin ev :n -
de, hayli insan kafaları görünmüı 
olmasıdıır. 

"Zenciyi l=nc etmek istiyen 
halk, şimdiden planını tasarlamıı 
bulunuyor. Bu plana göre, zenci -
yi, öldürdüğü insanların ' evinin 
bahçesinde yakacaklardır. Yakı -
lacak yer, bir muallim mektebi
nin kız kısmı yatakhanesinin kar
ıısındadl!r. 

"Şimdi ıu düıünülüyor. Eğer 
halk zenc·yi yakalamağa bat vu• 
rursa, muhafızlar halka ateş ede
cekler midir?. 

'Bulgar kabinesi 
(flaş taralı 1 inridf' ı 

Yeni ıkabinen"n mevkii iktidara 
geçmesiyle bir darbei hük\ımet 
yapmasına meydan verilmiyen Mi
ralay Velçef'in küçük zabitlere da
yanarak yeni bir darbei hükumet 
yapmasından endi§e edilmektedir. 
Son gelen haberlerden dün ve ev
velki gün ; ki içtima yapan Bu!gar 
garnizon :kumandanlarından mü . 

rekkeb bir heyetin Zlatef kabine -
sinde değişildik yapılmasına karar 
verdiği ani nıılmaktadır. 

Bir ecnebi mütehassıs 
getiri yormuşuz 

Tnymis cazetesinin Berlin mu -
habirinin gazetesine bildirdiğine 
göre Almanyanın maden sanayii 
sabık rüesasından Fon Gerten 
Türkiyenin Ökonomi Bakanlığı 
birinci mü~avirliğine tayin olun 
muştur. 

Bugünlerde !stanbula gelecek 
olan Fon Gerten Türkiyenin sa -
nayile§me planının tatbikatına ne
zaret edecektir. 

l!A.BEH - Altpm Postur 
-

Japon-Alman-Leh lngiliz- Fransız 1 n gi ite re 
anlaşması onuşmaSI Uluslararası Kuru-

(Ba§ tarafı 1 ıncide) mu İÇİD ne sarfediyor 
muharebe çıkar:;a, Almanlarla Hariciye nazırı par- lngilterenin kendi başına, yal
Lehliler, Ukranyaya el atacakla- Jamentodan evvel nız ken~.i itleriyl~ ~ğratması si:a· 
rına dair aralarında gizlke anlaş- sasını guden lngılız gazetelerın-

1 d rai:Jyoda izahat den biri lnniliz ba!lvekilinin A-mış ar ır.,, , o :ır 

1934 de, Tokyoda bir "Leh veremez mi? merikaya gicliş masraflarını ileri 
dostları cemiyeti,, teessüs etmit ve 1 sürerek bunun 1.208 sterlin tuttu. 
buna karıılık, v crıovada bir '· Ja- I Konuşma_ hak k 1 n- ğunu yazıyor. 
pon muhihleri cemiyeti,, kurul- da ecnebi gazete- Cenevre uluslar arası kurumu-
muıtur. teri ne diyorlar? naazah~ı lngiltereye 147,lOOater-

İki memleket arasında, filha - line mal oluyormuf. Buna ilaveten 
İngiliz avam kamarasında İfçi 1 ı· kil · J kika, 1904 Rus • Japon harbinde ngi ız ve i ermin ve memur arı· 

fırkası mebuslarından Lenıböri, ld k 1 de bir dostluk vardı. Leh milliyet- nın Cenevreye gidib ge i çe ole 
lngiliz - Fransız konuımaları neti- l fi 20 444 1. · çilerinin reisi olan Pifoudski, 1905 ve yo masra arı . ster mı 
cesini ilk defa radyoya söylediği b ld 1 de, Tokyoyu ziyaret etmiş, müşte- u uğu yazı ıyor. 
İ"in hariciye nazırı hakkında mec- 1 ·ı · l 1 ku rek düşman olan Rusyaya karşı, :r ngı terenın u us ar ara11 · 
liste ıtikfıyette bulunmuı: ''Bunu, b 1 ... d h bir silah arkadaşlığı tesis et- ~ rumuna u yı verecegı para a a 
önce meclis bilmeliydi. Mecliate mck için Japon erkanıharbiyesiy- çok olacaktır. 
buna dair kendisinden sor~ ıo - 1 le görüşmüştü. Şimdi de, askeri ngiliz vekillerinin ve memur-
rulacaktı,, demis.tir· ı 'l"'h ı k f sahadaki münasebetler lc:uvvetlen- :r arının sı a sız anma on eransı-

miştir. Sir Con Simon bunu meclise bir na gidişleri o yıl içinde 4.330 ster-
Geçen yıl içinde, birçok Japon saygısızlık olarak değil, tebliğin line mal olmuştur. 

ne olduğu anla§ılmak üzere rad- -------------askeri heyetleri Lehiıtanı ziyaret 
yo müessesesi laraf ından kendisi

etmİ§tİr. Bu ay içinde, Polonya, 
ne yapılmıt bir daveti kabul et

Harbindeki Japon kumandanına 
mel< suretiyle yaptığını söylemiı, 

''Lehistana ettiği yardımlardan do 
sonra, lngiliz • Fransız konuşma. 

layı,, Polonia Pestituta nişanını · 
,ınm Almanyadaki tesirine ve el

vennİ§tİr. 
de edilen neticeye dair demi1tir 

Son Japon ataşemiliteri Varşo· 
ki: vadan ayrılırken, gazetecilere şu 

beyanatta bulunmuıtur: 

Jak Dasa 
Balat 1'ürk KilltUrll 

Kurumunda bir 
konferans verdi 
iki yıldanberi, Türk kültürünün 

musevi yurddaıları arasında yer • 
Ieımesinde çok fay dalı çalışması 
olan (Balat Türk Kültürü) kuru • 
munda cuma akıamı J. Dasa ta -
rafından bir konferans verilmİ§tİr. 

Mani 
yüzünde~ 
Keten he! vacıoııt 
başına gelenler 

Dün gece bir hiç yüıU~ııJ 
Cümhuı-iyet caddesinde bir c:ı 
yet olmu~, hamal Ali isınindeıİ L 
keten helva satan Cemal ad • r\ 
birini bıçakla bacağınclan, lP ~ 
zundan ve karnından ağır ı\J ~t 
yaralamı§tır. Vak'a tudur: 1 

Cemal iınıindeki keten h~ : ~. 
cı bağıra hağı~a mani okd tJ 4li S 
helva satarken hamal Ali her 
dense buna içerlemİ§ ve 
yaklaıarak: 

- Sesini kes, böyle bajırO: 
Eğer kesmez ve bağırmakta d• 
vam edersen seni gebertirİlfl• 
miştir.. , 

Cemal bu sözlere hiç ){utalc 
memiı, bilakis sesini daha f d 
yükselterek avazı çıktığı Jc• 
hemen Ali aley'hine uydurdugıı ~bil 
maniyi söylemeğe başlamıştır· 

1 
Bundan büsbütün hiddetle ~ 0 

Ali, Cemalin üstüne atılara~)ılt 
bir evin arkasına kadar sütll 

miı ve çektiği kamasinı ce ~ 
üç kere sapladıktan sonra k•~ 
ken polis ve bekçiler tarafı ~ 
yakalanmıştır. Hayatı tob 
de olan Cemal de hastah• 
ka ldırılmııtır. 

"- Leh ordusu, askerlikten an· 
lıyan herkesin takdirine layiktir· 
Dünyanın en mükemmel orduları 
arasında onu da zikredebilirim. 
Bana çok yüksek bir vazife tevdi 
edildiği için Japonyaya dönüyo • 
nım. Orada, işimin başında bu • 
lunurken, Leh ordusiyle sıkı mü -

"Berlindeki elçiliğimizden Öğ· 
rendiğime göre, Alman hariciye 
nezareti matbuat bürosu şefi, mat
buat mümessillerine, gönderdiği
miz teklifin, bir anlaıma esası ola
rak tutulacağım söylemiştir .. ,, J. Dasa Türk uygurluğu mevzulu ----------_. 

nasehette bulunacağım.,, 
Yeni ata~emiliter olan Ceneral 

Yamavaki daha evvelce de, Var
şovada bulunmuştu. 1920 senesin· 
de Bol~eviklerle Lehliler muhare· 
be eClerken1 uzat, oradakıJapon 
a.akert heyetine riyaset ediyordu. 
Sonra, hizmetine mükafatan, Ja
pon erkanıharbiyesindeki birinci 
şubenin reisi olmuştu. Şanghay 
muharebelerine iştirak etti. Şim
di ise, fevkalade vazife ile ve ter
fi ile Lehistana geliyor. 

Ceneral Yamavaki, ilk beyana
bnda, "1920 de, Leh askerlerinin 
gösterdikleri cesarete hala hay. 
ran,, olduğunu söylemiştir. Bu a
damın böyle fevkalade vazifeyle 
Lehiatana geliti iki memleket as
keri münasebetinde yeni bir devre 
açacağında fÜphe bırakmıyor. 

Lehistar.ın Tokyo sefiri Mo
seiscki, hükfunet reisinin oğludur. 

• • 
lngilizce Newschronicle gaze

tesi, Londrada Fransız ve İngiliz 
başvekillerinin konuşmalarından 

sonra Almanyaya yapılan teklif 
üzerinde uluslar arası bir sevinç 
ve hof nudluk uyandığını yazarak, 
"Fransamn memnun olduğunu, f. 
tal nın diyAC4.ği lc.alına~•ion. 

Belçikanın daha fazla memnun ol
duğunu ve lngilterede yalnız infi
rad siyasasını takib edenler tara
fından tenkid yapıldığını, ileri sür. 
melc:tedir. 

Moskovada çıkan ,.Pravda,, ga

zetetjnden "Deyli Herald,, gaze
tesine almmıt bir parçaya göre, 
''bu anlatmanın neticeai Alman 

silahlarının çoğaltılması ve böyle
ce bir silah yarışının meydan al
ması,, demek olacaktır. Pravda di
yor ki: 

"lngilterede iktidar mevkiinde 
olan mahafil, kısmen, Alman dip
lomasisi tesiri altına girmit bulu-
nuyor.,, 

bu kanf eransında Türk tarihinin 
yeni esaslarının büyük Atatürk ta
rafından nasıl aydınlatıldığını an· 
latmış ve Osmanlı tarih tezinin mil 
Jeti ihmal ve inkar ebnesine mu
kabil Atatürk'ün tarih tezinin tek 
mevzu olarak milleti aldığını, o

nu okuduğunu ve onu arattırdığı
nı söylemiştir. Konferans çok ka-
Ial;alık olmu§(ur. . 

Almanlar nikbin 
(Btlf taralı l incide) 

lam muayYen projelerin red veya 
kabulü değil, ancak muayyen bir 
proğram dahilinde, serbestçe ve 
müsavat üzere müzakerata giriı -
mektedir.,, ı 

Bu gazete, Almanyanm lngilte
re ile Fransanın arasını açmağa 

çalışmadığını temin etmekte ve 
bilakis bu devletlerin, silahlanma 
me.aili hakkında bir anlaşmanın 

husulünü temenni hususunda mu
tabık kaldıkla'rından dolayı mem
nuniyetini izhar eylemektedir : 

Kendisi, son zamanlarda, Mançu-ı ----~---------

riye seyahat etmiı, orada bir "Le- Zevk sahibi 
"Bu suretle, ayni gayeyi güden 

uluslar arası müzakerelerin daima 
ilişmit olduğu ölü noktadan öteye 
geçebilmek ümidi hasıl olmuştur • his tan /, sya Bankası,, kurmuştur. h I rs I Z 1 ar 

Bu zat, Almanya ile Lehistanın "Bazı yabancı gazetelerin neş • 
riyatma bakılırsa, bir çok millet • 
ler Londra programına karşı iti -
raz beyan etmektedirler. Pariı, 
Londra ve Berlinden batka, Ro -
manın, Pragm, Varşovanm ve 
Moskovanın da, bu işin muvaff a
kıyetine çalışmaları gerektir. 

Mançuriyi pek yakında tanıya -
ı 

caklnrını söylemi,tir. Bu ismi ge -
çen devletler, aralarında bir iktı -
sadi menfaat birliği kunnağa uğ -
raşmaktadırlar. Japon ordusu için, 
Lehistana beş küsur milyon frank 
kıymetinde çinko siparişi verilmif
tir. Mitsui Japon tröstü Varşova 
üniversitesine 800.000 zloti hediye 
etmiştir. Bu para ile Japonyayı tet 
kik için bir kürsü ihdaf! olunmuş-
tur. 

Bütün hunlar, Almanya, Japon
ya ve Lehistanın ayni müsterek 
gayeler için nasıl elele verdikleri
ni göstermektedir. 

Alman askeri heye • 
Varşovada 

Varşova, 9 - Yüksek rütbeli 
Alman zabitlerinden General Fon 
Golvis, kaymakam Krüyer, ve bin
başı Fors Var§ovaya varmışlardır. 
Alman askeri heyeti Leh' standa 
uzun müddet kalacaktır. Leh;stan 
erkinıharbiyei umumiye reisi Den-

Hem para, hem kol
leksiyon çalmışlar 

Glaskow, 10 (A.A.) - Borsa 
ajanlarından B. Con Holmes'in, 
dün gece, evine giren hırsızlar bin
lerce sterlin lirasından ba,ka, Van 

Bu denlü mütehalif menfaat -
lerin telifi, ancak bir itimad, af a • 
kiyet ve hulus havası içerisinde 

lılarından mürekkeb birer de kıy- kabili tasavvurdur.,, 
metli koleksiyon çalmıılardır. Hır- --------------

Dayk - Van Dycke - imzalı üç tab
lo, Çin fağfurlarından ve İran ha-

sızların, çaldıkları eşyayı seçmek iki Yunan gazetesi 
hususunda gösterdikleri itinadan, 

nefis eserler mütehassısı ~ldukla
rı anlaşılmaktadır. 

~1ttt11ıa.ımnrısnn11ımntn1ı ıtınmnı1ımnnmt.mtınatttnınmnınıt1tt1111tJ""'9 

şirovski Alman zabitleri şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiş, yemekte 
General Kapşinski ve diğer yüksek 
rütbeli Leh zabitleri hazır bulun
muşlardır. 

Alman zabitleri ilk defa olarak 
Varşova.nın askeri müesseselerini, 
bu arada Gnıçan'daki süvari har
biye mektebini gezmişlerdir· 

( Baştarafı 1 inci de) 

lav namzetliğini koyan ve seçilen 
lstemat Zehniye hücumla hu za -
tın Rum'.arı Türkleştirmek yolun -
da mesai sarfettiğini ve Papa 
Eftimin bir adamı olduğunu yaz -
makta ve Papa Eftime küfürler 
savurmaktadır. 

Proiya gazetesi. de uzun bir baş 
yı-.zısında İstanbul Rumlarının 
Büyük Millet Meclisinde nicin 
temsil edilmediği sualini sormak -
tadır. 

Komojen Kanı 
Saç Eksiri 

Snçların dökülmesine ~; 
peklenmesine mani olur. ~ 
jen saçların köklerini ku\11":,., 
rir ve besler. Komojen saçl 

dasıdır. Tabii renklerini bO il" 
litif bir rayihası vardır. 1'0 

Kanzuk saç ekıiri maruf '-' 
lerle ıtrıyat mağazalarında 
nur. 

Kırıklık, nezle, ha~ 

ve diş ağrılan için 
en faydalı ilaçtır. 

