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Japon - Alman ittifakına bir mukabele sayılan lzrnirde bir hastalık: 

Bazı kadınların Çin isyanı Japonyayı 
sakalı çıkıyor ! endişeye düşürdü 

Japon 
kabinesinin 

istifa 

etmesi 

bekleniyor 

Bu zavalhların vücutları da. 
şişmanlamakta ve kadınhk 

evsafı kaybolmaktadır 

öD<§JlYıırtYıDdltlı ma '? 
Asiler Mançurlnln 

Çine iadesini 
ist yorlar 

Pekin: 14 (A.A.) - Mareşal Şang 

.. Ray Şekin öldürüldüğü şayiaları mu
atrrane devam etmektedir. 

(Devamı 10 uncuda) 
~ .................................................... . 

Varın 
bayram 

Yann Şeker Bayramın:n ilk günii
dür. 
Okuyuculanınmn bayramlarını 

ş!mdiden tebrik eder vı: neşeli bi. 
..... bayram geçirmelerini Jileriz. -···- ........................................ --·· 
Gürbüz ve Güzel 

(ÇCCQJJ~ 
MlYısa!b>caB<amn~ 

Foto Etem 
1 · cıba1.-amıza !f numara ile i§tiral: 

Cclcn Bay Remzi oğlu 8 1Jcı§tnd:ı 
VEHB! DOGAN 

1
Kupon.33 Çocuklarmwrı mUaal 
bakamıza l3tlrak edebllmelert tc;in 

-!:1 kuflOtll.:trm toplanmuı IAznndır. 

! sya,n edmı komilnistler oo Mkerler, 
Sovyst Rusya hududunda teşkı1 roil
miş olan Mançuko hilkümeti ara..-;.. 

sinin tekrar Çine iade edilmesini istiyorlar 
~----~------~~------~ 

lzmir gazeteleri son zamanlard;I 
lzmirde çok garip ve bilhassa kadınları 
büyük bir telaş ve endişeye düşüren 
bir hastalık baş gösterdiğini yaz. 
maktadırlar. Bu hastalığın adı "K9. 
şing • Cushing,. dir ve yalnız kadml~ . 

da görülmektedir. Arazi pek gar:ı' 
ve o nisbette korkunçtur.: Hastalığ'l 
yalnız kadınlar yakalanmakta; buza
vallıların vücutlerinin kadınlarda m•.ı 
tad olmıyan yerleri, mesela yüzleri 
kıllarla örtülmektedir. Bıyık ve hatti"ı 
sakallan çıkan zavallılar da vardır. 

Hastaların ayni zamanda bedenleri 
birden şişmanlıyarak yağlanıyor, bu-
na mukabil kol ve bacakları incel
mekte, kadınlık evsafı kaybolmaktd· 
dır. 

İzmir memleket hastahanesine bu 

dan §ımdiye kadar müracaat edenleı: 
arasında aile kızlan da vardır. 

Bu nadir hastalığın sari olup ol
madığını henüz bilmiyoruz. Hadise 
doktorlar tarafından da büyük bir a
laka ile karşılanmıştır. 

garip hastalığa yakalanmış olanlar - Fransada görülen bir Mkallı kadm 

Vakavı katilden daha iyi mi biliyorlar? 

Erenköy katili 
tini tafsil "ti a 

-

Fakat katilin o olmadığını bir 
gazete hala iddia ediyor ı 

İç Erenköyilne yakın Bakkalbaşı kö- katil olmadığını iddia ede dunun, ~ 
yünde kansını öldüren Sey~eddin tev- feddin cinayeti nasıl i!llediğini §Öyle an 

Sa n C ak h 81 k ı kifhaneye gönderilmiştir. Seyfeddin latmaktadır: · · 
aon defa Oaküdar müddeiumumisi Tah "- Cinay,et gecesi mektepten aynl
sin tarafından sorguya çekilmi§, karısı- dım. Eve geldim. Kapıyı vurdum. Ka-

ba y ram Ya Pmıyor mnı1•ntıars.ıl öldilrdilğünü etra'~yle anlat - nm açmadı. Bunun üzerine arka taraf
:s taki ahınn kapısını cı;orlıyarak as~ 

Seyf eddinin kanlr kasatuı ası da tıb- İçeri girdim. Kapıyı açmadığı için 1a.eı! 

Sancak namına uydurulan bir hı adliye gönderilmi,tir. Kasaturanın mıştım: 
telgrafla Cenevreye ~:;i:~:~id~ğ~nt!:~~:e~~~::::ı~. kanı/ lirkenB:! ~~ v:~·~a~;di:

0

~~~z:ğ: 
Son Posta gazetesi, Seyf~ddinin hfi.IS (Dev<ımı 10 UftC'&Ufa) 

müracaat edildi y . .1• K l 
Sancaktaki ka<dcılcdmiz bayram yap Killa: 13 (A.A.) - Anadolu ajanP· en 1 1 n gı iZ r a 1 nın 

mamağa karar vermi§lerdir. nm buıusi muhabiri bildiriyor: e il t •ık he t b 
Adanayı geJ.mjt olan bazı Antakyalı- bkenderun, Antakya ve havalisinin m 1 e e ı ı a ı 

lar, her türlü tazyik ve tehlikeyi göze Suriyenin bir parçası olduğunu Millet-
alarak tekrar yurtlanna dönmUılerdir. (Devamt 10 u.ncuda) 

ltalyada gündelikle 
asilere asker toplanıyor 

Moakova 14 (Radyo) - Mad · 
ri ttcn bildiriliyor: 

Hükumete mensup iki tayare. 

Burgos istikametine süratle giden bir 
tayyareyi dütünnti§lerdir. 

( DeoomtA ! incide) 

En kolay ve pratik şekilde 

Lisan Dersleri 
Yeni yılın ilk gününden itibaren 

HABER'de başlıyor 
3u dersleri dikkatle takip edip de ecnebi l.iaaru öğrenmemek imkan haricin. 

dedir. Çünkü metod fevkalade basit, aon derece kolaydır. 
Bu dersleri takip etmek istiyen memur ve askerlere üç aylık abone 

Ücretlerinde yüzde on tenzilat yapılmakta ve ücretler a; lık taksitlere bağ
lanmaktadır. Bu sureti~ bir ga2ete 4 kuru§tan 

daha ucuza verilmit olmaktadır. 
4 üncü ve 2 bac:i ayfalanmızdaki tafıilib okuyunua •• 

lngilterenin yeni kralı 
6 mcı Corc ve kraliçe 
Elizabet. 

Londra, 13 (A. A.) - İngiltere Kra- de, etmaaa geliyorum. Hükümdarltc 
lı Majeste Altıncı Georgs, cülus kon- vazifesinin uhdeme dü§tliğü bu daki • 

seyi huzurunda aıağıdaki nutku aöy - kada, sizlere, me§ruti hükumet pren-
lemi§tir: siplcrine tam olarak i§tirakimi v~ her 

"- Bugün sizinle, memleketimizin şeyden evvel Britanya imparatorluğu 

tarihinde misli olmıyan şerait dahilin· · (D(9U(lmt !incide.) 



lngiltere Habeşistanın ltalyaya 
ilhakını tanıyacak mıdır ? 

Jngiltere kralı sekizinci Edvardm 
tahttan çekilmesi ve yeni kral albncı 
Corcun tahta g~lmesi dolayısiyle ha
riçteki İngiliz elçileri, temasta bulun
dukları devletlerin reislerine yeni
den itimat mektuplan vennek zaru
retindedir. 

Bu mektuplar, yeni kral altıncı 
Corc namına verilecektir. lngiltere· 
nin Romadaki elçisi de bu meyanda,} 
İtalya kralına altıncı Corc namına iti
mat mektubunu sunacaktır. Fakat 
ne hitapla, Kral diye mi; yoksa im~ 
para tor diye mi 1? 

Malumdur ki İtalya, Habcşistam 
za.Ptedip kendisine bağladıktan son
ra, ltalyayı nrtık krallık değil, bir im
paratorluk farzehneğe ba§lamı§tır, 
Diğer devletler tarafından İtalya kra
lına, - mesela bir elçi delaletiyle -
"İmparator,, diye hitap edilmesi, Ha
bqistanm resmen tanınması demek 

nist aleyhtarı ittifakına ginniyen bi, 
diğer devlet de Lehistanclır. 

Lehistan bu ittifakta Rusynya 
doğru esen bir fırtına sezdiğinden 

Nazilik ile Komünizm arasında günün 
birinde çıkıvermesi muhtemel bir 
harbe kendini sokmak istemiyordu. 

Mütehassıslann söylediğine göı..; 
"Lehistan, Moskova ile Berlin ar~
smda bir hakem mevkiindedir. Biri
birleriyle pek yıldızlan banşmıyan 
bu iki merkez, Lehistanm nzası ol
maksızın çarpl§amaz. Bittabi ister
lerse, Lehistana baskın verip onun 
toprağını istila etmek suretiyle biri
birlerine kavu§malan mümkündür 
Lakin Lehistan, son seneler içindo: 
birinci derecede lm ordu vücuda ge
tirmi~tir.,, 

İşte silahlanmanm lüzum ve ma· 
nası ... Müdafaa için techiz ... 

Hilanet MUNIR 
olacaktır. --------------

İngiltere buna hazırlıklı nudrr? Zaharofun 
iyi mnlGmat alan mahafil, lngiliz 

hariciyC!indc de, Habefistanm bir ı. serveti 
talyan koloniıri haline geldiği kanaa· 
tinin mevcut olduğunu ihsas ediyor. 
Fakat milletler cemiyeti henüz, Ha
bqistanm 1 talya malı olduğunu tas
dik etmemittir. Ha~.§ harbi Habc
§Ültanda yapıldı. Fakat davası mil
letler cemiyetinde görüldü. lı orada 
yüzüldü ve timdi kuyruğuna getiril
miş vaziyette ... Onun için son ve kati 
hükiim de gene oıadan gelmek ge
rektir. 

Şu itibarla Ha~istanm ltalyay-. 
ilhakı hakkında milletler cemiyetin
de bir karar verilmeden önce İngilte
re bu ilhakı tanmuyacaktır sanırız. 

O halde ne olacak? lngilterenit: 
yeni kralı altıncı Corc namına ltalya 
kfa}ma itimat mektubunu verecek 
olan lngiliz büyük elçisi ne yolda ha· 
rcket edecektir L Telgraflardan oku
duğumuza göre, ltalya, "İngiltere ile 
muvakkat bir itilaf vücuda getirtnek 
üzere müzakereler yapmak maksa· 
diyle eski itimat mcktuplarmm yeni
lenmesini,, kabu 1 edecek gibidir. 

Yani Habeıi tanın artık İtalwı 
mftlı olduğunu farzcdip ltalyaya he· 
nüz imparatorluk vasfı vennek yok .. 

ltnlyanm İngiltere ile- taahhüt
leri icap ettniyen tekilde de olsa -
mC8ela Akdenizôe biribirlerinin m~
nafiini tanımak tarzında bir cözleşm~ 
teminine çalrıtrğr muhnkkak. l§te bıı 
endi§e iledir ki ltalya, lngilizlerin pek 
ho§una gitmemi§ olan Japon - Al
man anlaşmasına dahi ginnemi§t;r. 

Japonya ve Almanyanm komü
mstler aleyhine yaptıkları anl~ma, 
ne de olsa, dünyayı iki muarız ccphe
y~ ayırmak istidndmdadır. Ve bu cep 
helerin gittikçe karşılrklı olarak büyi: 
mC8i ve husumetlerin artması pek 
muhtemeldir. Bilhassa İngilizler, 
böyle hır vaziyetin hadis olmasını is
temiyorlardı. ltalyanm bu husustl\ 
gösterdiği incelik, Akdenizde lngil. 
tere ile uzln§masma yarıyacak mıdır 
bakalrml? 

SOVYET RUSYA iLE ALMANYA 
ARASINDA LEHJST AN 

Almanya ve Japonyanm k"omü

A dtı nahlar bayram 
yapmıyor 

Adana, 14 - Memleketin uğradığı 

felilcet ve matem kaqrau.da belediye 
ı !km hissiyatına tercüman olarak ıe
hirde bayram yeri kurulmamaıma ve 
bayram ~enlİkleri yapdmatnlsrna kara;:o 
vermiştir. 

Su basan köylerle irtibat temin edil
miftlr. Dlin bım evler daha yıktınldr. 

Tasarruf haftası 
Diin tasarruf ve iktısat haf tasmm 

ikinci günü idi. Halk evlerinde, rad
yoda konferanslar, mekteplerde mü
aaıner~leı: verihni§tir.,, 

Y aloız harp l\'lnde 
binlerce top ve 
tayyare satmış 

Geçenlerde ölen silah taciri - bir 
diğer unvanile ölüm tacirı - Sir Bazil 
Zaharofun servetinin haddi hesabı ol -
madığını söylemektelerse de işte şura
da bu servet ha.kkmda bir fikir edini· 
lebilir: · 

Za.harofun hayatını yazan Robert 
Niyemen ismindeki muharrir diyor 
ki: 

1914 ile 1918 senesi arasında (Z:ı

harofun kontrolu altında bulunan)Vi 
kera s.ilfilı kumpanyası: 4 harp gemi
si, 3 .zırhlı kruvasör, 53 denizaltı ge -
misi, 62 hatif kruvazör ve filotilla ge
misi, 3 muavin kruvazör, 2328 ağır de 
nlz topu, uhra toplan ve saire, 100 
bin Maksim tüfeği, ve miktarı belli ol
mıyan da.ha ufak toplar ~ zırh levha
lan, 5500 tayyare satmıştır. 

Vikers lrumpa.nyasmm safi hasılatı 
34,000,000 İngiliz lirumı bulmu§tur. 
Bunun yüzde 67 sini Za.harof almıştır. 

- Niyuz gazetesinden -

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
keme5İnden : 

Terekesine mahkemece el konulan ö
ıu Merzukn Hacer uhtcsindc bulunan 
B"yolYlunda Kamerhatun mahallesinde 
Topçular sokağında eski 1 o yeni 12 
numaralr evin tamamı açık arttırma su
retile 18-1-937 tarihine müsadif pa· 
zartesi glinil saat 14 de satılacaktır. 

Tamamının kıymeti 3400 liradır. Telli· 
liye resmi ile ihale pulu mü~terisine 

aittir. Arttırmaya girebilmek içiin kıy· 
metinin y{lzde 7,S nisbetinde pey akçe
si yatırma· lilzmıdır. 

Tafsilat: Bir bodrum katı ve bir çatı 
araar katı ile diğer Uç kattan ibarettir. 

Zemin katr iki kanatlı demir kapı ile 
ı:cminl mermer dCi§eli iki taraf duvarla

rında camlr na dolabı havi taşlık var
dır. Bu katın arka tarafında bir oda 

vardır, Buradan ahıap merdivenle bod· 
ruma inilir. Bodrumda sokak cihetinde 
bir mutfak -Ye arka cihetinde koridor ve 
odunluk k!SmtlrlUk vardrr. Zemini malta 
dlS~lidir. 

Birinci kat: Zemin katından ah§ap 
merdivenle bu katın sofasxna çıkılır. 

Önde çıkmalr bir oda ile arkada bir oda 
vardır. 

ikinci kat: Birinci katın aynı olup bir 
ha\laı vardır. 

UçUncll kat: ikinci katın aynıdrr. 

Cumbanın UstU daraeadır. 
Dördilncil kat: Çatı katı olup sokak 

cihetlnde ıçrk taracalt bir mutfak arka· 
amda bir oda ve merdiven üzerinde bir 
dolap vardır. Ahııp anamı yı~lı bo
yalr::ltr. Su ve elektrik tesisatı vardır, 

Satı! bedeli kıymetinin yüzde 7 5 şi
nl bulduğu takdirde en fazla arttrramn 
üzerine ihale edilecektir. isteklilerin yu 
karıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu 
döruilncü sulh hukuk mahkemesine baş 
nmnalan il1n olunur. 

JlAUER - Akpm postası 

ltalyada gündelikle 
asilere asker toplanıyor 
General Frankonun kardeşine 

ait tayyare düşürülmüş 
(Baş tarafı 1 'ncide) 

Bu tayyarenin, asi general Franko' 
nun kardeşi Ramon Frankoya ait ol 
duğu zannedilmektedir. 

HllkOmetçllerın bir 
muvaffaklyetl daha 

Madri t 13 ( A. A.) - Bilbaodan 
bildirildiğine göre hükumet kuvvet -
leri , asilerin llava mmtakasmda1.ci 
mevzilerini bomb3rdiman etmişler v~ 
pek mühim bir mevzi olan ve Villare
alin dört kilometre cenubu şarkisind · 
bulunan Sasmendi kasabasını işgal 
etmi~lerdir. 

Cumhuriyetçilerin bataryaları, Vi:. 
larealden asilerin tahassun etmi§ ol· 
duklan evleri bombarclınuın ederek 
onları yeni melceler aramağa mecbur 
etmiştir. 

Bask memleketi cephesinde hü
kumetin tayyare filosu, Martinez 
d' Aragon tayyare meydanını bom
bardıman etmişti:-. Bu meyanda asi-

lerin birçok tayyareleri havalanmağa 
hazırlanıyordu. Bunun üzerine bir 
muharebe olmu,, hükumetin bir 
bombardıman tayaresi düşürülmü~ 
ve esilerin iki avcı tayaresi tahrip edi1 
miştir. Diğer tarnftnı. hükumet tay
yareleri asiler tarafından ı ol edil • 
miş olan ve Villarcalin solunda kain 
bulunan Casa F orestali tahrip etmiş· 
tir. 

ltatyanlar asllere b-:.yuna 
nsker gönderiyorlar 

Londra - Daily ~res gazetesi 
ltalyadan İspanyaya 8500 kişi dah:ı 
) ola çıktığını haber vermektedir. 

Bunlar Frankonun ordularına gö
nüllü olarak gitmektedirler. Efrada 
250 liralık ikramiye ve günde 250 
kuruştan 650 kuru§a kadar yevmiy.~ 
teklif edilmektedir. Tayyareciler~ 
1 000 lira ikramiye ve 18 lira yevmiyP
verilmektedir. 

Gönüllülerin hemen hepsi de iısi.~ 
güçsüz adamlardır 

Yeni lngiliz Kralının 
millete ilk hitabı 

(BCJ§ tarafı 1 incide) 
milletlerinin refahına çalıtmak hakkın· 
daki kararımı bildiririm. Yanımda me-

sai arkadaıım kanm olduğu halde, bu 
ağır yükü üzerime alıyorum. Bu vazi
fenin icrasında bütün milletlerimin r.ıü 

zaheretini talep ederim. Ayrıca, karde
şimi istihl.U ederken ilk ·:·m kardetime 

bir dükalık tevcihi olacaktır. Bundan 
böyle kendiıi, Alteı Ruvayyal Dük dö 
Vindsor ismile tarunacaktrr.,, 

Yeni Kr•h tebrik 

Vaşington, 13 (A. A.) - Amerika 
Birleşik devletleri rei.aı Ruzvelt lnıil
tere Kralı Altıncı Georgeı'a bir tebrik 

telgrafı çekerek Amerika Birleıik dev -

!etleri halla ve hükumeti nunına Ma -
jesteyi uzun bir saltanat için samimi 

temennilerile tebrik etmiştir. 

Sabık Kral seyahatte 

Boulogne, 13 (A. A.) - Sa.bık İn

giltere Kralı Edvard, saat 20,30 da .ha
reket eden Zürih trenine birunittir. 

Bale, 13 (A. A.) - Dük dö Vind· 
sorun treni saat s.ıı de Zürihe gel
miştir. Tren, Buchs yolu ile Avustur
yaya harc!<ct etmiştir. 

Viyana, 13 (A. A.) - Barı ıayiık· 

ra göre, sabık İngiliz kralr :-'evard, bu 
akıam Viyanaya gelecek ve bilahı.ıı e 

yarın akıam. Avusturyayı son ziyare -
tinde misafiri olarak bulunduğu Bar:ın 
Roçildi ziyaret etmek üzere Zenfelde 
gidecektir. 

latanbufa gelecek mi 1 
Yunan gazeteleri eski kr u Edvarc!ın 

Yunanistanda yerleımesi ihtimalinden 
b1hsediyorlar. Eski kralla :naiyeti \çin 
iki ev aatınalınd ğını yazı/vl lar. 

Ayni gazeteler eski kral Edvardın 
İstanbula geleceğine dair de bir şayia 
kaydetmektelerse de bu havadisi teyit 
edecek henüz hiçbir emare Y'- ktur. 

Madam S•mpson yanmda imi• 
Viyana, 14 (A. A.) - Havas muha

birinin her türlli ihtiraz kayıtlan ıle 

bildirdiği şayialar :ı göre maclam Simp· 
son, Dilk dö Vindaorun refakatinde bu 
lunmaktadır. 

Tunusta l'fman mallklne 
Tunus, 13 (A. A.) - Tunis - Soir 

gazetesinin bildirdiğine göre, Madam 
Simpson, Tunus ~ehrinden 50 kil1Jmet · 
re uzakta Hammame körfezine nazır 

muhteşem bir villa satınalrr.ıştır. 

Alman yanın 
casus ordusu 
Ucuz çalışan işç·ıer halinde 

Bütün dünyaya 
yayılmış 

Almanyada casusluk teşkilatmm ne de 
rece genişlemiş olduğuna dair şaşılacak 
bazı malUmat Fransa hiıkiimetinin eli
ne geçmiş, Fransada bunlar neşredilme· 
ğe başlanmıştır. 

Bu üşaata nazaran şimdi Alma.'1 giz
li istihbaratının emrinde tam memur 
olarak aylıkla çah!an casus adedi Uç 
bin kişiyi bulmaktadır. Ve bu teşkilat 

Alman maliye nezaretine bizim para
mızla 18. 7 50 000 liraya mal olmakta· 
dır. 

Bu casuslar ordusunun en ziyade e
hemmiyet verdiği memleketler Sovyet 
Rusya, Fransa, İngiltere ve Belçikadır. 
Fakat ayni zamanda Lehistan, Dani
marka, İsveç, Çekoslovakya ve hatta 
İtalya ile Avusturyada da faaliyetlerini 
günden gilne artt:rmaktadırlar. 

Bunların gördükleri işler sadece as· 
kert ve bahrt malOmat toplımağa inhisar 
etmemektedır. Alman casusları bulun
dukları gizli sanayi işlerini de dikkatle 
takip etmeğe uğraımakt&dırlar, 

Nazi hükumeti bu i~e verilmi~ olan 
gizli tahsisat ile genç Almanları yaban· 
cı memleketlerde i! bulmağa teşvik et· 
mekte, oralarda ticaret ve sanayi sırları 
nı ğrenmek için bunların en az maaşlar 
la, hatta yiyecek ve içeceği bile temin e
demiyecek ücretlerle işe girmelerini is· 
temektedir. 

Bu az ücretle çalıı;ımakta olan genç 
Almanlar, gizli teıkil!t kardolanna da
imi memur olarak dahil değildirler. Bu
nun için onlar asıl memur olan Uç bin 
caısua arasında sayı!mamahdır. 

İ§ aramak için gençlerin yabancı ül· 
kelere akın etmeleri propıw:ındası Na
zi te§kilatı vastze.sile ~pılmakta ve bu· 
hındukları memleket hakkında haftada 
bir rapor vermeleri şartile bunlara tah
sisatı mestureden para gönderilmekte· 
dir. Bu gençlere aldıkları az yevmiye 
ye mukabil verilen paradan maada, gön 
dcrec~kleri rapor1arın ehemmiyetine gö 
re de aynca para mükafatı verilmekte-, 
dir. Bütün bu raporlar dikkatle tahlil 
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16 D S ©.1 lfil 
cDeırsDewnmnza 
cııanır ~nır D~ah 
Yeni yılın ilk gününden itibaren 

hergün gazetemizin bir köşesinJe 
vermeği kararlaştırdığımız lisan der.,. 
leri, okuyuculammz arasında büyük 
bir alaka ile karştlanmı~tır. Hergüa 
bu mevzu üzerinde ve knrilerimizin 
gerek mektupla ve telefonla, gerek 
bizzat matbaamua gelerek yaptıldatı 
müracaatlar bu alakayı gösteriyor. 

Yaptığımız f ~dakarlığm ve gay• 
retlerin takdir edildiğini göstermesi 
itibariyle bize sevinç veren bu mü· 
racaatlardan ayni zamanda anlıyorut 
ki umumiyetle bu dersleri takip -et• 
mek istiyenlerin arzusu şu yolda • 
dır: 

- Dersler kitap forması şeklinde 
verilmelidir. Bu ıekil, hem dPrslerin 
kitap halinde toplanmasını mümkiin 
kılacak, hem de daha pratik olduğu 
için üzerinde çalışmağı kolayla~tıra -
caktır. 

Okuyucularımızın bu miıracaat· 
larmı ehemmiyetle tetkik ettik ve bLl 
tetkikler neticesinde gördük ki, bu 
fikirlerin tatbiki için 90 dersten fazla 
olmıyan İngilizce, Alma~ca ve F ran• 
sızca derslerinin her birini hergün 
münavebeyle koymaktan başka çare 
yoktur. Üç dersi birden hergün ve!· 
mek, gazetenin üç sayfasının bu işe 
tahsisini icap ettireceği cihetle tabia
tiyle imkansızdır. 

Fakat bu ıeklin de belki mahzur 
telakki edilebilecek bir tarafı vardır. 
Mesela /' lmanca ders bu vaziyette 
hergün derccdilemiyeceğine ve mü· 
navebe ile konulacağına göre, 90 
derstr.n ibaret dere üç ay değil doku?: 
ay sürecektir. 

Bu §ekil ise yalnız bir lisan dersi· 
ni takip etmek arzusiyle gazetemize 3 
aylık abone olan ve olmak istiyen o

kuyuculardan bir kısmını belki tat • 
min etmiyecektir. 

Buna kartı da şöyle bir hal çare
si düşündük: 

Üç lisan dersinden yalnız birini 
takip etmek arzusiyle abone olan 
okuyuculardan rica ediyoruz: Eğer 
yalnız bir ders takip etmek arzusun .. 
da iseler hangi dersi takip ettnek iste· 
diklerini bize bildirsinler. Kendileri
ne üç aylık abone parası mukabi· 