Liitf en ismine ve markasıJ1# 
kat. 
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Esir Kadın 
"t o c u lçlıı program. 19,SO Karqık ko~. n Al -

il ı~~!...~~!~~.J . ..~!~:~~:.':~.1 .. f :;;M=~~et:z:;;:t. ln~lllzce aeerJyat. 

k
E:'let.. Bir dakika bile vakit 

0 aybetmek doğru değildi,, 

Aşk Ve His Romanı 
nakleden: ( va • '40 ) 

~~bıırada onu~ iti ne7di?. 
ı ~ thnıecl yenıden ıordu: 
~ ' s·'~•1e ıidiyoraunuz? •• 

~i :l. arıyorduk!. .. 
bq tla büıbütUn tatırmıttı• 

taıkmlık az ıUrdü. 

1 c:;ın~ babaaı Şeyh Ebu Sa· 
V l)'~tdo olduğunu öğren • 
llctıyle kızını Şahin reise 
tk. . 1 e~ •çın ne dalavere er 

~~Yak direyen bu adamın 
~ lnlarda piıman olduğu • 

ı ~ın1 d 
J ~lltta' arnadım ve çocukla -
t lif rınak için çalıttıiını c:la 

~bi tu, O zamanlarda timdi -
~ata, telgraf, telsiz gibi 

~~ 0 adığı için böyle haber
ct 1.~trden bir yere pek ıüç

; ereli. Hatta çok zaman 
ıf ~b d~ sıkan bir iıyan, bir 
d• ~ h~~ tahttan inm~i, yahud 
. ~ tınin iple boğulması, ay
ı •<>rır, Avrupaya duyulur--

~l ltendine ıöyle a&ylendi: 
~r halde benim lnebahbda 
ao u duYmuıtur ve aldırmak 
) ~derrniıtir. Lakin yaima 
~ Urndan dönmiyecejim ... 

' f tna gitti ve gemim ıu 
"" ~, hale girdi. Murad reisin 

t\~ hu kılıla çıkmak doğ -
~ınt ııktı. Fakat ne ya -
~ta gelen çekilir •. Bir aün 
~ •.~ı çıkarırım. . 
ijll löyle düıünüyorduı 

t~ ş~'d reiıi bana Allah gön
., •tndi ıu yaralı tekneyi hı· 
(n gemilerinden birine ge 

, > l tventlerimi alır, yarım 
~· Uına devam ederim. Bir 

' ıle ~aybetmeğe gelmez ... . ;'•ıl olsa Cezayirde ra -
ll<>l·'kat babam; kardeıim ... 
Jiı. 1 ·~da dunıyor, gözlerinin 

ıt er' d 
~· ın en sııan yaılarını 

Otd •rıt çekerek annesini ha· 
~ \l, 

d,niıl d . , er e ... Belkı ıu karal-.,,,t d 
'·Ç,,.,_ n a ... Y ahud daha ile-

o '• :' "tr\e. ldu. • ~ırpma öldü. Sulara 
tt)j 't'· Şıındi onun güzel ve 
Ilı~~ "~udu, denizin sulan a

erıd' 
Ilı ı, yahud deniz cana-

.~ ... si\ 8Övclelerine gitti. 
t\' ·ı· I in. &ı ı anne !... Onu bula-

: 1~11 tııQalc iıtiyor, fakat bir 

1 
'ttıtı ~ını1ordu. Babaımı ve 
d'tt ) ulaa, onlarla baıbqa 
1 d oı~'ıtıağa baılaıa, gene 
1 ~k l)'•ca.ktı. ÇünkU an -
"'- ••vd' ... b t~lttı .. , 111 anneıi uluna • 

»~ 't. .. 8• 
~ ~'l ıt da.kika bile vakit 
~ >, ~ aelnıezdi. Geç kaldı· 

b ~, ... •ha.siyle kardetini de 
J Q-t ··•? 

~Q t._ ... 
f ~ t~ 

'İr ~ 0 nun içinde, kızgın 
ota" ~r~ıı gibi burkuluyor 
~ ~ ' 
'~•t! ' t.tlıf d ... lier halde gitmell -

:. " . .. " re11 benim dilelimi 
~ l lıır1111 

""'ı" ... Onun leventle • 
~~'lai~~le ~elmek iıtiyen o • 
~ teı.ı .et' ııteıniyenleri di • 

h ~ dtr 'Ye Yerleıtirmek ne 
~ •ile d . 

'~i b· e ınıkanıız ... 
tr • • ~ ~ d te' , bırıne yaklaııyordu. 

l~i ~~n diğer iki gemisi de 

~ ' ll'enmlıler, onlar da 
~ •. ~td1 ıe.leriyle etrafı çm... ,d • 

'tlıia d • b" enn ır aeYi~ i . 

çinde, yer yer ağarmıı olan gür 
.akalını avuçluyor, §Öyle dütünil· 
yordu: 

- Az daha kendi ayalımla on
dan uzaklatmıt olacak.hm ve hiç 
bulamıyacaktım. Talihim vamnf. 
Şimdi Ali reiıle levent ve forıala
nnı bizim gemilere alırım, ıu ya
ralı tekneyi de iki aülle ile denizin 
dibine yollarım. Götilrmeie dei· 
mez ve bizi yolumuzdan alıkoy· 
maktan baıka bir ıeye yaramaz ... 

Böyle, nerdeyıe kı§ın ve fırtı -
naların baılıyacağı bir zamanda 
ilerilere gitmediği için de sevini
yordu. Şimdi Ali r~isle berabe~ 
Cezayire dönüt, onun için büyük 
ve verimli bir savaştan dönüt gibi 
olacaktı. Bütün Cezayir, baıta 
Şeyh Ebusaid ve kızı olduğu hal
de hiç ~üphesiz bayram yapacak
lardı. 

Ondan sonra Şahin reisle kızını 
bulmak ve kurtarmak ~çin hep be· 
raber bir plln kuracaklardı. 

iki ıemi rampa yaptı. 
Ali reiı arbk ızonklıyan J;atını 
"Bazı ıiyaıi milliyetçilere kar

ve yarasını unutmuıtu. Gemisin • 
den, Murad reiıin gemisine blr ok 
gibi fırladı. Sonra bu eski baba 
arkadatının iri ellerini avuçları -
na alarak öptü. 

Murad reis genç konanı yürek
ten kucaklamı§b. 

O.uu ku~o.lclaa kon Set.hin reiae. 

yarı yarıya kavuımut kadar olu -
yordu. 

Öyle ya, Ali reis, Şahin reisin 
bir parçası değil mi zaten? ... 

- Hoı geldin! ..• 
- Hoı bulduk! ... 
- Nasılım oflum? ... 
- Çok tükür!. .. Seni bana Al-

823 Khs. VARŞOVA, 1845 m. 
18 Piyano koıı.eerl. 18,25 Sö7.ler .. 18,65 O

peralardan baval&r. 18.~ SöZler. 19.lG Pl&k, 

llSzlor. Jl Orkı wtn. 11,'6 Haberler. %% LH • 

Y&Dya moe11.lda1. 22,45 Konfera.m. 2S Rek • 
lAmJ:ır, 21.16 Dana. 

K.hz. PRAG, '10 m. 
16,55 Hafif mucalkl. l'ı,55 C)ocuk protra

mı. ıa.10 Sözlre. ıa,20 PJ.Ak. 18,H Söı.ler. 
18.S5 PlAk. 18.65 Haberler. 20.10 PIAk. 20,SO, 

Ku.'.al'tet konMrl. 22 Radyo plyest. 2S,15 
PIAk. %S,SO Almanca haberler. 

KD. LElP:ılG, 182 m. 
18 Max Grl111mla hlklyelerl. 18,!0 Şarkı-

tar. 18,30 Sözler. 19 Almanya ve dünya Öko • 
nomlal. 19,20 Gcçlt rcsnıı plt.klan. ıo Halk 

prkdan. %0,40 Sözler, il Habt>rler. 21,10 
Neutbabelsber&' (Berlln} film ıtüdyosu<'na 

ald sözler. 22 Ski haberleri, 2S Haberler. 
28,20 Dana mucslktal. 

648 llht. BUDAl'EŞTE, 6~0. m. 

18,-lO PIMc, 19,05 Ders. 19.SO Targosta 

mu,...alkbıl. %0,SO Opc-radan ruılden: Blr:etnlıı 

"Camıcn,, operası. 22.SO Haberl<'r, 28,25 Ha

va Jınberlerl. 21,16 Çingene orl.estrasr. 1,0.l 
Haberler. 

Kirahk yah 
Çengelköyünde Kuleli cadde

sinde dört odalı kullanışlı müsta
kil bir yalı gayet ehven fiyatla 
kiralıktır. Yaz ve kıt oturmağa 

müsaittir. Bahçeai \'e kumpanya 
&uyu vardır. Görmek iıtiyenlerin 

ittiıalindeki 79 numaralı haneye 
müracaatları. (3820) 
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Akşam Postası _____ .....___ 

İDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

l'elgTU A~İSTANBUL BABE.U 
1'eleton Tuıı 138'71 idare: hrtO 

..."A .. 8ö'it·f!···şARTLARİ .... ~ 
1 1 8 lJ ayala ! 

l'llrklye: Ufl 130 8RO l~ &;;. ; 
Ccaebh UO &4'ı 140 ıeıo f 

ıLAn TARiFESi .i 
J'lcare& UA.nlaruıuı utın ı.ı.at • 

Reılml llAıılar ıo bınıttur. f 
·······································----· Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 

.__. HABER'in tefrikası No.18 --• 
-Ay, aen beni ıerbest mi sanı

yorsun? .. Eğer öyle ise aldanıyor· 
sun, çocuğum! 

- Demek ki istediğin ıeyleri 
yapamıyorsun da baıka ıeyler ya 
pıyoraun ... Bu akıam bizim eve de 
iıtemiye istemiye mi geldin de 
annemle oturacaksın yoksa? ... 

- Yok, o, iıtemiye iıtemiye 

değil. 
- Öyle ise, söylediklerini an

lamıyorum. Ben, ıenin yanında 
olıam, hep annemin yanma gelip 
otururdum. Çünkü, akşamları ne 
yapıyor biliyor musun? 

- Ne yapıyor? 
- Divanın üzerine uzanıyor, 

eline bir kitap alıyor. Fakat ... 
-Fakat? 
- Kitabı okumuyor... Sadece, 

öyle bakıyor. Dahp bir §eyler dü· 
tünüyor ... Bunu gayet iyi biliyo
rum ... Bak, anlataynn ... Bir gece, 
uyumuyordum. Bilmiyorum niçin, 
içimde bir korku vardı. Yatağım
da da kalamadım. Usulla karyo
ladan indim... Y avaşca yürüyüp 
dıtrı çıktım. 

"Aralıktan baktım ve İ§te o za 
man gayet iyi olarak gördüm: Ki· 
tabı okumuyordu. Sadeie bakıyor 
du. Gözleri çok kederliydi. 

"Bunun üzerine düşündüm ki, 
şayet her gece annemin yanında 

otursam, annem daha az kederli 
olacak. 

-5-

Yemekten ıonra, Matmazel 
· Jackaon, ıalonun bir koltuluna 
oturunca, Ferid, Kaı:nileye: 

- lıterseniz, biraz taraçaya çı
kalım 1 -dedi. 

Dütünüyordu ki, Matmazel 
Jaekıon, bundan sinirlenecek ve 
odasına çekilecektir. 

Ferid, ayni zamanda, bu yal· 
nız kalmaktan istifade ederek, 
genç kadına bir §eyler ıöyliyece

ğini umuyordu. 

Matmazel Jackıon hala orada 
idi. 

Kısa kollu, krmızı İpek bir en
tari giyiyordu. 

Bu elbiıesinden dolayı, Ferid, 
mürebbiyeye takılmııtı. Kendi la
alettayin bir açık renk elbise giy
mitken ve ev sahibesi basit ve ma 
vi bir içeri elbisesi ile onu kartı· 

lamııken, böyle yarı resmi bir kı· 
lıkla matmazeli kart ısında bul
mak acayibine gitmİ§tİ. 

Taraçada, ilkönce pek basit 
bir muhavereye giriıtiler: 

- Ay, pipo mu içecektiniz? 
- Tütün kokusu fenanıza mı 

gider? 
- F enama gitmez ... Lakin bu 

gece ... 
Genç er~ek kadının hissiyatını 

anladı. Piposunu cebine koydu. 
Çiçeklerin kokusunu ciğerlerine 
çekti. 

Gecenin harikulade inceliğini 
kolaylıkla benimsedi. 

Sadede gelemiyordu. Fakat, 
bunu kendi tarafından irtikab e-' 

dilmiı bir korkaklık s~ydı. Söyli·' 
yeceğini söylemek vazifesiydi. ' 

Dedi ki: --- Hiç bir yerde, aizin evinizdt 
olduğum kadar kendimi rahat his 
sebniyorum, Kamile. 

- Burası çok güzel bir yer, de
ğil mi? ... Ben de severim. 

- Acaba evli olsaydım baya· 
tım nas~l olacaktı diye meral< ede-
rim. 

- BiJiniT mi bu? 
- Öyle ... Bilinmez ... Çünkü bir 

insan, iskambil oynarken bile bir 
tek kağıd değittirirse bambaıka 

bir kül kaşısında kalıyor. Halbu
ki, zevce, hayatın yarıaı... insanı, 
lamamiyle başka bir Taziyette bı
raka.biliyor ... Bu aktam Turrut 
bana ne dedi, biliyor musunuz 
Muğlak bir adam olduğumu söy.' 
ledi. 

'(Devamı var) 

lah gönderdi. O kadar ümidıiz 
dim ki ... Fakat §İmdi yarıda kalan 
iti bitirmek için iyi bir fırsat geçti 

elime.- •·---------•-•I Llkin, taraçaya çıktılar. Yan
yana bir müddet durup öteden be-

Murad reis elini Ali reisin omu-
zuna koymuttu. 

Diğer leventler de birbirleriyle 
kucaklaı ıyorlardı. 

Aktamın alaca kara~lığmda ıan 
ki büyük bir bayram vardı. Adri
yatik denizinin ortaımda, 11-

sız ve şİlik ufuklara kartı, ıevinç 
sesleri yükseliyordu. 

Murad reiı, Ali reisin son ıöt -
leri üzerine bakakaldı. 

Halbuki o: 

- Haydi, le\'entlerinle forsa -
latını hizlm gemilere paylaıtıra -
lım ve hemen geri dönelim! ... 

Demek için hazırlanıyordu. Ge
nç konan ise yarım kalan i§İ biti
receğini söylüyordu. 

Murad reis: 

- Ne demek fstiyorıun? ..• 
Diye sordu. Genç reiı cevab ver. 

di: 
- Benim gemiyi görUyorsunuz, 

fena halde yaralandı. Yolda bü • 
yük bir Venedik kalyonuna rasla • 
dık, hakhyorduk amma, bir aksi -
lik, bir uğursuzluk oldu ve birden
bire dümen itlememeğe baıladı. 
itte bu hale geldik ... 

- Bunlar olagan teylerdir. 
- Şimdi senden bir dileğim 

varr ... 
- ..... 

- Umanm ki babanım eski ıa-

vaı yoldatı benden bunu esirge- riden konuıtular. Gecenin sükiinu 
nu dinlediler, Fakat, genç erkek mez ... 

- Söyle bakalım nedir?.. aöyliyeceğini söyliyemedi. 
- Sen , §U üç geminden birini Deniz mırıldanıyordu. Onlara, 

bana bağı§la !... Leventlerden is _ yavaş sesle konuşmalarını telkin 
tiyenler benimle beraber gelsin _ ediyordu. Ç!çeklerin kokusu, bü
ler, lstemiyenler de diğer iki ge . tün havayı sarmıftı. Bütün yıldız
miye geçsinler!... Bn yola devam lar, şu saatte gökyüzünü kapla
edeyim. Çünkü babam z~ncirde in makla beraber, Kamile ile Ferid, 
Jiyor . .'. Onu bir an evvel kurtar _ biribirlerinin gölgelerinden baı· 

1 , ka b'ir §ey görmüyorlardı. ma ıyım .... 
Murad reis, genç. korıanın 0 • Genç kadın gri bir manto giy-

nıuzunu eliyle bastırıyor, gillüm • mitti. Ferid, arkadaşının gümüt 
ıiyordu. rengi parlak ayakkaplarma bakı-

Ali reiı ona Venediğe naııl gi- yordu. 
deceğini, orada kılığını dağiıtire- Bazan, .salonun aydınlık sızan 

Esirgeme derneği
nin balosu 

Şubatın 2S nde, Park Otel salon· 
lannda Esirgeme Derneğinin balo· 
su verilecektir. Dühuliye bir lira, 
yemek iki liradır. Hem gayet güzel 
bir gece geçirecek, hem de bir ha
yır cemiyetine yardım etmiş oln
cak~ınız. 