linde yalnız istedikleri dersleri ihtiva 
eden gazetelerden dokuz ay müddetle 
göndereceğiz .. Bu suretle abonelet' 
katiyen zarara girmiş olmıyacakl v 
ve istedikleri dersi muhtevi bütün ga· 
zeteleri, bu ders hatta 90 dersten faz· 
la bile sürse tamamiyle alabilecekler 
dir .. 

Bununla beraber, belki aboneleri· 
miz Fransızca, İngilizce ve Alman· 
ca derslerini ileride de kendilerine 
liizumlu olnbile::eğini düşünerek te· 
darik etmek istiyeceklerdir. Bu dü· 
§Üncede bulunanlar da lutfen bütün 
dersleri takip etmek istediklerini bi· 
ze bildirmelidir ki hergün gazctemiı:: 
fı:ııı,hsız olarak göndereJim .. 

Derslerin intişar 
günleri 

1 ) - Dersler devam ettiği müd· 
detçe, pazartesi ve perşembe günleri 
İngilizce, salı ve cuma günleri Almall 
ra , cumartesi ve ç.--ırşamba günlerJ' 
de Fransızca derslerinin forma lan ve
rilecektir. 

2) - Her ayın birinci pazar g\i· 
nü Fransızca, ikinci pazar günü İn· 
gilizce. üçüncü pazar günü Almanctl· 
dördüncü pazar günü de F ransızr.a 
ders formaları verilecektir. 

3) - içinde beş pazar olan ayla• 
rm be§inci pazar günleri İngilizce dert' 
formalan verilecektir 

edildikten sonra ait oldukları şubelere 
gönderilmektedir. 

Hatta Fransız cephane fabrikalariJe 
milli mlidafaa için çalı§an mUesseıeler 
bile bu gözlerden masun değildirler: 
çünkil Alıas Loren'in Fransaya ilhal<1 
iizerine Fransız tabiiyetini almış binlet"" 
cc Alman vardır. Almanya, Fransacl• 
Fransız gibi geçecek ajanlar bulrr.aktll 
his zı.,rluk çekmemektedir. 

Sovyet Rusyada ise casusluğun en 
büyük kısmı eskiden Rus tebaası olafl 
Lehlilere verilmektedir. ftalyada da sı
bık Avusturya tebaalarına güvenuıxıe1'
tcdir. 
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Yacı şala : -
\.':.. -
Tu\Cuma <dlalr 
Tulum halı.aıu1&cı girerken bizim 

~n suf ulardan buıne sordum: 
- l ut um imhasına gırıyoruz. 

baaıJ bu hafta içinde yılın eski haf. 
lalarmdnn fazla bir §eyler tutmıy<l 
Ça}ıtacak mısın) 

O gulurmııyert:k: 
- Azizim, dedi, bu yıl tutum haf 

tııs, aksi gıbi bayrama rastladı: Ha 
buki bayram dem~k öteberi tut de-
11\ek Üeğil. bayramaan önceki tuttuk-
1.ırından bir ':ı~mmı bile salrver :L. -
ltıcktir Böyle olmakla beraber ben. 
bir aydır tutacağmıı tuttum . 

- Ne tuttun~ 
- Ne tutac:ağrm. bütün ramazan 

oruç tuttum: snnrn gündüzleri oru•· 
keyfiyle bizim dü\.-kandaki çıraklara. 
hatta aksam topa vakrn eelen müşte· 
ti.lcre bir havli ke.fa tuttum. 

- De~ek artılc tutum haftasm· 
da bir Şf"V tutmıvocaksın) 

- Vail hi birader: hani kadmlaı 
bir~7 sf"rttir: hde b?="Tamlarda, sey· 
tanlarda şuna bur.a ve sunwa bura
Ya lvuc; avuc; p"'n aemm~sini sever
ler derler. Halbuki bizim bayan bir 
ki\ç yıldır bu tutu ıı haftalarma ken· 
dini o kadar alıştırmıştrr ki yarın 
bayram olmasına rağmen diin gec~ 
CVde bana yemin etti ki otuz rama
h'\an ekşam topu:-.rlan sahura kadar 
hiç durmayan çenesini, mübar~l; 
bayram şerefine üç gün sımsıkı tu
tacakmış 

Bayr·ak 
töreni 

Ekalliyet m~k leph~· 
rinde de yupılmnsına 

müsaade ısleodl 
ilk mekteplerde okuyan çocukla

ra bayrak sevgisıni vermek için haf-ı 
tanın muayyen günlerinde mektep· 
lerde bayrak töreııi yapılmaktadır. 

Kültür bakar.lığı bayrak törenle· 
rinde söylenecek rnarşlann isimlerini 
bütün okullara bildirmiştir. Her okul 
talebesi evvela törende istiklal marşı
nı veya bayrak marşını daha aonr .. • 
onuncu yıl ma11ını hep bir ağızdan 
söyliyeceklerdir. 

Diğer taraf tan resmi Türk okul· 
larmda yapılan bu bayrak törenle,i.1 
nin ekalliyet okullarında da yapılma· 
sı içirı ekalliyet okulu direktörleri kül 
tür di:-ektörliif.ii.1e baş vurmu§lardrr 

Dirf"ktörliik, dileği memnuniyet· 
le karşılamış ve derhRl ispekterlerı· 
havale etmiştir. IST)Ckterlerin rapon1 
bakr>nl•;;e "0nderilecektir • 

Rakanl·k~ııın cevap gelir Ş?f"lme1 
eka1livct okullannda da, resmi ilk o
kull:arda 11Muğu gibi bayrak törenin,. 
h"""''""~ra ktfl' 

Mel<teplerde Kızılay 
teşkilatı yapılacak 

Ankaradan gelen haberlere gör~ 

mekteplerımizde kurulan Kızılay teş -
kil:itından muvaffakıyetli neticeler a
lındığını gören maarif vekaleti henüz 
teşkilat yapmamış olan mekteplerin dı:. 
bu eksikliklerinin tamamlanmasını ka 
rarlaştırmış ve alkadarlara emir ver· 
miştir. 

t 

Bazı yabancı memleketlerden TUrk 
mekteplerine dağıtılmak iUere hediye
ler gelmiştir. Kızılay gençlik teşkilatı 
umumi merkezi muallimlerin önayal: 
olması suretile büyük faaliyeti görülen 
mekteplere bu gelen hediyeleri vermek 
tedir. 

G ydlrllen çocuk!ar 

EDrr Fransız 
muharririnin 

Sancak TOrklerl 
hakkındaki 

maka Desi 
Bıı aabalıki "Cumhuriyet,, l'raMta 

muharrirlerinden Jan Piyer Jerar'i" 
Sancak hakkında lehimize ol.an bir ~ 
.1'&81nı nakletmi§tir. Bu yazıda. denili
yor ki: 

"Türklerin itirazlan bizim için husu 
st bir ehemmiyet a.rr.etmekte ve şu 

aşağıdaki mülihazalar bu ehemmiyeti 
tebarüz ettirmektedir. 

ı - Tilrkler, DUrzUJ.er gibi, Fransa
ya karşı an'anevt bir dostluk göster
mi3ler, hAkimiyetimizin dalına mUza
hiri olmuşlar, Suriyenin tarafımızdan 

~galindenbcri, bir.e dlirllst surette yar 
dımc1 olmaktan asla geri kalmamıa -
tardır. 

2 - TUrkler, ntmm ve ıumylıin mu 
hafaza.smda Amil bir kuvvet olmuşlar
dır. Mertliği nispetinde halftk olan 
Türk, iğtişaşlı bir memlekette bir sU

kOnet Wl!uru olarak kalmıştır. Türk. 
hilkaten isyankar bir muhitte istikru 
amili olmaktadır. 

Ri?im varım ..ıofu ahb:oıb.,, el'ki y d • • 
d .. nberi ne kadar tutumlu bir adam e 1 n cı karısını 

da dövmüş! 

Kızılay gençlik teşkilitmm da bey 
nelmilel kızılhaç teşkil!tı ıle teması te 
min edilmiştir. 

Kahvede yakalanan 
bir hırsız 

Kızılay cemiyeti Beyazıt ve Şehzade
başı nahiye merkezleri dün 150 çocu 
ğa elbise ve ayakkabı dağıtmıştır. Fa
kir oldukları tesbit edilmiş olan ço -
cuklar erkenden cemiyet merkezin" 
gitmişlerdir. Dağıtma işi sırayla ya
oılmıstır. Fakir çocuklar çok sevinmiJ:: 
lerdir. 

3 - Türkler, bc3 altı asır, bu mem
leketin Bahibi idiler. Bunu unutma
mış olmakta ve bundan me,ru bir gu
rur duymakta haklı görülmeleri icap 
eder. Onlar, fütuhatçı ve hikim, esk! 
bir ırkın milmessilidirler. Şimdi, eskl 
tebaalarının nüfuzu altına girmek is
temiyorlar. 

olduğunu bildiğıın için onun bu söz
lerini ben hep şa~aya dinledim. O. 
~ten tutacağını vaktiyle adamakıll• 
hıtrnuş: snnra da tutum denilen bu 
Çok gerekli işin önemliliğini çocukL 
lına da adnmakııı. öM-etmil'ti. Onu• 
için babaJ .. nnm işi hep şakaya buf! 
lllak istediğini gÖı en çocuklardan f:>i. 
l'İ bana önce <lnunma ! ) der gibi b:r 
5röz ismarı verr!i. !llonra da dayanr. 
lnayrp söze karıştı: 

- Babam size lıep atıyor: o, bay
"rn günü bize '" •receği paralarıı 
l:M9.....Ce:ır-kun.baralarımaa atmaz. 
aak bize yeni esvav ve isknrpinlerim;. 
lİ [' ··dirrniyec .. ö-ini söyledi. 
.. K 'iciik o -;.lanm bu bot boğazlrğ 
\ize··· ne bizim yarım sofu ahbap gene 
l'ahrı "ln bun•§n.u§ .;ekesinı aıvazlı
t&ra1c 

- Rizden geçmiş, biz ihtiyarla· 
l":\ısrz. Rizim kendimizin tuta~l. 
~erimiz kalmamı§, lakin çocuklar el 
'JCt'f" t,,tnrrklar. 

Sordum: 
- Ne tutacaklar, balık mı ku~ 

ttıu ') 
Ve o baş parmağmm ucuyla ŞC· 

det pnrmağının ucunu ovarak ce
v P verrli: 

- Para ... Para ... Para... Çünki' 
l>iUa "' veren ... 

Cf"ne kikiik oP.lan tamamlandı: 
-Oiid\iğü çalar! 
Dahnsı: 
- Par-l"' olmryrın > 
c .. n~ kiiciik ovfan: 

- Avucunu yalarf 
İııtumun ne df'mek oldum.mu 

;"l .. ,.ıkbr h:te !'!nhnılııır: onun için bu 
1 in sonu iyi gf"ı: .. .:rf"k ...• 

O. Cemal KAYGILI 

Mekteolerin 
bavram tatili 

t tık. orta ve 1icelerle diğer resmt mek 
1 

r yann sabaht2n vclecck pazartesi 

Şimdi mah"emede 
hesap veriyor 

Sultanahmet binnci sulh cezasmdı. 
bir dayak atma davasına bakılm;,. 
ur. Davacı, Horhor c.addeainde o
turan Safiyedir. Suçlu da hamal Ha
sandır. Safiyenin iddiasına göre Ha~ 
san ~imdiye kadaı altı kadınla evlen· 
miş .. Safiye yedinci kansı imiş Bir 
mi.idlettenberi Safiyeyi de bırakmıs
Bri§ka birisiyle oturuyormuf.. Evvel
ki gün Safiye, Hasanı sokakta göt' 
müş, yanına giderek kendisine bak
masını söylemi§. 

Hasan: 
- Ren seni tsnrmryonım. 7 aten 

seni talakı selfuıeyle boşadım, dem:ş 
ve sonra Safiyennı suratına bir yum 
nık atmr~. yere diiAiirerek dövmfüt .. 

M~lıkemede. Safiyenin döğiild;;. 
~iine dair rapor okunmu!'!, karar ve
rilmesi bA"l • .., .... ::. " ı..,.:oıkılmıştır. 

Bursafttı bir idam 
karArı 

Bunada Tahtalıköy konıcusu ile 
Cemal isminde bir adamı lSldUren Süley 
man ağır ceza mahkemesinde idama 
mahkum edilmiştir. Silleyman karan öğ 

Evli kndını kau;ırmak 
lslPmlşler 

Menemende Çirkin bir vaka olmuı-
tur: Hüseyin oğlu Mustafa ve Hasan 
oğlu HU1'eyin isminde iki kiti. H•n iı-

1 minde bir adamın kansını zorla kaçır
mak istemişler. ağzına bez tıkayarak sil 
rüklernişlerdır. Kadının feryadına yeti
şenler kadın· k,, ... "' .. -· .. lardır. 

Küçükpazarda Sandemir mahal
leainde 50 numa."alı kahvehanede <ı· 
lan bu hırsızlık vakası mahkemey~ 
intikal etmiştir. Davacı kahvenin 
garsonu 16 yaşın-.:la lbrahimdir. Malı 
kemcde şunları söylemiştir. 

- Çok yorulmuştum. iskemlele
rin üzerine uzanmış, uyuyordum. Bit 
aralık gözümii açtım. Tanımadığım 
bir adam, benim ceketimi sırtın~, 
kashtimi bnşma giymi~. önlüğümi.: 
önüne lcuf8m'tu,, bir masanm batın 
da duruyordu. Ben bu gece misaffr. 
rinin halinden kc.·ktum. Fakat kork 
tuğumu sezdirmemeğe çalışarak sor
dum: 

·- Burada ne anyorsun} 
Cevap verdi: 
- Burada çalışacağım da ondan. 
- Seni kim ~önderdi}. 
- Kendim geldim. 

Bundan aonr8 sokağa çıktım 
Bekçiyi çağırarak bu adamı teslim et· 
tim. 

Suçlu muayyen bir yeri olmadı· 
ğını, boşta gezer cakımdan olduğu
nu. neresi rast~elirse orada yattığm· 
söylemiş, bekçi şahit olarak dinlen· 
miş, neticede suçlunun sahTkasmm 
sorulmasına kanır verilmiştir. 

Setnuıe aıem 
yapanıar 

Maçkadıı Teıvikiye camiinin sebilin-
1 ,,~ 5,48 12,08 14.29 16,41 18,20 'i,30 

de Suphi isimli biri ve bir arkadac.ı ile aıo 1,08 7 :ı.1 9,48 12.00 1.39 12,M 
:r t ..... L..a 

birlikte sebile dört kadın getirerek saba 
ha kadar eğlenmitlerdir. Sabahleyin ha-

1 
GECEN SENE BUGUN Nk: ULUU1 

dise polisin kulağına gitmiş, suçluları Bir lokantacı da ortadan kayboldu. 

Beşiktaı merkezine götürülmüşlerdir. 1 

Tayyare 
seferleri 

Vazın Çeşme prAJına 
ujiratılması 

dU~UnUIUyor 
tzmirle Ankara ve İstanbul arasında 

ifliyecek tayyare poatalannın yu mev• 
siminde Çeşme plıjına uğramalarını te
min yolunda bir te1ebbüs vardır. Yazın 
plaja gidenlerin ucuz bir tarife tatbik 
edildiği takdirde tayyare seferlerini ter 
cih edecekleri muhakkak görülmekte
dir. 

Dolandırıcı 
bir kadın 

Pol!s tarafından 
aranı.vor 

Polis, birçok dolandırıcılıklar yapma
ya muvaffak olan Huriye, diğer ismi.c 
Aliye isminde bir kadını aramaktad!r. 

Bu kad.n kendisine resmi bir daire:.le 
çalışan memur sUsU vererek işe koya
sağını aöyliyerek evvcla Mustafa ismin 
de eski bir bekçinin 40 lirasını dolandır 
mıştır. Bundan başka kiracı olarak ::>tu:
duğu evde pahada ağır ne varsa topıa· 
yıp çarşıya götUrmÜf, aatmııtır. Hurıyc 
bu vakası üzerine ortadan kaybolmJŞ· 
tur. 

Rlket At.naya ırlttl 
Bir hafta evvel şehrimize gelmit olan 

İngiliz sermayedarlanndan Riket dün 
Atinaya gitmittir. 

Riket oradan tayyare ile Kahlrevf', 
sonra Bclgrada gidecek, belki gene ls
tanbula dönecektir. 

Riket: gezdiği memlt ketlerde bilhas
sa petrol damarlan üzerinde tetkikı.ııt. 

yapıp bununla alakadar kimselerle gö· 
rilştükten sonra büyük sermayedarları 
bu ite baf lamak gibi bir it görmekte
dir. 

• - Şımdl, metin bir milli hUkft
mete Atatürkün milli ve askeri deYle
tine dayandıktan için, ımtinalan o 
nispette kat'idir. 

Filhakika. Türkiye. kendi mlllettaş
ları lehine işe müdahale etmekte te
reddüd göstermedi. Framıız • Suriye 
muahedesi imzalanır imzalanmaz, An
karada ve btanbulda, matbuat son de-

rece şiddetli neşriyata başladı. Bunu, 
ale1Qaul, mWetlerin piftarlan olan ta 
lebenin ve halkm tezahtlratı takip et
ti. 

Bu te7.a.hfirat, eski Sancak hakkın
daki ilhak metalibatını birdenbire or
taya fırlatmış oldu. Şarkt Akdenl.zin 
ehemmiyetli bir limanı, r.engin TUrk 
Kilikyuının tabii mahrecı olan laken 
derunun hwıuai vaziyeti dolayıaiyle, 

bu metallbat ehemmiyet kesbetme~ 
dir. Fra.naa.nın, Türkiye~ bu clva!' 
arazis~nden bır parçasını terkeditl ilk 
defa vaki olacak değildir. Ayni Kilik· 

ya ve Fra.nklin - Bouillon muahedeal 
buna emsal gösteriliyor. 

• • • 
İskenderun itinde, Kamll Atatnr • 

kün hükQmeti, dürüst, nazik ve dost-
ça hareket etmiştir. Fransız aleyhtan 
hareketleri durdurmuttur. Fakat me
talibat öne sUrillınUştU ve mtlzakera.t 
başlamıştır. Elyevm bu müzakerata 
devam ediliyor. Problem ortaya ko • 
nulmuştur. Her tUrlU mWlhaza, bizi. 
bu meseleye mUspet bir netice verme-

ğe sevkediyor. Asırlık an'aneleriınla. 
minnettarlık vaz:.fem.iz, mahalli mea. 
f aatlmiz. her şey. 

Filhakika, tedbirll davrannuyacak 
olursak. beynelmilel bir takım hadise· 
lerin, bw 3aşırtacak bir ş!ddetle zu -
hura gelmesinden korkulur. Kamll 
Türklerinin, İskenderun TUrkleriru 
Şam Suriyelilerinin eline hırakacakla 

t:ı 'ıına kadar tatil edilrceklerdir. 

1 
>t· Orta ve liselerin imtihanlan 21 ilk 

n•ı pazartesi günil başlıya~aktır. ~illllllllllll•••• 
!! ~aarif mU<lürtnaii bu ~bah Ankara
it 1" telefonla aldr~ı bu emri bntün ali· 
~111r1ara teb!i~ ettııi"tir. 'Mektepler bu 

rına ihtimal vermek onlan t.anıma

mak demektir. Memleketimi açık açık 
ikaz edeyim: Bugünkü muhafazaklr 
Fransa, gerek A vrupadaki, gerek A; 
yadaki muhtelif Alman taraftarlık!~ 
nru fazla ihmal ediyor. tihak taraf • 

~leden sonra tatil ~ettildir. 

''""" lll1tıı1111rı11llHIQllt1111111ıtllftllll1t111t11111ftllhllıuuJtfllll 
~Urtdaf! 
hrttnın:ı b;r al·ş.,,a işidir. 

"'-~1~nu k-üçülc yaştan artbnna 
"~. 

Ulusal Ekonom' 
ve 

......_ Arttmııa Kurmnu 
--.......-.__.ıııı•ıın11111tıu11~ 

Kaleyi nezaket ve 
(Bedbaht KaJb) imzası ile aldığımu mektupta deni

yor ki: 

(B:ma ka"şı nazik ve tatlı davranan, ayni zamanda 

benimle evlenmek arzusunda olan bir gençle iki senedenbe

ri tanıımaktayım. Fakat bir kaç zaman dan beri beni ter 
ketmeye başladığını hissetmekte ve bu husustaki 

sukutundan müthit azap duymaktayım. A§kıma tekrar av-

sabırla fethediniz 

tarlığı tahrik edici bir mefkfıredir. Bir 
hAdise zuhuruna ısebebiyet verilmek 

istenmiyorsa bunun çaresine bakma • 
lıdır. 

det ctm~i için ona ne s8yliyebilirim ?) 

CEVABIMIZ: Hiç. Ne bir sual ne de bir §İkayet. Hat Bayram namazı 
ti meselenin farkına varmamı§ gibi gözükmeniz lhımdrr. Alafranga aatle 7 59 

Belki o da bir kararsızlık buhranı içindedir. Bırakınız sa- Alaturka aaatle 3 18 

kince 1::-rarır.ı versin. Nezaketiniz ve sabrınız: teraziyi sizin 1 nııııuıWIJlllnlll&iW11JJlllllllUllwwıJlllW18tı-WUıııuwıııı 
tarafınıza e~el:ilir. 
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• 
verıvor./ ır)~ 

~ . . . .. , ..... - ... ~ 

Ay A N LA R Gazctcmbe, "Güzell1k doktoru.. adresi 
ne ha'k!kl veya müstear adlarmızıa sora 

nız suallerin cevapıarmı bu ıütwıda bulurswıuz. Bu cevapları.- Parlste anlaşmış bUlun 
ımuz güzellik müessesesi vermektedir. Güzelliğinizi noksan brrakan kusurlarınızı blzc 

~azınız. 

lesi imkansız bir hale gelir. 
Arnavutköyünden Suna adıyla sonı 

luyor: 

-36 - ı 
Gelelim kullandığınız kreme: Bıı 

krem sadece bir tuvalet maddesidir. 
Halbuki sürülmesi laznn gelen krem-' 
ler bir ilaç mahiyetinde olmahdH. 
Bunlar derinin hususiyetine göre ve
rilir. Yüz derisi türlü türlüdür. Ki
mısı sert, bazısı yumuşaktır; Iç-

Sıhhatime} billıas.sa yüzümün deri.si. 
ne fazla düş1cünüm. Maalesef bir az 
da burııs'Uklar olm,(J,f)a başladı. Bıt J:u. 
susta surulan S'l"allerc verdiğiniz cevap 
Zarı da okudum. 

1 - Siz gece, bi.Zha.<?8a yatar7um '!/Ü· }erinde yağlı ve kuru olanlar da var
ze asla kre:m s<ürülmemesini ve temiz dır. işte bunun içindir ki yüze sürü