10·2·935 
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rek babasını nasıl arıyacağını, na- pencerelerıne dönüyordu. 

~~n~m·~~~M1~1-~··r·a-m-•b•i•r-•R•o•m••a•n••5-·k-u-r·u•ş•a-· 
Ali reis susunca cevab verdi: 
- Sana hak veririm. Bir oiu -

lun vazifesi de budur. Fakat ben 
. ıeni ileriye göndermek için değil, 
geri çevirmek için geldi.m ... Çün
kü ..•• 

Ali reis katlarını çabnıı, göz 
kapaklarını açıb kapıyarak karşı
ımdakine bakıyordu. Ondan böy
le bir cevab alacağını hiç umma
mııtı: 

- Genıilerinizden birine acıyor 
musunuz? ... Halbuki dönU§te size 
onun gibi on tanesini verebilir· 
dim ... 

(Devamı vmı) 

Zamanımızın en büyük zabıta vak'alarmı hikaye eden 
' 

Kara Gölge 
Roman serisinin ikinci ıayısı 

Sarı Saçlı Adam 
Ne§roluıımuştur. Batından sonuna kadar zevk, merak ve 

heyecan ile okunan bu romanlardan her on beş günde bir kitap 
çıkarılacaktır. 

Her kitap baılı batına bir romandır ve fiyatı yalnız beş 
kunı,tur. 

Kitapcılardan ve gazete müvezzilerinden arayınız . 
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r HABER'in 1 
Hikayesi 1 Bir piyango facıası ~_!!_lgilizcederslerı ll_ Amasyada SU der 
Bay Ak Sungur ak§a.m üstü 

İ§inden çıktıktan sonra ağır, ağır 
Eminönüne doğru yürümeğe baş· 
ladı. Hava güzeldi. Bahardan arta 
kalan bir gün .• Tramvaya binme· 
dense Beyoğluna yürüyerek çık -
mak ve bu güzel günden istifade 
etmeği dü,ündü. Bir sigara yak
tı. Ellerini paltosunun cebine so
karak yürümeğe ha,ladı. 

Bay Ak Sungur dört senelik ev
li bir adamdı. Karısı Atef, hem 
genç, hem güzeldi. Galiba kendi
sini seviyordu da .. Şimdiye kadar 
hiç kavga etmemi§lerdi. Kadınca
ğız, kocasından olmıyacak şeyler 
istemezdi. Arzularını daima ke
seye ve yorgana göre ölçer, biçer 
ondan sonra ortaya koyardı. 

O da karısını seviyordu. Hem 
de oldukça·. Ah, Ateş de Allah i
çin sevilmiyecek bir kadın değil
di . Uzun boylu, etine dol
gun bir. tazecikti . Buğday 

renkli bir beniz üzerinde iri siyah 
gözleri, ince kaşları pek güzeldi. 
Güldüğü zaman, ufak kırmızı du
daklarının arasından göziiken bir 
ııra inci, insanın gözünü, gönlünü 
açardı .• 

Ak Sungur hayatından mem -
nundu. Güzel bir . kadıncağız, u -
f acık bir apartman, sıcak bir oda 
bir adamı mesud etmeğe kafi ge
lebilir ... Fakat ah tU maat yok mu? 
Biraz daha artsa.. Daha rahat ya
fıyacaktı ! Bütün evin idaresini bu 
altmıf liracığm içine ııkıthrmak, 
pek de kolay bir ıey değildi. Hiç 
olmazsa eline şöyle yüz liracık 
geçiverse, miı gibi geçinecekler • 
di. 

• • 
Adamcağız bu dü9üncelerle 

köprüyü geçerken bir el omuzuna 
-!okundu. 

Arkasına döndü. Tanımadığı 
bir yüzle kartılattı .. 

- Ne istiyorsunuz? Bir emriniz 
mi var? diye sordu. 

Tanımadığı adam çok ciddi bir 
tavurla cevab verdi: 

- Zengin olmak ister misiniz? 
-Zengin olmak mı? Nasıl?. 
- Pek kolay. Bugün ayın ka-

çı? 

- Bugün ayın onu zannederim. 
- Tamam .. O halde yarın dev-

let kutu sizin baımıza konacak de
mektir. 

Şüpheli gözlerle muhatabına 

baktı. 

"- Eyvah .. diye dütündü. Bir 
tımarhane kaçkını.. Nereden de 
böyle belalar beni bulur? 

Bunu dütünürken, İmdad ister 
gibi gelib geçenlere baktı. 
Yabancı adam sözüne devam 

etti: 

- Evet, yarın tamam 50 binli
ralık bir servet cebinize giriyor de
mektir. 

Bay Ak Sungur kendisinde bi
raz cesaret bulabildi. Bir iki yut
kunduktan sonra: 

- ~izin aklınızdan zorunuz mu 
var dostum? diye sordu. 

- O da ne demek? Ben sizin i
yiliğinizi istiyen bir adamım .. 

- iyi amma ben ıizi tanmnyo
rum ki... 

- Bunun ehemmiyeti yok. Şu
nu gördünüz mü, bu bir tayyare 
biletidir. (50) tane biletten bir ta
ne kaldı ve hiç şiiphe etmem ki bü
yük ikramiye de bu bilete çıkacak
tır. 

Bay, rahat bir nefes aldı. 
- Haaa... Şimdi İf anlatıldı .. 

Ben de sizi deli zannetmiıtim .. 

Peki, mademki büyük ikramiye -
nin bu bilete çıkacağını biliyor • 
sunuz, ne diye bu bileti kendiniz 
almıyorsunuz? 

- Bana çıkmaz d~ onun için .. 
- Peki, bana çıkacağı nereden 

malum?. 
- içime öyle doğdu. Karaköy

den geçerken kendi kendime niyet 
ettim: Eğer bu bilete büyük ikra
miye çıkacaksa 60 adım ötede göz 
lüklü bir adam karşıma çıksın, 

dedim· Tam 60 adımda karşıma 

siz çıktınız. Geliniz de siz bu ke
ramete inanınız .. 

- Doğrusu diyecek yok .. 
- Elbette .. Tesadüflere inan • 

mak lazımdır. Beni dinleyiniz de 
şu bileti alınız. Hem siz rahat e
dersiniz, hem de ben .. 

- Anlamadım? 

- Öyle ya canım .. Tabii (50) 
bin liradan hiç olmazsa 500 liracık 
da hana vermez misiniz? 

Bay Ak Sungur artık sıkılmağa 
baılamııtı· Lakırdıyı kısa kesmek 
için: 

- Birader, dedi, ben talihsiz bir 
adamım .. Sen bu bileti batkasına 
sat .. Allahaısmarladık ! 

Müellifi: ömerRıza 

· -101-
And the Palace Pier and on 

each there is a theatre and a 
concert hali. 1 went to see Rose 
Marie on the west Pier aıid Dr. 
Lyn,, on the Palace Pier. 

The air at Brighton makes 
you awfully sleepy at fist. The 
morning after 1 got there 1 slept 
till past nine o'clock, and 1 

shouldn't have waked up then if 
Dad hadn't come in and said . 
"Come on, Jack, are you going 
to sleep all day? '\Vhen l said 
"lsit time to get up Dad,, he 
roared with laughing and shaeu-

1 
ted "Timo to get up ! shöuld 
think it is! it is nearly ten o'clock, 
and if you don't harry you"ll get 
no breakfast. So look sharp, my 
lad.,, 

Noktaları, virgülleri, nasıl ve 
nerede kullanacağımızı öğren -
:niş bulunuyoruz. Şimdi de nok
talı virgüle geçebiliriz. 

Noktalı virgül, noktadan da -
ha kısa, virgülden daha uzun o • 
lacak yerlere konur ve kah nok
ta, kah virgül yerinde kullanılır. 

- Demek bileti almıyorsunuz.. Yalnız cümlenin sonuna kon -
- Hayır! maz. Has isimleri ayıran virgü -
- Yazık .. 50 bin lirayı göz gö- lün yerine noktalı virgül kullan-

re feda ediyorsunuz .. Ne yapalım. mak caiz değildir. 
Günah benden gitti .. Rahatsız et - Mesela elimizdeki mektubun 
tim.. dördüncü ve beıinci cümlelerine 

Adam yürüdü .. Bay Ak Sungur bakınız. 

da Karaköye doğru yollandı. '\Ve went to Eastbourne in a 
Kendi kendine söyleniyordu: ıteamer called the "Devonia,,; 
- (50) bin lira bu bilete çıka- and ve had several splendid ri • 

cakmıt.. Herif deli midir nedir? des in a charabanc. 
Fakat acaba hakikaten bu itte bir Bu iki cümleyi bir noktalı vir
keramet var mı derain? ··· Öyle ya gül ile birbirinden ayırmak 
nereden nereye.· latermiein haki- -mtımkUıı oldugu gibi Do"Vonia 

katen ( 50) bin liralık ikramiye kelimesinden sonra bir nokta 
bu numaraya çıksın.. Adam sen koyarak söze yeniden batlamak 
de! Nerde bende o talih ... Fakat ta mümkündür. 
herifin sözlerini de pek yabana at- ş d ·· l ı d ,. aye cum e er arasın a atı-
mamah .. Tesadüflere inanmak la- f k b l k l · ··1 zım!. y b . e yo sa un arı no ta ı vırgu 

b 
... a: canına u ıt de koyarak ayırmak doğru olur. 

ayagı hem meşgul etti be .. Bu he- M lA 
·f d ese a: rı §eytan mı ır, Hızır mıdır, ne -

dir? Nerden kartıma çıktı, timdi You mustn't do that; it is 
kimbilir ne cehenneme gitti.. Wrong; you know it is. 

Durdu, arkasına baktı .. Tekrar Şu cümleye de dikkat ediniz: 
yürümeğe ve dütünmeğe başladı: Salisbury is a bovely city; ita 

- Mutlaka bunda bir it vardı. cathedral is the most beautiful in 
Ben de pek abdal adamın biri imi- England, and town contains 
şim-. Kısmet ayağıma gelmitken ml'l.ny picturesque old houses. 
geri çevirdim.. Bu cümlede England' dan son-

Sonra ani olarak karar verdi: ra gelen (and) atıfesini hazfe -

- Onu mutlaka bulub bileti al
malı .. 

Artık fazla dütünmedi. Geri dön 
dü, adeta kotarcaıına Eminönüne 
doğru yürümeğe batladı. Gelib ge
çenler Bay Ak Sungura merakla 
bakıyorlardı. O kimseyi görmü -
yordu. Gözünün önünde yalnız 

bir şey vardı. Küme küme para 
yığınları, çil çil liracıklar ... Soluk 
soluğa Emin.önünü geçti· Bahçe -
kapısına saptı.. Görünürde bilet 
satan adam yoktu .. Sirkeciye ka -
dar koftu. Tütüncünün önünde he
rifi yakaladı. 

- Şu bileti ver .. 
- Hangi bileti? 
- Hani canım §U .. Biraz evvel 

satmak istediğin 50 bin liralık bi
let .. 

- Köprü üzerinde raslastmıı -
tık? 

-Tamam ..• 
- Demek bileti alacaksınız .. 
- Evet .. Yoksa baıkasma mı 

sattın .• 
- T eli.ş etmeyin.. Bilet duru -

yor. l§te alınız.. Olünciye kadar 
bana dua ediniz .. 

( Devamı var ) 

decek olursak onun yerine bir 
noktalı virgül koymak lazım ge
lir. 

Fakat bu noktalı virgülleri 
koyduğumuz yerlere nokta koy -
makta doğru olur. 

iki nokta ( : ) nın nasıl kulla -
nılacağına aid kati kaideler yok
tur: Yalnız noktalı virgülün te -
min ettiği durağı kafi görmezse
niz iki noktayı kullanabilirsiniz. 

iki sözü kartılattırmak lazım 
geldiği zaman iki noktadan isti -
fade edilir: 

Mesela: 
He said that 1 deliberately 

broke my word: it is not true. 
Yahud bir sürü sözleri son bir 

sözle hülasa etmek isterseniz 
son sözü kullanmadan iki nokta 
koya bilirsiniz. 

Mesela: 
Deceive no one, cheat no one, 

steal from no one: be honest. 
( - ) tirenin nerelerde kul -

Ianılacağını tayin etmek güç de
ğildir. 

S :ize baıladıktan ve sözü kı -
racak ve yeni bir söze batlıya -

Şehrin su ihtiyacının bir an Ö'1 
temin edilmesi lazımdır 

'A:na•yadan bir görüni 

Amasya, (Hususi) - Şehrimiz 

pek yakın b:r zamana kadar ha -
kımsız, harabe bir halde bulunu -
yor, şehir değil bir köy manzara· 
sını andırıyordu. 

Fakat şimdi yeni yeni bir uya -
mklık bir kımıldanıt görünüyor. 

Bu hareket bilhassa yeni bele -
diye başkanı işine başhyalıdan

beri daha ziyade göze çarpmak -
tadır. 

Belediye meclisi bir kaç aydır 
hararetli müzakerelerde ve bazı 
teşebbüslerde bulunınuttur: 

Y ıllardanberi bakımsız, viran 
kalan Amasyada (Elektrik, Cüm
hur:yet meydanı, Asri mezarlık) 

gibi mühim yenilikler yapılacak. 
Havaların soğuk olması bu it -

lerin tatbikine mani olmu,tur. 
Bunlardan başka (su) yollannm 
da muntazam bir şekilde yapıla -
cağı söylenmektedir. 

Burada ıu yolfarı çok bozuktur. 
Bu yüzden bir çok vatandatunızı 
kaybediyoruz. 

Şehrimizin etrafı dağlarla çev
rili olduğu için bu dağların birçok 
yerlerinde güzel ve temiz ıu mem
abları vardır. Bunlardan bazıları 

şehre kadar iner. Fakat yolları 
çok bozuk olduğu için halkın ço -
ğu hastalıklara tutularak ölüp gi
diyor. 

iyi sulara misal olarak Amasya 
nın (Sofular,, mahallesine inen 
meıhur (Soğuk pınar) suyunu 
gösterebilirim. Hem membaı te -
miz hem de içimi çok iyi olan bu 
su memleketin büyük b:r kısmının 
su ihtiyacmı temin eder. 

Bir çok defalar yolların munta
zam bir şekilde yapılması için be
lediye tarafından çalıtıldı, ıu teh
re yakın bir mahalle kadar geldi 
ise de evlere dağıtılması iç :n tak
simatlı muntazam bir depo maa • 
lesef yapılamamıftır. 

Taksimler gene eskisi gibidir. 
Boruların çoğu demir olmadığı 
için sokak aralanndan evlere gi -
d:nciye kadar içerisine lağım ıı .. 
zıntılan karıııyor. 

Bu yetiımiyormuı gibi evlerde 
bulunan çeşmelerin üst kısımlan 
da aç;ktır. Evin içinde gelen giden 
bir defa elini batınr, kablarını yı
kar. 

Herkes temiz bir su alayını d:ye 

cak olursanız tireyi kullanırsı • 
nız. 