yatılma.~mı söylüyorsıtn:11z. Halbulô lecek kremler derinin hususiyetine 
lculalln.dığım kremhı iarifesinde bila • .. b 1 · · k -.:L k' gore ya es eyıcı, ya urutucu yi:lilut 
-~ gece yatarken pembe kremle ma- ta yumuşatıcı mahiyette olmalıdır 
saı ya!11l~n.asım ve bol kremle yatılm.<ı.· Harkes ayni kremi kullanamaz. O. 
sını, cıldın bunu emmesini söylüyor. nu··md '-- l b J ı e taem ere ve un arın naGYı 

2. - Si.z göz altındaki derinin gayet, hazırland:ğma dair dünyanın en mf'<> 
nazık olU§Undan bahisle asıa buraya hur birt cilt mütehassısı tarafında~ 
dol.;unuZmamasıtıı tavsiye ederken bu. yazılmııı tam ,-oo ., f ı k b' k't 
-1 '/ede ·· ~ · -:; ~nyı a ı ır ı dP 
.an hgoz;:Tn altın.da. nı.a:sai yapıl. duruyor. Bunun içinde 850 den 
1iıasım em ı.w dışard.an ıçerı dogru o~ f ı k t ·b · D k k · 
nMSını söylüyor. ~z a drer:ı1 ertı ı .. va

1
r. ] em

1
e ı 

Rica eder' d kt b -ı.- • . em enı en şey oy e o ur o maz e-
·ım o · or ,· unu.n ı~ngısı h . t . b' d .... 1 . 

mııvafıkt D ;;.,., b ha t tt" emmıye sız ır mevzu egı mış. 
Ou •• ısu en yre e ım. D . . . k ld ... . 

Merakımı izale etmenizi ve bana yil· erınızın u~ o. u~_una gör<: 
ziinıdeki f'izailerin iza1~...: .... ..,. kremden evvel sıze bır yuz maske3~ 

~ w,:ı-ı ""' uzu>ıoa .f d w• b b" ""dd 
zaman h<i.sıl olmaması için ne yapmak tarı e ecegı~. unu . ır . ~u ~! 
lığım Ulzımgeldiğlniı hangi kremler _ k~U~nm; alacag~ız netıceyı .oı~e bıı 
den istifa.de edeceğimi nasıl -t>e ne za- dirdikten sonra, sıze herhangı hır ec
num Tı.··u.lla.nmamı icap ~ttiğini yazma _ zahanede yaptırabileceğiniz bir krem 
mzı sa:ıgılanmla dilerken, göbeklen. _ tertibi vereceğiz. 
mcnıe7; irin ~ bir tavsiyeniz~ hürmet- Derinizin kuru ve hassas olduğu-
"le karşılanm. na göre sizin için yumurta ve badem 
Yaşım 29 dur. razümün cı14' b-ira.z yağı maskesinden iyi bir şey yoktur. 

7.-urudur. Henüz göbekli denecek luilde Maskeyi bakın nasıl hazırlıyacaksı-
değilim.. nız: Bir yumurtanın sarısma iki cav 

c~vap: kaşığı dolusu badem yağı k~tar~k iy_i-
1 G t k .. d hi b' ce kanştınnız ve bunu musavı bt"' - ece ya ar en yuz e ç 1r .. .. •• •. l . .. . 

tuvalet h tta k d b l surette yuzunuzun 1er yerme surıı· 
sıvası a rem e u un- .. M k .. ' ·ıA be d ' · 

mıyacaktır. Yüz derisinin en mü- )nuz. a lse yuzeıe on ı a on ş a <ı 
him ·f · t ff·· .. U m brrakı acak sonra da ılık su ve tu-

vazı esı ene ustur. nutmayr- l b .1 . l . 
nız ki t ff·· ·h "h" va et sa unu ı e temız enecektır. 

ene_ us cı azmızm mu ım B d ... d d · · b l · 
bir uzvu da vücuttaki deridir. DeTi . a em yaf gm a erıyı es eyıc 

l · · · d" t bo zengm evsa vardır; yumurtanın s~ 

kmesamlı e etrnkyılrmkalı or saat.f • ~mı. "'TST da sıkıcı ve pcklcştirici evsafı J...p 
apa ve a ı rrsa, vazı esım na- . di 

sıl ifa eder? Böyle kapalı bırakılan de ız r. . .. .. 
r·ı b k 'ht" I Bu maskenın favdalarmt gordu1< 
ı e. ça u ı ıyar ar ve porsur. ~ . 

S. 'IA I b ten sonra, gene yazınız sıze kmşık. 
ız ı cın ara akmaym · mal ya- 1 · · h · · k 1 1 ı b' .. ' ·~ . . ar ıçm angı tertıpte rem er.e nas• 

pan ır ~.ues~~e g~yet tabııdir ki masailar yapacağınızı bildiririz. 
malını mumkun oldugu kadar fazla 
satmak için çok kullandmasmı temin 
etmek lazrmdır. Bütün okuyucuh~ 
rnnıza de söylediğimiz gibi geceler; 
yatağa muhakkak tertemiz ve güze] 
ce yıkanarak temizlenmiş bir yüzle 
girmeniz Iazrmdır. Aksi takdirde de 

rinizin tazeliğini kabil değil muhafaZü 
edemezsiniz. 

2 - Göz altlan derinin en inu 
ve na;rik olduğu yerdir. Buralar3 çok 
ovulur ve sert rnasajlar yapılırsa ça

buk kmşrr sonra kmşıklıklann iza. 

iş arayan iki ~enç 
sanatkar 

Sanayi mek~binden mezun frnnsız 
ca ve almanca bilen Mustafa isminde 
bir tesviyeci ustası iş aramaktadır 

Diğer taraftan sanayi mektebi 5 inci 
srnıfmdan çıkmış Ali faminnt> bir ma. 
rangoz ve soğuk decıirci ustası da ie 
aramaktadır. Taliplerin şu adrese mü 
racaatla.rı lazımdır. ~mbcrlita.cı Şeref 
efendi caddesi Küçük NuruosmaniyE
apartımanı numara 67 - 69. 

~tl!llJJ~tımmJl~~--ll!!lllll----Ennilm~~~~~ 

1 

VAKiT * Ac~:d~:ı4 * ISTANBUl 
Almanya'da Leipzig'de meşhur 

Georg Thieme evinin 

TIB KiTAPLARI 
Sergisini mutlaka ziyaret ediniz. 

Tababete, Cerrahlığa, S!hhata ve U:umu 
Tabiiyeye ait eserler. 

Bu ayın sonuna kadar açıktır. 

~EYH 
Yu>iiF 

Vt/?()ii,i 
.S/1..A>I 

PA.RJllA
R//tlf)4 
~ER/ 

ALIYO,R -... 

.... -- .. ~ 

Mi ki 

1 · ~ - ''· .... ,,, •• t""f 

Dünyanın en 
• 

garıp 

evlenmesi 
Karı koca, birib~r
ıerinin yüzlerir. ı 
görmezden, dört: 

sene evvel 
niKahlanmışlar 

1 ~ ::.; .• c'kfı.ı;c::: - 1036 

......... - ........................... ·-·········--······································································ I . 

• 
i 

HABE 
Memıeketın kültürüne hizmet 

etmek maksadile 
1 ikinci kAnun 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 

. : 
: . : . • i 

! 
: ! Tabii şerait altında evlenen karı ko- ! 

calar, birleşmeden en azı ilç dört hafta • 
evvel tcı.nışırlar. Fransanın Rouen şeb· i:= 

rinden bildirilmekte olan bu acaip vaka 

Vernıege başlıyor 
: 
: • ; , 

da ise karı ile koca evlCndiklerinden an- ~ 
1 000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ- ! 

renmek metotlarmm en mük~mmeli olan bu takrirleri, dilimiz.e. ! 
memleketimizin tanınmış lisan hocaları tatbik etmişleTdir. ! calc dört sene sonra, ilk defa olarak bi

ribi--i görerek tanımışlardır. Buna rağ· 
men ikisi de mes'utturlar. Erkek, Fran
sada çok geniş işleri olan bir tskoçya 
kömür ihracat firmasının acentası Rup
pert Hallam'drr. 

Kadın da Rouer. civarında ottSevil 
köyünde doğmuş matmazel Dailly'dir. 

Bundan on sene evvel matmazel Da
illy kenc!islni Ha!hım adıyla' tanıtan bir 

İngilizle tanrşmış ve onunla evlenmiş

tir. Bu adam birkaç gün sonra, kızın ver 

miş olduğu drahomayt alarak kayıplara 
karışmıştır. 

O vakit yapılan polis tahkikatı bu a
damın sergüzeştçi bir serseri olduğunu 

ve evlenmek icin de Hallam adlı bir şah 
sa ait pasaportu kullandığını meydana 
çıkarmıştı. 

Aradan dört sene geçtikten sonra 
milyonda bir ihtimah olmayan bir tesa-

düf vukubuldu. O sırada matmazel Da· 

illy köyünden çıkıp Rouen şehrinde 

yerleşl'!}iŞ bulunuyordu. Matmazel bu
rad1. bir vapurculuk acentasında çalı

şırken hakiki Hallamla karşılaşmıştır. 

İki taraf biribirinden hoşl.,,nmış ve 

K<elfll©lft ~elrl)©J~Oeırno=ne 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Oğrenmek isti yenler bu derslen takip etmelidir. 
Her lisan 90 dersten fazla sürmiycccktir. 

Memur' ar ve asker er 

: . 
: . 
! . . . • : 
! . . 
i 
= : . 
1 • . 

Üç aylık abone fiyatı olan 400 kuruş üzerinden _ % 1 O iskonto ! 
• 

görecekler ve bu miktan aylık müsa•r\ taksitlerle de ödiyebileceklerdir. i . 
da ki 

s.' 
Aşağı · karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: I 

lsim ve adresler olnınaklı olmalıdır. İ 

1 HABER gazetesi""' ! 
1 ~TANBUL i ! 
• Gazetenizin llsan derslerlna devam lçtn rç ayh~ : 

i. abone oluyorum. Birinci taksit oıan 120 kuruş = 

1 
ile gUnder.tmı,ur. l 

Adres: i 

1 i I imza _ _J ! 
·····-·············-···········--···························-···························--·········· .. ······-·· 

kısa bir mülazemetten sonra evlenmeğe 
karar vermişlerd:. Fakat nikahlarını kıy il 

"" ~ ~ : .at '•.· • •• .. • .. - • .. ·, r . -<. -.;, • .. •• • "" • . : l t · . . ~ • 
dırmak için resmi makamlara baş vur
dukları zamant kendilerine bunun lüzu-
mu olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü 

matmazel Daillynin zergüzeştçi ile kıyı 
lann ikah1 Fransız kanunlarına göre 
muteberdir. 

Kan koca Rouen belediye nikah me
murunun beyanatına güvenmiyerek Pa-

rise g-idip en yüksek adliye makamına 

müracaat etmişler, orGsı da Fransa ka
nunlarının kendilerini kankoca saydığı· 

nı söylemiştir. Bunun üzerine sevgililer 
birleşmişlerdir. Bu hadis.: altı sene evvel 
cereyan etıni§tir. 

Şi-:1di bu karıl:oca saadet içi~d~dir :e ~ 
üç çocukları olmuştur. Serserırun kım 
olduğu hala meydana çıkarılamamıştır. 

Günde kırk 
otomobil 

Pariste çalınıyormuş 

. 
aıneması olarak bugün 

tlütün hasılat.mm yüzde 25 ini Adana felaketzedelerinin yardımma 
medar olmak üzere Kızılay Cemiyetinin emrin~ tutacaktır. 

Program: ADOLF WOHLBRUCK ve DOROTHEA WlECK 
tarafından emSalsiz bir surette yaratılan 

Şeytan ve gen~lik 
(PRAGLI TALEBE) 

Se:uıslar: 2 112, 4 112. 6 1/ 2. Suvare 9 da - , . ... ·: ... .,.. • • ... ·~ı f. ... ........ ' 

.tt<ıır't4'f .... 14 ... ,., ....... _t·' .. f f ... ' .. .,.. • • • ' • "-'~.. • • • 

Önümüzdeki çarş<ımba günü matinelerinden itibaren 

SAKARYA (Eski Elharnra) SiNEMASI 

Hallcmızın pek sevdiği artİ$tleri olan 

RUBV KEELER ve DiCK POWE'L'i 

Donanma geliyor 
Pariste her gün çalınan otomobill~-

rin miktarı vasati hesapla kırka yalda· Gençlik, gıpte, vatanperverlik v~ atk filminde takdim edeaktir. IJu 
şıyor. Bu miktar Paris 6 mcı polis da- tilin, tamaım;n Annapolis'deki meşhur Amerikan Deniz Akademi-
iresinin hazırladığı bir ist.atistiklt 1 sinde Amerikan donanmasmmiştirakiyle çevriJ.mİ!ıtir. 
tcsbit edilmektedir. Bu ıaJıeseri bilhassa deniz ve aslteri talebesinin görmeleri tavsiye 

Arasıra Paris mahkemeleri bu nevi olunur. 
.' - ~· ........ ( .4--, • 'l .... " .. ~·· .. q 

hırsızlıkların toptan muhakemesin.i 
yapmaktadır. Filhakika, bu nevi hır -

sızlıklnrın gayet ustalıklı bir tarzda ,-------------------··--------
yapılmış olmasından, polis nıüdürlüğü, 
bu işle uğraşan bir şebekenin mevcut 
olduğu kanaatine varmıştır. Son gün
lerde yakalanan iki hırsız bütün ısrar· 
lara, ha.tta tazyiklere rağmen biri oto
mobili koşuda kazandığını, diğeri de 
bir arkadaşının hediyesi olduğunu söy
lemekte ısrar etmişlerdir. 

Ho'ivut lstanbul Magazinin 
Bayram nüshası 

Üç renkli kapak ve dubl ton mürekkeple çıkacak olan Holi· 

vut' un 17 kanunuevvel nüshasını mutlak okuyunuz. J 

~------------------------------' 
ha ~dutlar peşinde 
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Su perileri 

lşte size bir hikA.ye ki, köylerden bi-1 
rinde, "Efsane,, olarak değil de1 "ha
kikaten olmuş,, diye anlattılar: Kuru 
Rüstem'in başından geçmiş. Vakanın 

kahramanı, konuşmasını iyice bilmiyor 
du. Ağzını açtı mıydı, çürük dişleri a
rasından, bir laf kalabalığıdır çıkıyor. 
Cümleleri de manbki bir silsileyle bi
ribirine bağlı değil... Sap derken sa
man diyor. Bir daldan ötekine atlayıp 
duruyor. 

Fakat diğer köylüler, kimbilir nasıl 
bir melekeyle onun dilinden anlamak 
sanatını elde etmişler ve kirnbilir kaç 
kere ayni macerayı tekrarlatmışlar 
k1 bizzat yaşamış gibı bütün safhala
rını biliyorlar ... 

Köyün eski cami mektebini bitirdik
ten sonra on beş senedir muhtarlık e
den bay Ragıp bana aşağıki sergüzeş
ti naklederken, Kuru Rüstem, boyuna 
tasdik edercesine başını sallıyor. Öte
kiler de, hiçbir tef errilata itiraz· et -
tnediklerini gösterir bir şekilde, huşu 
ile susuyorlar ... 

• • • 
- ... Bu Kuru Rüstem, Çukurdeğir

mende su perilerini görmüş, hayrın ... 
Gözleriyle görmüş ... 
Değirmene inmiş efendim mısırları

nı öğütmeye. .. Malum ya, değirmen, 

Uç köyün arasında ve sizin şehirlerde
ki apartımanların müşterek çamaşır -
lJklan gibi, bu üç köyün de müştere-

"Pek Ala, diye düşUnmüş. - M.ademkı 
öyledir, oturayım. Zaten bu gün geç 
vakit oldu, çalışacak değilim. Yarın 

sabahleyin başlarım işe... Şimdi "Çı -
kın, mısır öğüteceğiml,, desem bile, al
dıran olmıyacak. Onun için katılaymı 
~ adamlara... Mademki düğünleri 
varmış, beni de davet ettiler, elbette. 
yiyecekleri de benim katıksız azığım

dan iyidir ... ,, 
Düğün halkı: 

- Sen iyi bir adama benziyorsun, 
Kuru Rüstem! - demişler. - Aferin sa-

na ... Otur bakalım gelinin yanına. .. 
- Ay siz benim adımı da mI bili-

yorsunuz? 
- Tabii değil mi ya? ... Biz, buralı

yız demedik mi sana? 
- Allah Allah ... Ben sizi hiç görme-

dim ya? ... 
- Biz, görünür takımdan değiliz. .. 
Bir kahkaha atmışlar ... 
Bu şakaya, Kuru Rüstem de gül

müş. 

Fakat: 
- Eh, oyun başla.sın! - dedikleri za

man, kahkahası, dudaklarında dona 
kalmış. 

Çünkil, ne görsün bi.z1mkisi ?.. Oyun 
oynamıya kalkan adamların ayaklan 
ters! ... 

İşte o zaman, bunların su perileri 
olduğunu anlamış... Zira, bu mahluk-

ken em.rinde bir yer... Jarın insana benz.emekle beraber, ayak-
lnmiş değirmene Kuru Rüstem. .. Sır lannm ters takılı olduğunu kim bil

tındaki mısır çuvalının ağzını omuzla
n Urerinde iki eliyle yakalamış... lki 
büklUm.. Kaf asiyle tahta kapıyı dür
terek girmiş içeriye ... 

''Hınh,, diye yUkünil yere bıraktık
tan sonra bir de doğrulmuş ki ne bak
sın? •.. Boş zannettiği değirmen tıklım 
tıklım dolu değil mi? Bir sürü insan, 

mez? 
İçinden bir iki kere salatı sel!m ge

tirmekle beraber, "Tevekkeli değil, be
nJ tanıdılar ve ben de iyi ettim onlar
la zıt gitmedim!,, diye düşünmüş ... 

Fakat hayreti, çok geçmeden büsbü
tün artmış. Zira, efendim, kendisini 
gelinin yanına buyurttuklan vakit, ka-

otu~u~ .. 
Onu g6rUnce hepsi birden ürkerek dının sırtındaki elbiseyi tanıyıvcnnf§. 

baka kalmışlar.' '-Bunu, kendi karısı gelinlikte giymiş -
- SelfınıUn Aleyküm.. ti. Ve o zaman bu zamandır, entari, 
- MinkesseHi.m ! - demişler. sandık odalarının anbarında, en dipde 
- O ne biçim selam. durur ... 
- Bizim selamımız böyledir. ".Llihavlevela... Olur şey değil ... ,, 
- Siz kimlerdensiniz? Nerelisiniz? diye düşünilp dururken, omzunu bir 
- Uznklnrdan değiliz. Buralıyız .. DU el dürtmüş. Dönmilş ki, damat: 

ğUnümüz var da, "şuracıkta yapalım!, d - Ne o? ... Karıma ne bakıp duru-
edik ... 1stersen sen de gel, otur, bi- yorsun öyle? 

ziınlc beraber eğlen. .. Yer, içersin. -Hiç? 
- Hay hay... H hh h K 
Kuru Rüstem, bu insanların halinde - e e ... endini mi suzuyor-

bir gariplik sezmekte beraber: 

~H~c meıraJ!kDoso 
lb>aca6(soz R 

sun, elbisesini mi? .. Fakat kalbini te-
miz tut, öyle §eyler düşünme ... 

- Aman efendim, estağfünıllah .. 
- Hah, §Öyle ... 
Çok geçmeden oyun bitmiş ... 
- Buyı-un buyrun ! yemek. 

- Bizim aramızda teklif yok ... Sen 
bizim konuğumuzsun! - diyerek Kuru 
Rüstemi gelinin yanına oturtmuşlar ... 

Ortaya bir tencere gelmiş. Kapağı a
çılınca, Rüstem'in yüzü buruşmuş ... 

Zira kuru fasulye... Her zaman ye
diği yemek! 

"- Ne kısmetsiz adamım! Peri dü
ğününe geldik! Gene mi bu mübarek?,, 
diye içerlcmi§ fena halde ama, mısır 
ekmeğini kuru kuru yemekten hayırlı 
ya.. .• Kaşıkla ha kaşıkla ha. .. Bir ta -
raftan da aklı fikri hep elbisede! 

"-Olur şey değil ... Acaba aşırdılar 
mı? .•. Yoksa örneğini beğenip tıpkısı
nı mı çıkardılardı? ... ,, 

O esnada, eline fasulye bulaştığı i
çin, usullacık iğilmi~ Parmağım, sil
miş gelinin eteğine! 

HABER - Aqam 1)08lall 

Tonton Amca 
çölde seyaı!Mlat<e 

çnkıyoır 

}J 

HABER'in 
OUzelllk Doktoru 
Kuponu: 

Düğün gece geç vakte kadar sürmü.~. -=============== 

Böylesini de görmemiştik! Yuk~rı! ı 
resmi bir İngiliz gazetesinden alıyoruz. 
O gaı.eteye de Ameri.kada.n gönderil
iniş.. Amerikanın garabet memleketi 
Olduğunu işitiriz. Fakat bu derece ga
rip, hatta acınacak bir sahnesi bulun
dufıınu dUşUnememiştik. Bu çocuğun 
&.dı Jozef Nundur. lki yaşında var yok. 
CUnde bir defa böyle pipo içmeden ya
Panııyormuş!.. Pipoyu ağzından alın
ca ağlıyormuş .. 

Vur patlasın, çal oynasın.. Fasulyeyi 
bol bol yedikten sonra büsbütün ke -
yüleri gelmiş perilerin ... Bir müddet 
daha zıplnmı§, hoplamışlar. Derken: 

"-Allah rahatlık versin!,, deyip, 
Kuru Rüstem'i yalnız bırakmış ve çe
kilıni§ler ... 

"?yumuş birkaç saat. Sonra güneşin 
dogmasiyle beraber uyanıp alelacele 
mısırlarını öğütmüş ... Ver elini köye ... 
Tırmanmış soluk soluğa bayırları ça -
YJrları. .. Girmiş evine ... Hemen sandık 
c>dası... Anhan aceleyle ve merak i
çinde boşaltmış ... 

Bir d& sonuna gelmiş ki, şaşılacak 
§ey ... Gelinlik entari, yerli yerinde, 

devşirilmiş duruyor ... 

- Demek ki bu değilınlş ! - diye ka