Mesela: 
1 ~m sure Jack is in th'! garden 

with - no there he is. 
Be sure and come tomorrow 

- that is, if you want to. 
Tire ( - ) parantez yerine de 

kullanılır. 

(Devamı var) 

gece olmasını bekler. Eğer bil 
kaynatılmadan içilirse h•P 
yüzde yüz hazırdır. 

Öyle ümid ediyoruz ki 1cı 
valimiz Bay Kadri ile yeni, O 

kan heled:.ye başkanımız S•j 
lal bizi karanlıktan kurtar• 
n gibi pis ve sabunlu su içJO 
de kurtaracaklar. 

Ahllled 

Tekirdağmd~ 
Bir" Emanetcilet b 

llği,, kuruJdtJ 11 
Tekirdağ, (Hueusi) - 'f 

dağına bağlı bütün köy biil 
nin hazırlıklarına başlanı111~ 
nümüzdeki yıl T ekirdağın!O ~ 
tür, Bayındırlık alanında ~e 
nomik kalkmmada bir ileri 
yılı olacağı cihetle bütcelerİS' 
zimine çok ehemmiyet veri 1' 
dir. Oiuo .. Jlglıut"e gore: 
içinde T ekirdağmın bazı JcÖ 
de yeniden mektebler, çef 
köy odaları, meydanlar ysP' 
tır. Vifayet, çetme, mektep İ 
odalarmm planlannı hazıtl 
br. 

Karagümrük Muhteı:b 
der mahallesi Eski AliP.t' 
desi 15 ada, 48 harita, :,, 
1188,5 metre mürabbaı 

· Edirnekapı caddesi Saltı'' 
Kemankeş Mustafapa~a ti 
si Sarraf sokağı 26 ada, , 

harita numaralı, iç"nde d1',.ıı t 
lan sarnıç ve kuyu bulıı~~ 
lar satılıktır. isteklilerin 

1 

veznesine müracaatlar•·· 
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Üyku ile güzellik ara- 1 

sındaki münasebetler 
Bayanıa,r! bir- çoğunuz iyi 
uyumasını bilmiyorsunuz! 

ı..'! Bayanlar, size bugün uyku ilej 
·~ıe ..... . h l llıgın aralarındakı münase -
L ~t~ eti aöyliyeceğim. Bu satırları 1 
oı ırd"k f ç.. 1 ten sonra tatacaksınız. 

So~~lcü eıninim ki, içinizden bir - ı 
a_ arı uyumasını bilmiyorsunuz. 
}' lılarınızın uyku saatleri muay-
erı d ""Id· Ç .. ~ egı ır. ogunuzun uyur -
en aldığı vaziyet kötüdür. 

tec Bir kısmınızın odalan kafi de-
1 

~··ede karanlık değildir, aokal' 
llil.ltiilt"l . . 
&j u erı odanıza kadar gehr, 
ll~ uYlln>uş olsanız bile tahtenu-1 

rıuıu uyanık tutar. 

'kaıtE:':,ela, yatacağınız odanın so
d gurültülerini duymıyacak ka· 
h:~ uıakta, yahud yüksekte, veya
lll kapı ve pencereleri iyi kapan-1 

1
' olmalıdır. ı 

liil~ akıa siz kendi kendinize gü
tah uye alışık olduğunuzu, rahat 
'" a.t uyuyabildiğinizi zannediyor 
"rıua: &j • anıma, bu uyuyan, yalnız 
ı&ırıi.. s· · ı · · d · lldtt ... ınır erınız aıma uya-

liiJ ~· Hariçten gelecek her gü
d~Ye aksülamel yapar, uyanık , 

r, Yorulur. Birçok kimseler: 1 

d "" kütük gibi uyumu~um.. Biı 
e RÖ~lerim açtım ki sabah olmuı. 
~erle~. Ben böyle birisini tanr
'° · Bır gün bize misafir gelmit 
;. ertesi günü aynen böyle söyle- ! 

1tti. 

)a takat o gece, ben rahat uyu -
~ ~aınııtım. Çünkü sabaha kadar 
,,:'Ilı dostum sayıklamıf b, ve 
de. '!r.daki ede.da yattığı için beni 

rahatsız etmişti. 1 
\o~ llir de, perdeleri açık bir odada 
~ l}'dınlıkta uyumak fenadır. 
teç~!eriınizi kapayıb kendimizden 
~~lll •kten sonra, yani uyuduğumuz 

a.n, gözlerimizdeki sinirler is-1 

t:rahate çekilirler ve o zaman, ak
~ülamel kabiliyetleri kalmadığı i
çin ziya ile mücadele edemezler. 
Onun tesiri ,:tında kalırlar. Oda
nızın pencerelerindeki perdeleri, 
yalnız uyandıktan sonra açarsanız 
sizinle beraber gözleriniz de isti
rahat etmit olur. 

Her şeyin bir uaulü olduğu gi
bi, uyumanın da usulü vardır. Her 
şeyden evvel vücudun bütün ade
lelerini raht bir vaziyete koyarak ı 
yatmak lazımdır. Bir hocam der
dj ki: 

- Ölülerimiz bile arka üstü ya
tarken, biz niçin çarpık çurpuk 
yatarız? 

Çok doğru. Uyumak üzere ya
tağa yattığımız zaman "ölü,, gibi 
uzanmalıyız. Yalnız, uyurken, in
sanın kendi üzerine toplanması 

tabiidir. Bunun için "ölli,, gibi 
yatmak lazımdır, derken, dimdik 
yatınız manasına alınm:ımalıdır. 1 
Çünkü dimdik yatılırsa adeleler 
gerilir. Hafifçe toplanılabilir. 

Uyurken ellerinizi yanağınızm 
altına koymayınız. Elinizin hara
reti yüzünüze geçer, orada çizgi
ler yapar ve işin f el ak eti yanak
larınızdaki hafif tüyleri çabucak 
büyütür. Pek tabii, makyajınızla 
yntmayınız demek aklnna bile gel 
miyor, çünkü makyajla katiyen ya

tılmamalıdır. Yatmadan evvel yü
zünüzü ılık su ile ve sabunla yıka
yınız. 

Hülasa edelim: Yatak odanızı 
el". sakin oda olarak seçiniz. Yata
ı{ı!nzı, sabah güneıine mümkün ol 
du~ kadar uzak bir yere koyunuz. 
Arka üstü yatınız. Aktamlan çok 
yemek yemiş olmayınız. Munta -
zam saatlerde uyuyunuz. 

işte~ nıodel 
Sağda: Cin Harlov, siyah ka

difeden bir tuvaletle. 
Solda, altta: Yun Nayt mavi 

bir tuvaletle. 
Altta: Cin Parker: Bir akıam 

elbi•e.iyle. Garnitür turuncu ka
difedir. 

• , ........................................... .. 
\ Bir okuyu~ymuza 

cevab •v " 
Bir okuyucumuzdan §U mektu

bu aldık: 

········-············································································ .. ···· 
"23 ytl§ınJayım. 17 aylık bir ço

cuğum var. Günden güne ıifman

lıyorum. Boyum 1,55 metre. Ağır
lığım 75 kilo. Her gün bir •aat yol 
yürüyorum. Fakat hiç bir teıiri 

yok. Ne yapayım? 
Binicilik, Kadın 

Sporu M.SELMA 

Bu okuyucumuza cevabımız fU· 
Kadınlanmııın bini• dur: 

cilik sporuna göster· Her halde çocuğunuzu doğunır-
dikleri rağbet, Jokey ken uzviyetinizde derin değişiklik-

klübOndeki kadın iıa· ler olmuftu. Günde bir saat yürü-

ların aayıaı ;ıe mek, hele ağır ağır yürürseniz 

bittir. titmanhğınızm önüne geçmeğe ye-
F ak at bi- tişmez. Yürüyüşün zayıflatıcı ol· 

nicilik her ması için evvela vücudun yünlü el-

i 
k a d ı n ı n biselerle örtülü olması, sonra da 

hemence· hızlı hızlı, hatta kotarak yapılma-
cik jstt· ıı ve muhakkak surette terlemesi 

diği za· lazımdır. Üzerinizde kalın elbi-
mao 3 8 selerle jimnastik yapar ve terler· 

pa bileceği bir spor seniz zayıflamak için iyidir. Fakat 

değildir. Ooa ha- ıize tavsiyemiz Her ıeyden evvel 

zırlayıcı sporlar rejim yaparak işe baılamanızdır. 
urdır. Rejim yapmakla sabahlan çay, 

Arıcak bunlar ıhlamur, veya kahve içmenize ma-
ni olmayız. Fakat kati yen yağ ve 

yapı'ıp vücudda icap edeL 
ekmek yememelisiniz. Eğer da • 

sertlik elde edildikten ıonra 
yanamazsanız, nihayet bir bisküi 

ata bia.lebilir. yiyebilirsiniz. Öğle yemeğini §ÖY· 

Yalınız reımini gördüğünüz le tertib ediyoruz: 

Amtrikalı Mis Flora Hoper 150 gram yağsız, ıskarada ya· 

küçiik yaştanberi ata bindiği pılmış et. 200 gram sebze, limonlu 

ve at çiftliklerinde büyüdügü salata ve yemiş. Saat 17 de bir 
için bu gibi idmanlara lü:ru-n bardak çay içebilir ve akşama ay-

bissetmiyor. Onun altında ni yemeği yiyebilirsiniz. Et yerine 

J at. adeta bir muharririn elinde iskarada balık ela olabilir. Bu re-

~4( ~ ~:avlord'un perdedeki muvallakiyet .ırlanndan biri ve kalem fİbidir. jimi yaparak kansız düşmekten 
""'tt~tlbır~ncüi tuvaletine gÖ•terdiği itinadır. Joan Kravlord Holi- korkmayınız . 

.._~__;_:erı~LU11uuı'J:L.&ruııw··~ına.ıl.Y~~·..mıDanL....nldl.2~ır4._~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~:!!!~~~~~~~~~~D~OKTOR 



8 HADEH - Al:şam Poıtn!ı s ~u liA ı rn:.ı;; 

Çocuk haftası TekFıikte yenilik 
Hediqe kazananların Aya kadar ışık gönderebilece• , 
ısimlerini neşredilJoruz bir projektör yapılıyor 

2 hafta önceki b:lmecemiz §U 1Saadet. 69 - . Kadık8y 9 Hüıeyin d8 
'<fi: cemil, 10-Pangaltı3Tahire. Makineden tayyare pilotu - Bütün dünya 

1 - Kadıköy, 2 Vanik9y, 3-
Sinemköy, 4 - Karo.köy, 5 - Ye
niköy, 6 - Ortaköy, 7 - Hasköy 
3 - Arnavc!köy, 9 - Uluköy, 
10-Yeşilköy 11 - Mecid.yeköy 
12 - Bak1rköy, 13 - Erenıköy, 
14 - Çengelköy, 15 Feriköy. 

Bu bilmecemizd~: Fatihte Es
ma So.kir Gülteltin 1 !nci, l~mirde 
Beyler ~okak. ·Necmettin Çetin 
Alp 2 inci, Nişanta~maa Nihatza
clc Behçet Na·ım 3 üncü hediye· 
mi2i kazanmışlardır. 

iPEKLi MENDiL kazan'anlar 

4 - Burca Ye§il cadde 67 Zi -
ya, 5 - Fener de 28 Behice Ke
mm 6 - İzmir Şahinde Cel&I 7 -
Ortaköy Cıılibe Mahmud, 8 -
ıBeş.ktaı ressam llhami Necat 
9 - lzmir 21 Kadriye Altınay, 
10 - Fatih Kemalettin Akta§, 
11 - Kadılcöy Altıyol Nihat Er • 
gun 12 - Edirne Celal Ayhan. 

KAKAO kazananlar 

13 - Pangaltı 5 Mn·,1e, 14 -
Kurtuluı 64 Güzin, 15 - Cihan· 
g·r Güzin Şükrü, 16 - Kurtulut 
46 Suzan Adil, 17 - Kurtulut 
H . Naci, 18 - Beyoğlu 29 mek. 
Ulviye. 19 - Pangalh 2 Muazzez 
Selami, 20 - 15 inci mek. 423 
Malike. 

BISKOI kazananı;,,. 
21 ~ btiklll liıeıi 209 Feyyaz 

22 -- Beyoğlu .29 uncu mektep -
ten Serrin, 23 - Pangaltı 3 Bed

r iye, 24 - 15 inci mektepten 1 -
den Be!kıı, 25 - Kasmıpaşa 2 

Nermin 26 - Bursa 64 Fazilet 
27 - O sküdar 38 irfan, 28 -
Kurtuluş 64 Sa' de, 29 - Pangaltı 
8 Asuman, 30 - Pangaltı 2 Sela

mi Kuruş, 31 - Erkek lisesi 117 
Orhan 32 - İ stanbul lisesi 1192 
H ikmet, 33 - Sultanselim 19 Şa
d iye 34 - Hayriye I' aeıi 20 M. 
Bulug, 35 - Pangaltı 3 Seher 
3G - 34 üncü mek. 510 Vahen 
37 - Ortaköy Posta M: Fehmi 
38 - Cihangir Cihad Şükrü, 

39 - Darr?t P. 214 Besime 40 -
Samatya 54 Na İye. 

KIT AB kazanalar 

41- Pangaltı 8 Kadri 42 -
Üsküdar 721 Harı, 43 - Şiıli 
Gazi C. 25 Şadiye 44 - Bağlar
başı 114 H acer, 45 - İstanbul 
103 Şadan 4S - Erenköy Kamu

ran 47 - Bayazıt 6 Sa ffettin 
48 - Gülhane Hasan oğ!u Ham
di, 49 - Kadırga 17 Selahat 
50 - Unkapanı 42 Bedriye 51 .....; 

Kabataf lisesi 320 Talat 52 - lı. 
46 Müveddet 53 - Edirnekapı 

17 Melahat, 54 Haydarpa~a J9 · 
Erdoğan, 55 - Mecid.yeköy 102 
Celal, 56 - Aksaray 482 Ferettin 

57 - Bilezikçi ıokak 130 Mihrici
han, 58 - Vavutpaşa 247 Mah .. 
mud 59 - Yusuf p. 7 Hilm· 60-
Üsküdar kız orta 'me!deb 380 
Nermin. 

DEFTER kazananlar 

61 - Pangaltı Zafer S. 5. 
F ahruniaa, 62 - 15 inci mekte1> 
3 den Emel 63 - Befiktat 8 Sad!k 
64 Mahmutpafa 120 Y ervat, 65 • 

Pangaltı 8 Semra 66 - 62 inci 
mck. 36 Sezai Raş~d 67 - Fatih 

KART kazananlar kaç radyo makinesi var .? 
71 - 1 inci mekteb. 106 Cevat 

72 - 31 mek. 37 Nermin 73 - Son ıelen Avrupa mecmuala· daha yüksektir. Bu suretle açık· En böyük projektör :j 
F :ruzağada 22 ismet Üstün 74 - n "Autopilot,, adı verilen bir &le- ta kalan demir erimiı bir halde Uzak yerleri aydınlatınalı aı' 
inkılap liıe~i A. Cemal. 75 - 16 tin, daha doğruıu birkaç iletin bir ray uçlannın araıını doldurur. büyük çalıımalar en çok~ 
mcı mekteb 261 lımail 76 - Ye • araya ıetirilmeaiyle meydana çı· Rayların uçları da bu sıcaklıkta e· ıavaıta yapılmıttır. O sır ,,1 . 
nikapı 7 Nevriye 77 - 7 mek. Ş kan bir makinenin icadedildiiini rime kıvamına gelmit bulunaca • Goerz fabrikasının yaptığı 2 af t 
Mehmed Bekir, 78 Esnaflar cemi- haber veriyor. ğından iki ray ucu birbirine kay· re kutrundaki projektörü 2 111 

yeti Hakkı 79 - Nurettin tekke· Bu ilet bir tayynrenin, havada natılmıt olur. mum kuvvetindeydi. ~ 
a·nde 50 Cemal 80 - YenikÖy 33 iken pilotun yardımına lüzum göı· Tabii kaynak iti bitib demirler Savat etyasıdır diye ıont• 
mek. 105 Saadet, 81 - Osküdar termeden kendi kendine uçması- soğuduktan sonra pürüzler düzel· bu projektörü kırıb attılar. 

0
, 

270 Fethi, 82 - Samatya 18 Mü- nı temin ediyor.. tilir, temizlenir.. Şimdi Jentzsch adlı bir JSI _.ı 
nevver, 83 - Burclur vilayeti ilk Bilirsiniz ki bir · tayyarecinin • • • hendiı optik adeseler kulla°'= .. 
mek. Sefçuk, 84 - Bostancı mek- havada birçok vazifeleri vardır: Duralumin çok büyük uzaklıklara ıtık ~ 

teb 132 Naime, 85 - Çengelköy Gideceği yolu, uçacaiı yüksekliği Çelik serttir. Saymağa lüzum derecek ·bir projektör yap~ 
l5 Nüaret 86 _ Davutpafa orta muhafaza etmek, rüzgarların teıi· yok. Birçok itlerde kullamlır. Fa- uğratıyor. Jentzsch'in iddı~ , 
mekteb 523 Muammer 87 Onbe- rine göre tayyareyi yükseltmek, al- kat ağırdır. Halbuki öyle ihtiyaç- göre, bu projektör, büyük ~~ 
t'nci mek 84 Meiahat 88 _Erkek çaltmak, Ağa, ıola çekmek, tay-• lar olur ki çelik fazla ağır geliyor. Goerz'ün yaptığı projekto:ol' 

lisesi 2 Burhan 89 - B
0

tpazar 
yare yolundan çıkınca onu tekrar Meseli. bir tayyarenin gövdesi ıi· daha büyu"k ve daha kuvvetb J 
yoluna koymak, motörü kontrol bi. Bunu sadece alüminyomdan cak, hatta bununla aya ka~dar 

11 Ali Fuad 90 - Vezneciler 93 
etmek ıibi, tayyarecinin bir ıürü yapsak vakıa hafif olur, fakat ıert göndermek mümkün ola 

Şükrü, 91 - F:\tih 106 Sadrk itleri vardır. ve biçimini bozmıyan bir hale gel- Bakalım. 
93 - Şehzadebatı lS Perizat Bütün bu itler bilhassa uzun U· mez. O zaman ilk hatıra gelen fU • • · • ,,. • 

64 - Eyüp 35 Seyfettin Şimıek ÇUtlarda, nihayet bir insan olan olur: Acaba alüminyom serdetti- Kat,..•kop 
92 - Tica,. ... t mek. Faik Bahri ı - Lll pilotu yorabilir. Bundan baıka rilemez mi? Bu meae eyi ıon on, l pr 
95 Y f J 1 S · 96 Projeksiyon makinelerhıa -_.ı. 

- usu paıa a e amı - insanda kat'I bir istikamet tayini on iki sene içinde Almanlar hal - dJY. 
Cümhuriyet orta mekteb 248 Nu- hiııi yoktur. Tayyare yolundan lederek alüminyomu sertleıtirdi • kea bilir. Sinema gösteren "",,! 

ı ülcr neler, ıtık bakımından bu e.,J · 
riye, 97 - ıtanbul 2 ş ·· 1ye dıtarı çıktığı halde pilot bunu hiı- ler ve Duralumin adını takdılar. ..,..._ 
98 - Beyazıt 6 Eıat 99 - Gedik- aetmiyebilir. Sonra, motörlerin Duralumin en çoğu alüminyom bir örneğidir. Fakat bu oı '6'I · 
paşa 9 Antula 100 - Divanyolu teıiri icabı olarak tayyareler ta • olmak üzere, magnesium, bakır lerle bir hayli büyütüb perde"' 
128 Salih 101 - Betiktat 294 mamiyle mütenazır yapılmazlar. ve mangan'm belli ııcakhk, belli rine aksettirmek için hayalin ~ 

yahud film gibi ışık geçireD 
Muzaffer 102 Yerebatanda 6 Mü- Pervanelerin hep bir tarafa dön· nisbet ve usullerde karııtınlmasi- 1 

cisim üzerine itlenmit olmat• f 
beccel 103 - Uzunçarııda berber meıi tayyarenin dümdüz uçmak le meydana gelmittir. ı rektir. Bunun için de araya 
Hamdi, 104 _ Samatya Ozcan imki.nmı azaltır. Meaeli yandan Zeplinlerin gövdesi, motörle • Ilı' 
Şükrü, 105 - Bakırköy 425 Ha- aelen bir rüzılr tayyareyi bir ta - rin birçok kısımları, tayyarelerin toğrafcılık gir~r. Meaeli bir 
}tisi 106 _ Edimel<apı 83 Saide rafa dolru iter, vakıa tekrar düz iskeletleri, otomobillerin birçok rıncanm hareketlerini tetki!) 
107 _ Laleli 2 Birsen 108 _ uçmağa hatlar amma eaki mah - parçaları hep Duralumin ve buna mek için bir sürü ıııklar al /. 

rek ilzerine de fil .•• Bunları iman benzer hali talardan yapılmakta • onun filmini çekmek aonra b '_J 
Beyogwlu 28 Hristo, 109 Gedikli t k • b d k• b n·· .. tr. 

çok defa biııedemez. dır. • • • erme ıca e er ı u - il 
pafa Lutfi Cotlaırı, 1 lO - Kadı • lıte otopilot makinesi bu bir Dünyada ne kadar radyo var masraflı ve az emniyetli 01 

köy 2 Lamia 111 - Beykoz Ali ıllrU itlerden, bu itleri dütünmek· Bir Avrupa gazetesi 1933 sene- meydandadır. ..> 
Eren 112 - 3 mek. 259 Necdet B ku rt d ka)dıtl""~ ten tayyareciyi kurtarıyor. sinde yaptığı bir araştırma sonun- u suru o a an ~ 
Kubilay, 1 l3 - Gülhane haataha- Bu alet, tayyare belli bir yük- da, yer yüzünde 180.000.000 rad· için kataakop adı altında -p.P , ' 

nesinde Mehmed 114 - Beıiktaı ıeklik aldıktan sonra itlemeğe baı yo makinesi bulunduğunu ve dü~- bir projeksiyon makineai •'!j,' 
32 Fehmi 115 - Beşiktaş Mithat layınca, biraz evvel saydığım hal- yadaki insanların yekUnu 1.800 projeksiyon makineıinin jçıo ~ 
116 Kabataş 5- Muzaffer 117 - ler karıı11nda pilotun yapması la- milyon tahmin edildiğine göre her ki bir din:lük üzerine meseli fi' 
6 mek. 412 Ihsan. 118 Çarıamba zım gelen bütün manevraları ken- on kiıiye bir radyo aleti düıtüğü- karıncayı koyuyorsunuz., ate~ 
Fethi 3 Nebahat 119 - Şehzade- di kendine yapıyor ve bu suretle nü yazıyor. karıncayı ve onun bütün hat 1' 
başı 19 Seher 120 - Sirkeci 127 tayyare uçuıları büyük bir em1?'i. Bu hesab bence doğru deiil· lerini gayet net olarak on befr~ 
Ahmed Fethi, 121 - Betiktat yet içine girmit oluyor. dir. Radyo alrıti kullananlar yal. mi defa büyülttükten ıonra 'I 
18 Muazzez, 122 - Galatasaray • ,,. • nız medeni milletlerdir. Dört ki- ki perdeye aksettiriyor. Tıb~ 
L. 1577 Vamık, 123 - Oıküdar 'A.lüminyom kaynağı ti için bir radyo makinesi heaab- ıinema gibi, bu canlı mahl~ 
30 Hayri, 124 - Beyoilunda O- Madenden yapılmıı eıyayı bi- luak 4 X 180 = 720 milyon eder. bütün halleri, bütün hareke :fi 
mer, 125 - Kadıköy 689 Rifat, ribirine kaynak yoliyle bağlamak Yani yeryüzünde 720 milyon in· bilhaısa tabii renginde ol~~· 
126 _ Patabahçe Muzaffer, 127 iti bugünün teknik dünyasını de • san radyo dinlemektedir. Geriye re görülüyor. Bu iletin ~ Jıi' 
_ Kurtulut 23 Pantazi, 128 _ rin &r&fbrmalara, birçok tecrü • kalan bir milyar ve küsur inAnm dar faydalı olduğunu dü9il:. 
31 k 459 Alt 129 5 belere götüren mühim bir ittir. bence dünyadan haberleri yoktur. lirıiniz. Fahri FuaJ ~ •• :/. 

me . an, - araç- B k ak • 1 . h .. • 1 • • • • •• •• ••••••• • •• ... ••••••• ••••••••• ••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••' 
hane 162 Bedriye, 130 - Kadı • u ayn ıt en enuz tamamıy e 
köy 45 Mediha, 131 _ lı. 15 Jı .. halledilmit itlerden değildir. Fa -: 
mail Asan, 132 _ 41 mek. Necdet kat teknik dünyasında bu yolda 
Oğuz, 133 _ 9 mek. 411 Nezihe, büyük itler gören adımlar atıl .' 
134 - Eğridirde Rafi BayAl, 135 mııtır. Bunlardan birisi de alil .1 
- Fenerde Şahiser Hamdi, 136 - minyomla yapılan demir kayna • 

ğıdır. Mesela demiryolu rayları • 
Çapa kız muallim mek. 345 Ma. 

nın uçlan birbirlerine bu usul ile 
like, 137 - Sıcakıularda Şükran, kaynatılır. Bunu size kısaca an-
138 - Çemberlitaı 16 Güner, lataynn: 1 

139 - Oımanbey 1 Acar Bele, Oxyde de fer yani demir pası 1 

140 - Heybeli ada 1 Pali, 141 - ve alüminyom tozu huıuıi bir ter-1 
Samatya 5 Şazende, 1~2-Eyüb kib halinde, birleıtirilecek olan 
orta mek. 688 Emet, 143 - Şir· rayların üzerine dökülür. Kenar .1 
ketihayriye 14 Eıref, 144 - 4 ün- lardan dökülmesin diye etrafı bir 
cü Vakıf 14 Müveddet, 145 - kalıb ile kapatılır. Bunun üzerine 
la. 268 irfan, 146 - Kuzguncuk ' per ovyde de barium, alüminyom 
11 Rauf, 147 - Uzun çar§ı 79 tozu yahud kömür tozu gibi diğer 
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Batı ülkelerinde, Japon impa
ratorunun, Japonlann fikirlerinde 
ve yüreklerinde tuttuğu yer hak· 
kında bir dü~ünce edinmek Çok 
güçtür. 

Hirohlto, gUne!Jln 124 cU 
o§lu 

Şimdiki Japon imparatoru ve 
güneıin oğullarının 124 üncüsü o
lan Hirohito, hiç bir dünyevi ka
yıtla mukayyet ve, 1889 yılında 
yapılan ana yasaya göre, hiç bir 

kanu~a tabi değildir. Mikado yer
yüzünün yalnız en saygı değer im
paratoru değil, ayni zamanda en 
zengin ve zenginliğine rağmen 

mütevazi yaşıyan bir imparatoru· 

dur. Mikado, sabahlan saat do
kuza gelmeden bakanlarını kabul 
eder .sonra- ıarıılmaz bir an'ane 
mucibi - ecdadına tapınır. Bu 
ibadet bittikten sonra da canlı bir 
gazete demek olan ve hadiseleri 
öğrenip kendisine anlatmağa me

mur bir katibi kabul eder. Bunun 
arkasından da elçiler, ilimler ve 
şairler, birer birer imparatorun 
yanına girerler ... Japonyada ıık 

sık görülen bir zelzele, tayfun ve
ya yangın, Mikadoyu f elik et ma
halline gitmeğe mecbur bırakma

dıkça bu, böylece, devam eder. 

imparator mukaddestir 
' Dış ülkelerde imparatorun ai • 

lesine kartı yapılmıt bir tariz veya 
istihza kadar hiç bir şey bir Ja • 
ponu kızdaramaz. Bu yüzden Pe 
kinde çıkan İngilizce bir gazete • 

nin başına gelenler henüz unutul 
mamıştır: Bu gazete, ölen İmpa • 
ratorun hastalığiyle ali.kadar bir 
hadiseden üstü kapalı bir tarzda 

Hngün pişecek yemeklerin ve tıtlılann listesinı ve yaoıhşlann1 
bu kitabda bulacaksınız. 
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Japon imparatoru Hirohito 

Mikadonun ıahsiyetini tenkid et
meğe, hatta tarihi ıebebler için 
bile olsa, onunla meıgul olmağa 

cesaret edememittir. Bu yüzden 
Japonyada Japonlar tarafından 

nefredilmit ve hanedanı, tarih ba
kmıından, tenkide haıredilmit bir 
tetkik görülmemesi dikkate de • 
ğer. 

Ülkenin lier okulunun her ıı • 
nıfında Mikadonun bir resmi a • 
adıdır. Okullular ve hocalan ken • 

dilerini, ıaray nazın tarafından 

kültür bakanına verilen bu rea • 
min - sanki mukaddes bir ema • 
neti muhafaza ediyorlarmıı gibi -
meaul bekçileri addederler. Ço • 
cuklar her sabah sınıfa girerken 
resmin önünde secdeye kapanır • 

lar. Hatta bu reımi her hangi bir 
kazadan kurtarmak için, bocala -
rın veya çocukların hayatlarını 

tehlikeye attıkları sık sık görülür. 
Kobede ecnebi bir gazeteci, bir 
yangm esnasında tehlikeye düşen 

çocukları kurtaracak yerde impa. 
ratorun resmini kurtarmağa çalış
tığı için bir muallimle eğlenmif, 
bunun üzerine de polis müdürlü • 
ğünden nazikane, fakat kat'i bir 
ihtar almıttı. 

Her Japonun evinde mihrab 
gibi hususi bir yer vardır. Bura· 
ıı Mikadoya mahsustur ve çok mu

kaddes addedilir. Oraya, aanat 
eserlerinden maada hiç bir teY ko
nulmaz. Her Japon ailesi günün 

birinde imparatorun evlerine ge
lerek kendisine ayrılan yerde bir 
müddet dinleneceğini umar. 

imparatorun serveti 
Japonyanm timal vilayetlerin

de üniversite talebeleri mevsimin 

ilk alet böceklerini toplayıp Tok
yodaki sarayın bahçe ve avlulan· 
nı aydınlatmak için hususi sandık· 

lar içine koyarak saraya gönder
meği büyük bir teref addederler. 
Mikado da her yıl mukaddes tar-

mayesini yeniler. 

Mikado ile sarayı erkanı, Ja -
pon sanayi ve ticaretinin batında 
bulunan zenginlere nazaran daha 

az parlak bir hayat geçirmelerine 
ve imparatorun kendisi de sadeli· 
ğe çok taraftar olmasına rağmen 

Japonlar imparatorun ittirak et • 
tiği merasimin daima çok tanla • 
nalı ve parlak bir tekilde kutlu · 

!anmasını iıtemiılerdir. Belki de 
bu, Japon ulusunun imparatora 
kartı beslediği tapınırcasına sev · 
ıinin bir nevi karıılığıdır. Bu 

cümleden olarak, gene imparato • 
run taç giyme merasiminin 300 
milyon yenden fazla ya mal oldu
ğu söylenmektedir. 

imparatorun tamamen ayrı. ve 
devletin hazinesiyle hiç bir alaka
sı olmadan idare edilen esrvetine 
gelince, ıimdiye kadar hüküm sür
müt hiç bir hanedanın bu kadar 
büyük bir servete malik olmadığı· 

nı söylersek mübalağa etmit olma
yız. Eskiden kralın hazinesiyle 
devletin hazinesinin işleri hazan 
birbirine karı9ıyordu. 1889 ana 
yasası timdi kralın hazinesini ka
ti Bir tekilde ayırmıştır. 

Japonyadaki bütün ormanlar 
imparatorundur. Odun ve keres· 
te satıtından alınan ıelirin büyük 
bir parçası, ülkede ormanların ço
ğaltılması itine harcanmaktadır. 

Bundan batka imparatorluk ailesi 
en büyük Japon tirketlerinin ak • 
aiyonlarınm mühim bir kısmına 

sahihtir. Bu da, bu aksiyonlara 
değerce değilse bile itibarca bü • 
yük ve hayret ettirici bir istikrar 
vermektedir. 

imparatorun büyük seTVetİn\ 
idare etmeğe memur olup rütbece 
bir nazır olmakla beraber kabine 
buhranlanndan müteessir olmı • 
yan zatın, büyük bir it adamı ol • 
makla beraber ·imparatorluğun en 
yüksek memuriyetlerinde bulun • 
mut bir devlet adamı olması ge • 
rektir. 

Bu zatın huzuruna kabul olun • 
duğum zaman, bir Amerikan ga .. 
zetecisinde mazur görülecek bir 
cüretle, Kikadonun servetinin ne 
kadar olduğunu ıormuttum. (O 
sıralarda Tokyoda birçok emlak 

aahibleri, İmparatora aid olup iç. 
!erinden bazıları otel ve tiyatro o· 
larak kullanılan birçok binalarını 
verıiye tabi tutulmaması yüzün • 
den çok zarar gördüklerinden ti • 
kayet ediyorlardı.) Bunun üzeri • 

ne bu zat bana nazikane fakat çok 
kat'i sözlerle timdiye kadar kim • 
senin böyle bir sual sormak cüre • 
tini göstermediğini, para mesele " 

lerine hazan çok büyük bir ehem • 
miyet veren ıarblıların bu husus • 
taki merakının hiç bir zaman tat • 
min edilememesi muhtemel oldu • 
ğunu söyledi. 

Çok modern bir kudret 
imparatorun veya hanedanın 

ilahi terefine yapılan tahkirler 
Japonyada birçok defalar rejim 
değitiklikleri doğurmu§ veya çok 
değerli teflerin düşmesini gerek -
leıtirmiıtir. Hatta faraza xıv ve 
xv inci yüzyıllarda olduğu gibi, 

imparatorun şahsiyetinin büyük 
derebeylerince tanınmadığı za · 
manlarda bile bu böyle idi. Fakat 
bu ülkenin tarihinde ulusçuluk 
hareketinin her büyüyü§Ü, Mika • 
doya olan saygıyı arttırmı§hr .• 

Nitekim bu, şimdi de böy1e niyeti 
Japnnlar hiç fikir değiıtirmek ni • 
yetinde olduklarını göstermiyor • 
lar. 70 milyon Japon, Mikadoyu 

' bir, "Allah,, telakki ediyor ve or • 
ta kurunlara yaraıan böyle bir 

telakki Japonya gibi en modern 
bir tekniğe, en birine~ deni7 ve 
kara kuvvetlerine malik c,lmakla 
iftihar eden bir ulusun kudretinin 
temel ta~mı teşkil ediyor. 

"Nevyork Taym1 Magazin,, Jen. 
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eşitlerini kendisile Şefıit"' meldupfu.!! 
eraber mezara Mahallebicilik baş

Haftada iki 
mahvolan a 

defa 
am! ka, ahçılık başka! 

g .. tu·· rmeseyd. Dikkat ediyor musunuz? lstan- D.. t' 
•• buldnki bir çok mahallebici dük- unyanın en talili kumarba ! 

Do tor Kolonna'nın zekasından 
insanlar ne kazanacaklardı? 

kanlarının içi bugünlerde mutfak kumar yu··zu·· nden, ha ı·se gı·rdl 
gibi kokuyor; kapıdan içeriye 
dalar dnlmaz İnsanın burnuna bir 
yağ, bir et, b:r soğan, bir sarmı

sak, bir ciğer, bir fasulye kokuıu
dur çarpıyor! Halbuki bizim bil -
diğimiz mahallebici dükkanından 
içeriye girince İnsanın burnuna 

mis gibi süt, kaymak ve gene m:s 
gibi gülsuJU, tarçın kokusu çar • 
par! 

Bir insan nasıl zengin olabilir? 
Eğer büyük bir sermayesi vana 
muhtelif karlı işlere girişir. Talii 
de biraz yaver oldu mu on, on beş 
yıl içinde zengin olup gider. 

dan ka1kmış, biraz ileride puro: 
sunu içer. bir arkadaşına yaklllt' 

Doktor Colonna, Mndridde Bu tecrübelerde hazır bulunnn 
doğmu§, Va,ingtonda büyümüı dol<torlar, Colonna'nın zeki bir 
eski b:r hariciye memurunun oğ- hokkabaz olduğuna hükmederler-
lu idi. di. Colonna bazınınu güldürmek 

Kırk dokuz yaf ındn iken bir için, ağzı kapalı bir §ampnnya şi-
ziyaf et gecesi (1917) Va9ing • ~esini dibinden içer, herkesin zih-

tonda ölmüştür. ninden geçenleri aynen söyliyerek 

Doktor Colonna ruhiyat müte -1 hazır ~~lunanları merak ve hay • 
ıhaaınsı olmakla beraber ayni za- retler ıçınc!e bırakırdı. 

Girin bir mahallebici dükkanı
na da bakın, o keskin yağ, et, so· 
ğan, sarımsak, ciğer, fasulye ko -
kusundan haf:f süt kaymak ve 
gülsuyu, tarçın kokusunu duymı

ya \•akit bulabilecek misiniz? 

manda da bir medyumdu.. Cofonna, bir gün kendisini zi . 

Colonna, ruhi hnstalrklara tu _ yarete gelen b:r arkadaşının yü
tulan bir çok k!mseleri kendi u- züne bakarak: 
auliyle tedavi etmİ§tir. - Sen §İmdi bir suç itlemişsin ! 

Colonnanın esrarengiz hir klini- Demişti. Arkadaşı biraz önce 
ği vardı. Bu klinikteki has- hakikaten b:r ıuc işlemişti ama, 

talar çok kısa zamanda iyileşip bunu §eytanlar bile görmemi,ti ... 
hayata karışırlar ve gene eskisi Şaıaladı: 
gibi sıhhatli bir adam olarak i~le- - Sen peygamber misin? 
--iyle uğraşmağa başlarlardı. Diyerek doktorun gırtlağına 

Doktor Colonna hastalarını na- sarılmak istedi. 
ısıl tedavi ediyordu?. Colonna'nın bir şeyden haberi 

İ§te bu bir ıırdı.. yoktu. Dört be~ gündenberi klini-
Bunu hastaları bile bilmiyor- iinden dışarıya bile çıkmamıştı. 

lardı. - Sen, karından gizlediğin piç 
Colonna, kliniğine yatıracağı çocuğunu kendi elinle boğdun, 

hastanın sadece kalbini muayene değil mi? 

edel', sağlamsa, hastaya kliniğinin Diye bağırınca, arkaciaşınrn el. 
kapısını açardı. leri titremişti. O, arkadaşına bu 

Bir milyonerin kızı olan Mis 
Wals, günün birinde naulıa, içti· 
mai hayatta mevkii olmıyan bir 

erkeği sevmi~ti. Mis Walı bu ıev
aisini babasına açamıyarak kal -

binde..saklamıı ve nihayet bu istı
rabla ruhi bir hastalıia tutulmuş
tu. Mis Wals'ı en meşhur ruhiyat 

mütahauıslar.ı bile tedavi edemi
yorlardı. Ge:ıç kızın babaıı, kızı· 

nın uğrunda milyonlarını .arfct• 
'Qleğe başlamıf tı. 

Bi.r gün Mis Wals'i Nevyorktan 
Va~ingtona getirdiler ve doktor 
r...olonna'ya batvurdular. 

Colonna bu gene kızın kalbini 
muayene ederek: 

- Kızınızı maalesef tedavi e • 
oemiyeceğ"m ! 

Demit ve para sarfetmekten çe
kinmiyen milyonerin yüzüne kH • 
niğinin kapısını kapaınıttı. 

Bu hadiseye kadar bütün Ame
rika ruh!yat alimlerinin: 41Şarla -
tan ve §antajcı bir doktor,, diye

rek fırsat düşdükce elbirliğile hü

euın ve tenkit ettikleri Colonna 
Mis Wals'i re~dettiği günden iti: 
ibaren Aınerikada tanınmı§ '°~ r!:: 
aleminin nazarı dik~atini ı:•.dl:-:!i
-neğe başlamıştı. 

Artık herkes anlamı§tı ki, dok
tor Colonna para için çalışmıyor
du. Para kazanmak gayesile ıar -
lataniık yapsaydı, Mis Wals'in te
davisini üzerine almakla milyon
lar kazanabilirdi. 

Bu hadiseden sonra bu··t·· .. 
1 

un goz-
er doktor Colonna'ya çevrilmitti. 
Bazı alimler Colonna'nın teda

vi ettiği hastalarla görüferek, na
sıl ve ne ile iyileştiklerini sordu _ 
Iars~ da,. hastalar hiç bir §ey bil • 
med .klerıni söylemişlerdi. 

Doktor Colonnanın çok kuv • 
vetli gözleri vardı. Hastalarının 

falarmın i~inde gizledikleri her 
feyİ kolayca keıf edebiliyordu. 

.. O, hazan aile araamda bir ç.ok 
eglenccli tecrübeler de nı>ardt. 

suçunu itiraf ettird:kten sonra: 

- Kafanın içindekileri aynada 
rörür gibi görüyorum! Benden 
hiç k!mse bir şey saklıyamaz .... 

Demiı ve arkadaımı ele vermi
yerek, tekdirle kliniğinden dışa
rıya atmıştı. 

Colonna bekardı. Hiç bir ka -
dma it:madr yoktu. Niçin evlen
mediğini soranlara: 

- Ben ancak gözlerim kör ol
duğu zaman evlenebilirim. O va. 
kit te bana topal bir lcadırı bile 
varmaz. 

Diye cevab ver'rdi. 
Doktor Colonna umumi harbin 

son ydında bir aile çayında birden 
bire öldü. 

O, zekasını herkesin İ§ine ya • 
rayacak bir şekilde ku1Iansaydı, 
be§eriyet ilim namına çok şeyler 
kazanmış olacaktı. 

Colonna otuz yıl mütemadiyen 
çalı§h. Tıb aleminin dikkat gözü-

ne çarpan mühim bir nokta üze • 
rinde durdu: insan beynini oku
mak. 

F ennen izdı edil.m:yen keşifle

rini otuz aaniye içinde kendisile 

beraber mezara gö ~ii:cn doktor 

Colonna'nın vücudu soğuduğu 
halete alnı aı~ktr ... Cesedini üç 

gün tabuta koymadan beklettiler. 

Herkes onu lt:krar d:rilib kalka _ 
cak s:ınıyordu. 

Color:mı kalb durmasından öl
müştü. Bl\undan saatlerce hafif 

uğultular t-ksett:. Doktorlar kafa. 
tasını yanb tetkik etmek :dediler. 
Fakat, an~:ıı razı olmadı. 

Cr.hmna'mr. hayatı esrarla do . 
lu idi. O :i:rnü de bir sır olarnk kal 
dı. 

Colonn3Jan be§eriyet istifade 
etlebi?'.rdi. Çünkü o, bugün hala 
karanlı'c ka!Rn hayat perdesinin 
arkasını g<irnıüı bir ilim adamıy • 
dı. 

ı. F. 

lstanbul mahallebicilerinin yüz 
de doksanı, hatti hemen hepsi 
son günlerde i9i yarı mahalleb· ci
lik, yarı aşcılığa vurdular, bakı -
yorsunuz, sağ camekanda kase ka 
se, tabak tabak ıütli.ç, a§ure, ma
haHebi, tavuk göğsü ... Sol came• 
kanda ise yumurtalı piyaz, ciğer 

kebabı, söğüş... Sonra tezgahın 

sağında şıra, limonata ıişeleri, so
lunda çorba pilav tencereleri ... Or 
tadaki masanın üstünde de börek, 
poğaça tepsisi ... Ge1 de §İmdi bu • 
raya gir, ağız tadiyle bir sütlaç, 
mahallebi ye, bir limona.ta, porla· 
kal iç! 

Sen maha11ebiyi yerken otur • 
duğun masanın karşısına başka 
biri çöküp üstü soğan maydanoz 
dolu ciğer kebabmı atı~trrıyor, 
yahud yanan içini serinletmek için 
bir masada serin ıer:n portakal 
şerbeti içen bir 'kadının kaz§ısına 
sen geçip başsuyu ile kaynar çor
baya kaşık sallıyorsun ! 

Eskiden beri mahallebicilik bat 
ka şey, aşcılık ba§l<a §eydir. Fa· 
kat, gelin de şimdi siz bunu lıtan
bul mahalle bici] erine anlatın! 

Dün, ben mahallebicinin birine 
bunu anlatacak oldum: 

- Öyleyse, dedi, aşcılar da, 
mahallebi, sütlaç, aşure tavuk göğ 
sü, ekmek kadayıfı gibi ıeyleri ya 

pıb satmasınlar! Mademki mahal 
lebicilik ayrı, aşcılık ayrı şeyler -
dir; niçin aşcılar bunları yapıb sa 

tıyorlar? Mademki onlar, bunları 
ya.pıb satarak bizim karımıza or • 
tak oluyorlar; biz de işte böyle. 
mahallebinin, sütlacın, aıurenin 

tavuk göğsünün, kadayıfm yanı 
srra çorba, pilav, börek, fasulye 

pilıikisi, ciğer kebabı yapıb sata
rak onların karına ortak olaca
ğız! 

Bu mahalleb!cinin söyled1ği 

bir bakıma doğru idi, flkin, atcı 
dükkanının ağır yemek kokuları 
arnsmda mahallebinin, sütlacın 
aşureııin, tavuk göğsünün hafif 
kow.J!arı insanı hiç rahatsız et
mez. 

Mahallebici dükkanlarındaki 
mahallebilerin, sütlaclarm, aşu
relerin tavuk göğüslerinin, limo • 
natalarm hafif kokuları araaında 
ise çorba, pilnv, börek, ciğer ke • 
babı, fasulye, yumurta kokuları 
insana pek ho§ gelmez! 

Mesele gene mahallebicilerin 
kendi bilecekleri İf... isterlerse 
dükkanlarının bir tarafına koca 
bir ocak ve bu ocağın üzerine len
duha bir kazgan yerle~tir:p işkem 
be çorbası ile paçacılığa da ba~lı
yabilirier. 

Gezgin Haberci 

Bazılarına da büyük piyanko -
lar vurur, kimine bir akrabasın

dan büyük bir m'ras kalır, kimi
nin tarlasında altın madeni çıkar. 
Kimi de kafasını yorarak bir §ey 

icad eder ve bunun sayesinde zen 
gin olur. Yumruklarının kuvvetile 

milyoner olanlarla bazı talili san'. 
atkarlnrı da bunlara katarsak bir 
nok1'nile bütün zengin olma usul • 
lerir.i söylemiş oluruz. 

En son zengin olma usulü de 
kumardan kazanarak zengin ol • 
maktır. 

Fakat hadiseler göıtermişt:r ki 
milyonda bir kazanmak ihtimali 
olan bu son usulle zengin olanlar 
muhakkak surette bir gün mahvol 
mağa ve servetlerini kaybetmeğe 
mahkUm bulunuyorlar. 

Kumar oynıyarak evvela zen -
gin, sonra mahvolanlardan b · ri 
de meşhur İngiliz asilzadelerin • 
den Lord Klizent'tir. 

Lord Klizent eskiden lngilte • 
renin meşhur "Royal Mail,, den~z 
nakliyatı tirketinin umumi müdü
rü idi. Asalet derecesi de 17 gibi 
çok yüksektir. Yani lngilterenin 
17 nci derecede asil familyasına 
mensubdur. 

Klizent, kumar için yaratılmış 
olduğu kadar pokere ve rulete 
düşkündü. Her zaman kumar ma
sasına ilk önce oturur, ve en son
ra kalkardı. 

Lord Klizent ayni zamanda 
dünyanın en kibar ve centilmen 
kumarcısı olmnkla da meşhurdu. 
ister kazansın, ister kaybetsin, hiç 
bir heyecan göstermez, ve hiç bir 
zaman soğuk kanlılığını zerrece 
bırakmazdı. O kadar ki uzaktan 
hakanlar hiç bir zaman kazanı
yor mu, kayıb mı ediyor farkede
aıezlerdi. 

rak şu suali sormustur: I 
~ ş• 

- Acaba yarın hava nasıl 0• 

cak? Yatla bir gezinti yapınıJc ıt' 
tiyonım da! ... 

Bundan sonra diğer salona gtr 
miş, ve tanıdığı iki kadına a'I hr 
tıralarım nnlatmı~tır. ~ 

Ertesi günü de bu ziyanııJ 1 
hiç kimseye bahsetmemiş ve ~ 
yarışlarına giderek bütün se~e~ 
ni hiç tanımadığı, ve hiç k'Jtlfe 
nin para koymadığı bir ata kOf' 
mustur. 

Tesadüf neticesi at, yarışı lı~ 
zanmış, Lord Klizent 100,0 
frank almıştır. 

Lord Klizent §unlan sÖ)'!et' 
miş: 1 

- Hayat çok güzeldir. fıı1'' 
b. . b"• .. ~ •• t1" 
ır :nsan utun varını yogUI1.. , 

letin 36 numnri\s.ından birine "~e 
yar ve ru!ctin yuvarlağı döJ?11'~~, 
ba§larsa o zaman çok daho fll 
zel \'e heyecanlıdır . ,, 

En az haftada iki defa tıııı' 
11' 

men mahvoluyoru~. Ondan •0 r.• 
ra tekrar ka?anmaga baş1aYı111 , 
h'.lyatın bütün !ezzetini ve gUıe 
Hğini '.!u}u.,o um. . 

Bir ata 100 İngiliz lirası b~bif 
koymak hiçtir. Bir gecede .po~~ 
de 1000 lngiliz lirası kaybetıı1 t 

de şerefsiz b'r hadisedir. faJı~r 
hiç tanımadığınız bir ata bir rtı~ 
yon koymak, işte bu bir şe): 
Hayatın -l<i bence lrumıtr.d ı 

dı1• 
gayesi ya hep, veya hic olınalt . 

4 r 
Lord Klizent gündüzleri "':, 

fesinde son zamanlara kadar dı> t 
rüst olarak çalışırdı. Fakat Jcıl~• 
kendisini okadar bürürnüstü l<J ~ 
vaşyavaş umumi direktörIÜk 11-t~; 
sini de suiist'male bcşladı. Ef";~ 
§İrkc.tin tc• mayesile bir taktıı' • 
tanınmamış esh~lar satın si~~., 
ğa başladı. ilk zamnnlar Kliıefll 
İn aldığı esham yülcaeldi, bOI' ' ,, 
larda kapı§ kapı§ g"tmeğe b•ff' 
dı. Kumpanya bundan çok fi :1' 

.. d'" F k c:1 11b· gor u. Jl at sonra iş bir e . jP 

değişti. F.sham asıl kıymetle!;~ 
onda birine inince Royal 
kumpanyası da ~flas etli. .J'f 

Kumpanya hissedarları ı.~. jjP 
.. d . , d b\lt 

sını ava ettıler. Klizent e r' 
kabahati üstüne aldı ev hıgill~ 
nin bu 17 nci derecede asil ıo 
sekiz yıl hap· se mahkum olcl&J· ıır 

Lordu herkes severdi. Hatıl 

Bir gün Klizent, Biariı' de saat 
dokuzda rulet masasına oturmuş 
ve oynamağa başlamıı. Saat on 
b:re kadar hiç bir müabet veya 
menfi netice görülmemi§. Bazan 
kazanmıf, hazan da kaybetmiş. 
Fakat saat on birden sonra birden 
bire geniş mikyasta kazanmağa 
batlamrf. Bütün parasını koydu • 
ğu numara arka arkaya 7 defa ka
zanmış ve ilk koyduğu paranın 
252 mislini almııtır. 

· ·ıe· gıltere Kralı Beşinci Corc b• ~ 
Lord hapise ma hkum ol~~r' 

dostları kendisini kurtarınalc 1p 
diler. Fakat o, soğuk karılı~ ılt 
asla kaybetmede:ı bunu ş:d e Önünde yarım milyon altın ln

giliz lirası birikmiıti. -Bizim pa
ra ile dört milyon lira-. Masanın 
etraf ma toplanan kalabalık heye
canla oyunu seyrediyor ve nefes 
alamıyordu. Buna ı:mkabil en so
ğuk kanlı adam gene Lord Kli
zent'ti. 

Lord Klizent'in büyük cüretle
rindcn biri de oyun oynarken da
im~ elindeki paranın heps:ni koy
masıdır. 

Nitekim bu hareketinin cezası
nı çekti.Yedi defa arka arkaya 
kazandıktan ıonra aekizincide 
heps · ni kaybetti. O kadar ki ce
binde bir peni bile kalmamıştı. 

Herkes 9imdi ne yapacak diye 
kendiıine bakarken Lord Klizent 
bUyük bir soğuk bnlılikla masa • 

reddetti: . ~jf 
:- Ben kumarın esiri idıııt· JıP 

lerıme kapılarak kendi şansı11' >11'' 
başka cemiyetin de şansı ile 0 

11
1 

wbld . ce maga aşa ım. GördüğiıJ11 

ya müstahakım ! 

::: ::::::::::::: ::::: :::::::::::::: :::::::::: .. .. 
ii 
ı: .. :: :: . .. 
ı: .. :_: 

Doktor 

Ali ismail .1if' 
HaydarpQ.§a ha.tanesi be 

mütehasıı61 

!i llrologue - Operat# 
~ Babıali caddesi Mese~e: 
li li 88 numarada her gün oi 
t: .k. d k .... Jel 
ı: sonra saat ı ı en se 11

·'"' 

:: ..................................... --;:;:::::: -.-.... ..... -............... ::.--.---
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Ademi iktidara 
HABER - ~lrtani Poıtan 

lıtanbul ikinci icra memurlu .. 
iunJan: Karagözün 

• 
11 

HEDiYESi 
Bütün gazetelerde "Karagöz,, 

gazeteainin büyük ve zengin ye-karşı 

l-lornıobin 

ipotek cihetinden paraya çev .. 
rilmesine karar verilen ve tama .. 
mına on iki bin lira kıymet takdir 
olunan Beyoğlunda F eriköyünde 
f ırm ve Bomonti sokağında eski 
3 mükerrer yeni 23 No. lu bahçe .. 
li bir apartmanın tamamı açık ar ... 
tırmaya konmuı olup 13.3.1935 
çarıamba günü ıaat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma 
ile ıatılacakbl'. Arttırma be· 
deli kıymeti muhamminenin yüz. 

niliklerle 14 Şubat perfembe 
aıünü çıkacağını okuyorsunuz. 

lıte Karagöz gazetesi bu vesi
le ile bütün okuyucularına birer 
kıymetli hediye vermeğe karar Tabletleri 

E:brkeklerde tenasüli zafiyeti ve 
eı gevşekliğini tedavi eder. de yetmit beıini bulduğu takdir· 

de mezkur gayri menkul alıcısı 
üstüne ihale olunacaktır. Aksi hal. 
de son arttıranın anlı yerinde 
kalmak üzere artırma on bet gün 
müddetle uzatılarak 28.3.1935 
per§embe günü ıaat 14 den 16 ya 

vermiı ve bu müsabakayı açmıt· 
tır. Gördüğünüz parçaları bir
leştirib toplayınız ve adresiniz. 
le beraber Ankara caddesinde 
KARAGÖZ idarehaneıine gön
deriniz. Neticeyi 14 Şubat per-Eczanelerde bulunur. 
ıembe günü KARAGÖZ gaze
tesinde okuyacak11nız. Fiyatı 150 kuruştur. ,........_ 

NEDKALMiNA 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
idaremiz ihtiyacı için yerli malı 10000 kilo nitaıta . kola ıart· 

namesi mucibince satın alınacağın dan vermek istiyenlerin 21/ 2/ 935 
perıembe günü saat 15 de % 7,S güvenme paralariyle birlikte Cibali-
de levazım ve mübayaat tubesine müracaatları. (652) • 

Sütnine aranıyor 
DarülAceze Müdürlüğünden : 35 Jira Ocretle ilç ıütnineye ihtiyıc 

vardır. Taliblerin Darlllaceze MUdiriyetine mtiracaatlara ilin olunur. 
(669) 

D;ı--~---t -M-at_b_a---as_ı_M_ü_du-.. r-lu-.. ğ-iı-. n_d_e_n_: 
tt)~~~h-., Teclid atelyeai için açık ekıiltme ile 4,000 metre kanaviçe 
~ •ırt bezi,, salın alınacaktır. Telinm eni 85 ıantimetre, örgüıü 
~d C>rneğinden biraz aeyrekç e ve sertliği nümunenin ayni ola · 

C\ktı · Eksiltme 24.2. 1935 pazar günü saat 15 de Matbaada yapıla · 
tilıı r. !luiltmeye girmek istiyen ler prtnameıini ıörmek Uzere her 
~ l Matbaa muhuebeline müracaat 'edebilirler. ihale saatinden ev· 

kadar gene dairemizde yapıla • 
cak olan açık artırmasında mez· 
kur gayri menkul ençok arttıran 
üstünde bırakılacktır. Arttırma .. 
ya girmek istiyenlerin takdir olu
nan mezkfu- kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi ve· 
ya ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. 
Hakları tapuya kayıtlı olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer alaka
darların, irtifak hakkı sahipleri .. 
nin bu haklarım ve hususile faiz 
ve masarif e dair olan iddialarını 
ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbitelerile birlik
te daireye bildirmelidirler. Ak .. 

si halde hakları tapuya kayıtlı ol
mıyanlar sahf bedelinin paylat • 
maşına giremezler. Birikmif bi -
na, vakıf icaresi ve belediye ver
gileri borçluya aittir. Daha çok 
maliimat almak iıtiyenlerin 14.2. 
1935 perşembe gününden itiba • 
ren dairemizde açık ve asılı bu
lundurulacak olan artırma şart • 

!~!!!!~ört~!k~~~~n iki r~==s:::::a:::::t:::.::1::-•. :-k.::r.==::=::::-.::::nl 
odalı ve ayda 90 lira irat1ı iki bi· iE e V . 

1• .ı 

na ~cele satılı~tır. R~~tımlarm :i Bütün Boğaziçini Beykoza ka- H 
tev~ı ve t~ra~ı etmek .uz~re ol · ii dar görebilecek bir mevkide üç i! 
duguna gore fıat kelepırdır. fi katlı, beş oda, bir mutfak, bir g 

' )" 

Galata, Topçular caddesi Ka· d hamam elektrik ve su teıiıatını ii 
raoğlan sokağında Kahveci Salim havi üç cephesi açık ahıab bir f! 
efendiye müracaat. (3896) bina acele satılıktır. ~~ !............................................. Adreı: Beylerbeyi F11tıklı U 

1 yasında mevcut ve mezkllr- gayri ı• 
yokuı unda Hacı Ömer Efen- ii 

menkulün evsaf, mesaha ve ıai • diıokak No: S (J90G) ij 
resini gösterir vaziyet ve takdiri •· 

:& 
tıllll uıde 7,5 teminat akçesi 60 ıar liranın Matbaa veznesine yatı · 

&aı lazımdır. (664) namesile ve 934/ 8258 No. lu dos-
kıymet raporunu görüp anlıya • \ :::::=:::::::n:mr.:.-:=:::::::::::::::::::::::::!: !i 
bilecekleri ilan olunur. "(3927) 

J"' BORJIY~ 

-==---=-----=--------m:::ı==-fazlasını .. O istese bir kralla evlendi· ! yeri bize bırakın! Hiç olmazsa, henüz 
tirim. Belki bir rUn kocMI tahta ge· ı kırk yaşında aiaran saçlarımın pek 
Çer, kendisi de kraliçe olur. Kraliçe.. ~lA anlattığı harap olmuı ömrümü o· 
Arılryor musunuz Bonon.ta 1 rada tamamlayayım! Kendi halinde 

- Sen-Per t Bana hail teklifsizce bir avcı olan Kont Alma da rahat~a 

lfonorata diyorsunuz?.. yaşayarak avı ile uğraşsın .. Bu lutfu· 
- Ağzımdan kaçtı. nuzun karşılığı olarak Borjiya . süll· 
- Beatris için bulduğunuz koca lesine karşı Monteforte prensliğinin 

kirn? hiç bir teşebbüste bulunmıyacağını 

Papa, s~zde bir resmiyet takınarak yeminle temin ederim! 
doğruldu: Kontes Papanın ayaklarına kapa-

- Adı Sezar Borjiya. DUk dö Va- narak ağlıyor, Papa susuyordu. Son
larıtirıua'dır. Çok yakında daha bilyük ra Kontesin istirhamlanna, alışkın 
PayeJere de erecek.. bir tanr ve mahirane bir cevap ol· 

- Oğlunuzdan mı bahsediyorsa- mak üzere şunu sordu: 
bttı? - Demek, Sezarla Beatrisin evlen· 

- Evet oflumdan... melerinf reddedJyorsunuz, öyle mi? 
- Slı Beatrisl tanımazsınız. Onun - Reddetmiyorum •• tmklnsız görü 

daınarlarında Sfrca kanı var .. llu kan yorum.. Çünkü Sfrca ıülıUesinden 
trnarlannda öyle kaynıyor ki Adeta hepinize karşı dehşetli bir kin ve düş
) nl korkutuyor. Sezar Borjlya bura- manlıJc tevarüs etmiştir. 
karmı fethettikten !Onra l\lonteforte - Allah nasıl isterse öyle olsunt 

alesini Kont Almanın müdafaa etti· - Emrinizi bekliyorum Sen-Perl 
~rıi zannedeceksiniz. Bunu yalnız siz Monteforte'ye ne .cevap götUr!yim? 
~ğlJ~ herkes böyle ıannediyor. Fa· - Çok müteessirim kızım t Sezar 
d t sıze haber vereyim ki, kaleyi mü· tçln hiç bir şey yapmama lmk!n yok .• 
trtafa. eden, oflunuzun mu,·affak ola· Uzun ı:.amandan beri, Uıerinde hiç bir 
d aıatasını temin eden Kont Alma tesir ve nufuzum kalmamıştır. Bütün 
\. efiı, kızı Beatristir ı Bugün bile 
11&tp etnıeğe hazırdır. kavgalarını benden izinsiz yapmıştır. 

n Onu Montef orte üzerine yürümekten 
dl& ~ 8lrada Kontes Papanın önünde dünyada hiç bir kuvvetin menedeml· 

çökerek -aözUne devam etti: yeceğine kaniim t 
tii- Ah Sen-Perl, dedi. Sizinle gö- Kontes Alma yavaşça kalktı. Pa
... §lllek lsteyişlnı bunun içindi .. Kw· 
•ua affil paya son ve me'yus bir bakıştan son-.,,_ e ınuamele etmenlzl rlca'7W u:ld' ,,_ ra: 
•lrtı •ıı. ! Oflunus Monteforte kalesini 
Yo •k için yeniden aayqa hazırlanı· 
bl r; biliyorum. Fakat bu bize büyük 
n r, hdırdır l Sen-Per ı Allah aşkı-
a. Rod ·k dit· 

1 
n .. Enelce çıldırasıya se~-

tu~: ~ Honorata için .. yaşayıp öldü· 
itli dU llnıedifiniz kız için! Beatrisi· 
._'ha nyada biricik kalan kızımı ba· 
'la)( iıtla11n ı Oğlunuzu bu setreden 
ilin ;zun l Montef orte gibi bir kale
• sııı!r_aklannıza ilbe edilmiş olma 
St"-P tçin bUyük bir şey deiildir. 

er ı Bu.rumı, bu ehemmlyetsis 

- Adyö, Rodrik, dedi! 
Papa: 

- Allah yardımcınız olsun .. 
Demekle mukabele ettL 

Papa Altıncı Aleksandr'ın eski met
resi, bitmiş bir halde, ihtiyar Borjl· 
yanın yanından çıktı. Ve o, çıkar çık
maz da Papa doğruldu. Kendi kendi· 
ne söylenmeğe . başladı: 

- Ne hayal! .. Böyle bir rezaletle 
karşılaşacağımı ummazdım. Honora
ta ?. Bizim eski sevgili!. Ben kendisini 

1" ' 
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Maga başını salladı: birden bire değiştirdi. İçimde sana 
- Bunlar bitti, fakat vicdan aza· karşı büyük bir şefkat ve merhamet 

bı hiç bir zaman bitmez. hissetmeie başladım. O zaman seni 
- Vicdan azabı mı dedin? oradan alıb buraya getirdim. Ye sa-
- Evet kızım.. Biraz evvel sana na bakmağa, seni kendi çocuğum gibi 

bilmen lazım ıelen bazı şeyler söyli· ı büyütmeğe çalı_ştım. lşte kızım haki· 
yeceğimi söylemiştim? lşte bu odur. kat budur. Şimdi sen de her şeyi öğ

- Ah, fakat beni korkutuyorsun rendin. Artık beni sevme ve benden 
anne r... nefret ederek kaç. 

- Benden korkman değil, nefret Fırıncı kız kaçacağına bilakis kol-
etmen lazımdır, kızım. larını ihtiyar sihirbaz kadının boynu-

Güzel fırıncı kız kekeledi: na doladı. Onu kucakladı: 
- Anne, anne 1 Size ne oluyor? - Anne, bu sözleri bir d:ıh:ı ~enin 

Yalvarırım kendinize ıelin. Sözleri • ağzından duymak istemem. Den sizi 
niz beni korkutuyor. ~eviyorum .• 

Maga genç kızın kollarını boy .. 
nundan sıyırdı: 

- Dinle Rozita, dinle melek kız! 
Sözlerimi dinlemen, iyi din )emen, ve 
hakikati bilmen lazım· Çocukluğunda 

ve gençliğinde geçirdiğin eziyetlerin 
bütün sebebi benim. Bana linet et -
melisin, benden nefret etmelisin. 

- Neler söyliyorsun anne? Beni 
kurtardığın, beni yanına alrb o cehen· 
nem hayattan kurtardığın için mi sa
na lanet edeyim 1 

- Dinle. .. Seni o cadı kadının eli • 
ne teslim eden benim. 

- Fakat siz çirkin bir hayal görü· 

Maga hem neşe, hem de elem ifade 
eden bir sesle mırıldandı: 

- Allahım ! Ne kadar temi'T. yürek
li ku11arın var. Ona bu kadar Ienalık 
yaptı~ım halde beni nfCedilor. Uala 
bana anne diyor. 

Şintdl hem Maga, hem de Rozita 
ağlryorlardı. Nihayet gene Maga söze 
ba~ladı: 

- Şimdi daha bazı söyliyecekle • 
rim mr. Dinle! 

- Dinliyemem anne 1 Çünkü vak • 
tim yok. Fırına geç kalacağım. 

- 1',mna gitmiyeceksin kızım. 
- Öyle şey olur mu? Sonra gün-

yorsunuı.. 

- Hayır. Daha sözüm bitmedi, ,·e deliğimi kaybederim. 
bu hayal değil, hakikattir. Ayni za • - Canım gündeliğin ne ebemmiye. 

ti var? Gel bak! manda kadına .seni dövmesini ve sen· 
den nefret etmesi için de ayrıca para Maga genç kızı çekerek teminki 
verdim. sandığın yanına götürdü. Bir çekme· 

_ Ah Roza anneciğim! Sen mu • ce açtı. Çekmece altm, gümüş para 

h kk k akı tt . d . ile ağız ağıza dolu idi. Fırıncı kız a a mı oyna ın, rıca e erım 
hayretle bakıyordu· Maga "devam et .. 

uyanın! ti: 
- Hayır, artık bütün hakikati bi-

lib öğrenmen zamanı geldi. Sana her 
şe)i söylemeliyim. Ben senin ne isti
raplar çektiğini, ne dayaklar yediği
ni hepsini bilirim. Sen aç kaldıkça, 
göz yaşı döktükçe ben sevinirdim. Bu 
hal senin ölüm derecesine ıreldiğine 
kadar devam etti. 

O son geceki müthiş vaziyet beni . 

- Anhyorsun ya Rozita? Du ka • 
dar zengin olduğumuz halde seni bir 
fırında çalıştırmam kimsenin şüphe • 
sini ~elbetmemek içindi. Bizim para· 
ya ihtiyacımız yok. Hem yalnız bu • 
gün değil, yarın,da, hiç bir zaman da 
gitmiyeceksin. 

ihtiyar kadın bir an durdu; 



Şff ÇOK .. .. .. 
OLDU DA ÖBURUNU 
VURAMAOINIZ?. 

Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
Türk matbuatında bir yenüik olarak ıayılacak bu roman.. birinci 
Jela "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir ıinema seyreder gibi takib 

edecek, heyecandan heyecana düıecekıiniz. 

ÜCÜNÜ ODADA lKEN ~APl 
VE PENCfRlLERİN l<A
PALI OLDUGUN DAN 
8A\-\&EO\VORSUNUZ 
SİLAHIN ATILDIGI 
t>A MUHAKKAK .• 
BUNU NS\L 
tZAH EDE
BİLİRİZ?. 

.... •• • ...... _.... ................... -..................... ol"°. 
Pavrs lamlııdo zengin bir adımı tclıllkc itinde j 

ğundan polla tıaflyell x : 9 a telefon ederek ııncıad ır 
tlyor. x : 9 bir cok tehllkelcrden eonra geliyor.~ 
Pavra meclıul bir ka..,unla yaııılıuım.1§tır. BU 

pollsler de geliyorlar ve katili aramağa baotıyorı.J"• ,. . ....... .. ··-·-···········.-.-······································· 
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- Adam şuraya oturmuştu. Diye 
kendi kendine mırıldandı. 

Sonra, fırıncı kıza titrek bir sesle 
şunları söyledi: 

- Dinle Rozita - dedi - şimdi ni~in 

isimsiz, ailesiz bir kız olduğunu ve 
bana "Roza., denildiği halde sana da 
niçin ''Rozita,. adını verdiğimi öğre • 
Dl'CCl<sin .. 

Seni her şeyden gözüm gibi sa -
kındığım, küçücük bir kedere bile 
kapılmaman için hayatımı vermeğe 

razı olduğum halde senden niçin nef
ret ettiğimi de öğreneceksin. Macera
mı baştan sonuna kadar bileceksin. 
Bunu senden saklamak isterdim. Fa
kat ne yapayım ki, bunu anlatmak 
zamanı çoktan gelib çattL 

Bugün sen, büyük bir tehlikeyle 
karşı karşıya bulunuyorsun. Bu, kü
çük yaşında tanıdığın acılara, çekti • 
ğin işkencelere benzemez.. Bütün 
bunlar bu tehlikenin yanında hiç ka
lır. Seni bugün yırtıcı bir kaplan, 
yırtıcı bir canavar kovalıyor.. Cadı 

karı buna bakılırsa bir melek gibi 
kalır .. 
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PAPAıYIN HAÇI 

~aat öğleden sonra on tahmin edi· 
lel.jHrdi. Floransa kapısında yakında, 
mc~ e koruı;undan çok uzak olmıyan 
bir yerde, bir araba durdu ve bu ara· 
lıa korunun gölgesine sığındı. 

Arabadan siyah elbiseli biri indi. 
Yaya olarak Romaya girdi ,.e acele 
acele (Vatikana) doğruldu. 

Sarayın yüzüne doğru yürümiye. 
rek Vatikanın arka..-.ındaki duvarla 
ÇC\Tilmiş büyük bir bahçeye gitti. 

Sara.,.,n bu lnsmına, uzun zaman· 
dan l>eri hırakılmrş küç-ücük bir kapı
dan girilirdi· 

Siyah elbiseli, yüzü pçeli kadın 
bahçe du\"an boyunca yürüyerek bu 
küçük kapıya Tardı. Titrek elleriyle 

kilide bir anahtar soktu. Zamanla 
paslanan kilid, anahtara az bir mu· 
kavemetten sonra açıldı. 

Kadın, kalb çarpmtısım gidermek 
için biran durdu. Sonra ağaçlar ara· 
sına gömülmüş köşke, sık adımlarla 

ilerledi. 
Köşkün önünde, siyah uşak elbise· 

1i ihtiyar hizmetçi kederli bir halde 
aşağı yukarı geziniyordu. Birdenbire 
kadını görünce hiddetle: 

- Hey Madam 1, Duraya nerden 
girdiniz. Çabuk dışarı, diye bağırdı. 

Siyahlı kadın cevap ,·erdi. Koynun· 
dan altın bir salib çıkararak hizmet
çiye uzath·. ihtiyar bunu görünce iki 
büklüm oldu. Kadın heyecanlı ve ke· 
sik kesik bir sesle: 

- Bu salibi... Götürün... Nereye .• 
götüreceğinizi tabii biliyorsunuz .• 

th ti yar gülerek: 

- Biliyorum Madam 1 
Dedi ve salibi aldıktan sonra ka· 

dının köşke girebilmesi için yol ver
rli 

Hizmetkar saraya doğru koşarken 
kadın da köşke girdi. Arka odada o. 
turdu. Kalbi vuruyor, ürperme ile et
rafı dinliyerek bekliyordu. 

Aradan bir saat geçti. Böyle uzun 
bir bekleyişten sonra bahçe kumları 
üzerinde ayak sesleri işitildi. kö:ık ka · 
PM önünde bir adam belirdi. 

Kadına büyük bir merak, büyük 
bir endişe ,.e bir emniyetsizlikle ba· 
lnyordu. 

Kadın derhal ayağa kalkarak pc· 
çesini yavaşça kaldırdı. Yüzü meyda
na çıktı. 

Kapıda görünen adam: 
- Yay •• Kontes AlmaI 

Diye hayret gö~terdi. 
Kadın, mahzun bir tavrrla muka· 

bele etti: 
- Rodrik ! Evvelce beni teklif sizce 

Honorata diye çağırırdınız, şimdi bir 
yabancı mı, bir kontes Alma mı ol· 
dok?, 

-===--_,,,==,==================- ~=============-=----......,==- --==-

-Madam! ~imdi burada ne Rodrik, / - Rodrik! dedi. Ç?cuğ~ kilis_~ . k_a· 
ne de Honorata var. Şimdi karşımda l p~ın~ bırakmamı sız soy~e~ı~tınız. 
Kontes Alamyı, kilisemizin düşmanı- Şımdı nasıl oluyor da bu sozu bana 
nı görüyorum. söyliyebiliyorsunuz.. . . • . . 

Ben ise hatalarından dolayı daima - Madam 1 Ben şımdı bahsettıgınız 
Allah tan affını istiyen bir günahkar- eski se"·gili değilim! Papayım! Papa 
dan bu;ka bir şey değilim. Fakat ni- hiç bir vakit sevgilinizin kabahatle
çin ay;kta duruyorsunuz, otursanıza. rinden mes'ul olam .. a: 

Kadın tirtir titriyordu. Emre baş Kontes Alma duşunerek: 
eğdi, gözleri yaşardı. Adam, kadının - Evet, dedi. Sen-Per 1 Evet ne 
halini inceden inceye gözden geçiri· siz Rodrik, ne de ben Honorata'yım. 
yordu. Kadın, etrafına göz gezdire- Ben şimdi mukaddes pederimize baş 
rek. vuruyorum. lstirhamlarımı onun a· 

• yaklarına seriyorum .. 
- On yedi seneden beri., Evet tam - O halde maksadınızı söyleyin kı· 

on yedi sene var. nu köşke son defa o· 
zım !. Elimden gelecek bir şeyse yapa larak gelmiştim. Siz hatalarınızdan 

bahsediyorsunuz .. Fakat benimkileri· nm .. 
ni kim affedecek? Kontes kederli bir tavırla sözüne 

devam etti: - Allah büyüktür Madam! •• 
Bunu söylerken başını önüne eğdi. - Sen-Perl lş yalnız beni alaka· 

Ellerini göğsü üstünde birbirine ka· dar etseydi ben çoktan dünyadan çe· 
Yuşturdu. Hiç bir şey sormadan bek· kilir giderdim. Bir mezara girmiş gi· 
ledi. bi manastıra çekilirdim-

Kadıp: 
-Evet, diye sözüne devam etti: Se

nelerden beri istirap içindeyim. Ağlı
yorum. Sözünde durmamış zevcelik 
,·azif esini yapmamış, kocasına ihanet 
etmiş bir kadınım. Bir dakikalık öğün 
me, bir dakikalık hırs beni kucağını
za atmıştı. Ama ben de cezamı çektim. 
Hem çok ağır bir surette. Ah o çocuk! 
O kızcağız .• Bir türlü hatırımdan çık· 
mıyor .• Zavallı kabahatsiz yavruyu 
büyük bir alçaklıkla kilise kapısına 

bıraktığım bu küçüğü düşündükçe çrl 
dıracak gibi oluyorum. Hayali gözü
mün önünden silinmiyor. Onu ne ka
dar dü~ündüm .. Sülalemizin uğradığı 
felaketler, hep bu işlediğim cinayetin 
haklı eczası olduğunu kaç kere düşün 
düm. 

- Şüphe mi ediyorsunuz madam I .. 
Elbette onun cezasıdır! Allah büyük 
ve fldildir. 

Konteı:ı Alma kendisini tutamamış· 
tı. Hiddetle atıldı. Dağınrcasına bir 
sesle~ 

Papa şiddetle: 
- Ne güzel azim dedi, ne güzel ni· 

yeti 

- Fakat ne bu azmi, ne bu niyeti 
yapmağa hakkım yok .. Kocam Kont 
Alma'ya gelince Monteforte kalesine 
mukabil tarafınızdan ne teklif edilir .. 
se edilsin derhal kabul edecektir. 

- Kont Alma, Vntikanda parlak 
bir memuriyete kavuşabilir .. Yeter ki 
o kartal yuvasını terketsin. Bunu ken 
disine böylece söylersiniz. 

- Bildirmeğe hacet yok Sen-Perl 
Baş eğdiği takdirde nasıl mütefid o
lacağını pek ala bilir •• 

- O halde niçin duruyor? Kendi· 
sini meneden var mı? 

- Monteforte kalesini teslimden 
meneden var mı? .. E\·et ,·ar .. Onu ka"' 
leyi teslimden ,.e beni manastıra c:e
kilmekten meneden var .. Bu da kızıJll 
Beatristir. 

- Bir çocuk .. Ben onu milyonlar 
harcıyarak çeyizler ,.e kendisine prcıt 
ses ünvarunı verebilirim. Hatta dahS 