rarını verecekken, eteğine de bir göz 
atmış ... 

Fasulyenin izi ... 
Köy muhta.n: 

- İşte bayım! -- dedi. - Biz hepimiz, 
etekteki fasulye lzinJ gördük ... Nasıl 
sUrillmüş dersin o oraya? .. Su perileri

ne sen de inanır mısın baymı ? .. Oku
muş diyorlar sana.? .• Kitaplarda rasla· 

dın mı? 

(Va - Nü) 

5 

Yazan : Niyazi Anmet: 

390 sene evvel bugün 
156 sene evvel yarm 

473 sene evvel UbUr gUn 

ı 
2 
a 

Silleymanın kabul ettiği elçi 
Uğursuz Ciballde kızıl bayram 
Fatihin müthiş bir f ntlkamı 

(Yarın ve öbUr g Un bnyram mUnascbctlle 
gazetemiz çıkmıyncaktır. O günlere nt gUnU 
gtlnUne tarih, bugUnkU sayımızda veriyor ve 
bu suretle hfıdiselerl yıldönUmlerl ile takip 
etmcği bozmamış oluyoruz.) 

1546 yılı 14 ilk kanun gunu, 
390 sene evvel bugjn Veltvik padi
şah Süleymana itimatname ile Şarl· 
ken ve F erdinandın altın ve gümüş 
kadehlerden mürekkep hediyelerini 
takdim ediyordu. 

Bu kabul, Avusturyanm ilk defo 
Osmanlılarla müsalaha akdetmelu: 
noktasından tarihi bir gün sayılmak 
icap eder. 

Süleyman, elçiye: 
- Bir sene evvel size bazı tekli

fotrmız vaki olmuştu. Müsait ce· 
vap getirdi iseniz sureti tesviyecle 
her türlii müşkülat izale olunacak
tır. dedi. 

Elçi: 
- Bu husus için vezirlerle görü

şeceğim .. Karşılığını verdi. 
Siileyman: 
- Öyle olsun diyerek ruhsat ver

di. Fakat bu görüşmeler on ay kn· 
dar sürdü. Anlaşmada en ziyade güı; 
lük doğuran 'mesele defterdar Hali
lin defterinde ( 1 ) arazii OsmaniyP.
den olmak üzere kayıtlı bulunan yer· 
ler ile, Macar asilzadelerinin arazifo. 
ri meselesi idi. 

Rüstem paşa konağında vezirlerin 
içtimaı en nihayet sona erdi. lmza 
edilen ahitname şu idi : Asilzadelerin 
arazileri 11 ,000 düka hesap edil
mişti. Senede beş bin altın tazminat 
mukabilinde Avusturyaya terk olu· 
nacaktı. Diğer arazi senelik on bir. 
düka mukabilinde, timarlar da sene· 
lik beş bin düka karşılığında verile
cekti. 

Beş senelik mütarekenameye im· 
parator Şarl, Papa, Fransa kralı ve 
Veneclik cumhuru dahil idi. 

Tasdiknameler üç ay içinde mü
badele edildi ve miisalahanameye ri
ayet için Melvezzi F erdinandm rehi
ni olarak lstanbulda kaldı. 

Bu müsalfıhanm çok garip bir ta· 
rafı var. Şarlkenin hassa askeri ku
mandanı Kristof Rogandrof impara
tor ve imparatoriçenin çok müdafaa 
ettikleri katısı ile aralarında hastl 
olan bir hadiseden sonra sekiz bin 
duka altın alarak kaçmış, Süleyma
nın hizmetine girmişti. Padişah Ro· 
gandrofu kabul etmiş ve kendisint: 
günde yüz akçe tahsisat ayırtmıştı 

Yukarda anlattığımız tarihi mü
salaha bittikten sonra Rüstem paşa 
sözü Rogandrofa getirmiş ve şunlaı ı 
söylemişti: 

- Eğer bu adam imparatorun ve 
biraderinin dine düşecek olursa ha· 

için bu semt yangın yüzünden uğur. 
suz sayılmıştır. 

1755 yılında çıkan yangının bit 
kolu Unkapnına kadar ilerlemittir. 
Vefa meydanına kadar uzayan diğer 
bir kol Şehzadebaşma, oradan Ak. 
saray ve Davutpaşa iskelesine denize 
dayanmıştı. 48 saat süren bu yangm 
da 8,000 den fazla ev, 580 büyük 
değirmen, 70 hamam, 200 cami ve 
birçok büyük han yandı. Matı adlı 
şair bu yangın için: 

Parlayınca hıtmı odu Mab dedi 
tarihin 

Nan kahn geldi hakkın yaktı hep 
lstanbulu 

Fatihin intikamı 
473 sene evvel 16 ilk kanun gÜ· 

nu, sene 1463, kanlı bir muhasara· 
dan sonra Yaica, Matyas Korinos la· 
rafından zaptedilrr.işti . 

Kral, burayı zaptettikt~n sonra 
Of ene girerken Y aica müdafii Hüt
rem bey ile iki yüz Türk esirini ar
kasında yürütere~ dolaşmıştı. 

Fatih, kendisine çok ağır gelen 
bu mağlubiyetin !intikamına otuz bin 
kişilik bir ordu ile hazırlandı. 

Onar bin kişiyi üç kola ayırdı. 
Türk askerleri hücumda aklın ala
mayacağı bir sürat ve şiddet gösteri
yorlardı. 

llk ateşte kalelere tumanmışlardt 
Bir nefer, düşman bayrağını yerin
den almak için ona yaklaştı ve aldı. 
Bu esnada üzerine hücum eden bir 
düşman neferini belinden kavraya. 
rak kendisi ile beraber kaleden yu
varlamak ve hayatını fedaya razı 

olmak derecesine cesaret gösterdi. 
Bu lüzumundan fazla ateşli hareket, 
ilk anda muvaffakiyeti elden kaçırt
tı. Düşmanlar, yeni kuvvetlerle çe
tin hücumlara geçtiler. Fakat Türle 
akmcılanmn yıldırım gibi yetişmeleri 
düşmanı, bütün mühimmatı bıraktp 
kaçmağa mecbur etti. Kral Sava neh 
ri kenarına kadar uzaklaştmldı. Kra· 
lın amcası Mişel esir edilerek lstan· 
bulda idam edildi. Varna muharebe
sinde esir edilmiş ve kaçmağa mu
vaffak olmuş iken tekrar bu harpte 
esir edilerek Gragvar Labatan oğlu 
ile beraber idam edilecek iken bir 
Türk askerinin istirhamı üzerine af
fedildi. 

Bu suretle, Fatih Türk askerlerini 
arkasından yürüterek zafer ala v:ı 
yaptıran düşmanından kat kat fazla 
intikam almağa muvaffak oldu. 

yatma ilişilmcmeli, yalnız bumu W! (1) - Padişah SWeyman, Macarlııtanın 
kulakları kesilmelidir. ldareslnde Mehmet paşnya &raZ1 meclisi reisi 

K 1 z ı I bay r a m SI!ıı.Ule defterdar Hail terfik etmşt. Halll, 
Macarstanm sancaktan 1çln bir vergi defteri 

1 780 yılı 1 5 ilk kanun günü, 156 hazırlamıgtı, bu de!ter yUz elli sene ııulh mu 
sene evvelki bayram günü Cibali zakerelerlnde "Halilln defteri,. diye antlmı,, 
matem içinde idi ve "Kızıl bayram,, _ıır_. _____________ _ 
yapıyordu. Semt baştan başa bir kül 
yığım halinde idi. Ramazan henÜ7. 
çıkmadan başlayan bir yangın tam 
64 saat sürmüş, oruçlu insanlann 
yangın söndünnekte çalışamayacak 
lan düşünülerek nakzi siyam hak
kında fetva çıkmış, minarelerde ezan 
yerine: 

- Ey ahali yangmı söndünneğc 
ko§unuz .. diye halk davet edilmişti. 

Bu yangın Cibalide yedinci defo 
vuku buluyordu. Tarihte bu kadar 
büyük yangının ancak birkaç eşi 
vardrr. Cibali yangını tarihi Ata tum
turaklı bir lisanla anlatır. işte birkaç . 
satır: 

"Ateşi suzan marullahi muka.de· 
sadesi ile velvele sazı asuman olup 
bir dilberi ateş ruhsar gibi Aşık paşcı 
~nibine hiraman.. ilah,, 

lstanbulda en çok ve en büyük 
yangm gören semt Cibalidir. Onun 
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''Yunus,, ~oluk 
aldı yürüd .. 

Tunusçuluk bizde aldı , yürüdü. Şii
rin t:ngın den:zlerınde kısa kürek!..: 
mayt.aba çıkmış olan Necıp Fazıl'dan 

sonra şımdi de genç şairlerden Cevdet 
Kudret Yunus Emreyi taklit ederek 0ı 
nun ağzından onun şive ve lehçesi, o
nun ahengi ve onun beyan uırzlyle ye 
ru bır şiir neşrettı. Kurun arkadaşımı. 

zın gecen cumartesj günkü ilaves!ndc 
çıkan bu Yunusvari şiirin başlığı şu 

dur: 
"Nol.<KJ bu garip nol3a!,, 
Bugünlerde bazılarının Neoklasizm 

yapmıya çalıştıkları gibi bizim genç 
şairler de gaı:ba, ortaya "N eosofizı.ı ! ,, 
yani modern tasavvuf şiirleri koymıyll 
ç;alışıyorlar. Yazılışı hi~ de fena olmı
yruı, bilfıkis pek hoşa giden Cevdet 
Kudretin bu yeni şiirini dün Osman 
Cemal Kaygıh'ya gösterdik ve sonrn 
kendisine sorduk: 

- Bazılo.rı senin de teşehhüt mikta 
n sairliğin varmış, derler. Nasıl böylt 
bu c;eşit. bu "eşnide bir şiir de sen ya 
zabilır misin? 

Osman Cemal Cevdet Kudretin şiiri 
ne şövle bir gfüı: J!e? .. dirdikten sonra: 

- M.n~llah ! dedi. hatta bundan ds 
ha kıvn.<"ını yazanm ! 

Ve k!<ndı kalemi eline aldı. Tavrı 

edası, biçimi, söylenişi, lehçesi, akışı 
hcJe vezinleri, kafiyeleıi; 'Arı a da kıt

al.ırdakı satır adetlcrının Cevdet Kud· 
ret tarafından kasten biriı>-rıne uyJ:..ı

rulmaması, hele bır kıt'a.da \'ezin ak · 
saklığı aynen olmak üzere tam bic 
çeyrek santte bize şu manzumeyi kara 
lnyıp sundu: 

AŞKTA ('tLEMlz DOLSA 
CönlümiLn bir gıin olur:. 
Çorba i.çcsi gelir, 
llitlle bı.çcsi gclır, 
Dalga geçcsı gr.lir: 
Uslmmruya atlnyıp 
Göğe göçcsi gelir! 

l 

'}.' c rorba var ir,.e.,i, 
Ne hülle var lıiçcsi, 
1-J c d.'llgcı var ge-;esi ... 
IJımo rwırtaval derler, 
Taze 1 l§kaval derler J 

.A1nımız ak mı bi:im, 
Şıt lw::alak mı (11=-im, 
]\uru yalak mı bizim; 
!Ja.kın a dost kır bakın: 
Kısmet kaba.], mı bizım1 

Yağan. yağmur mu, 7.ar mı) 
roksa b!lk enginar mı, 
Ciğer her gün kanar nıt, 
Do:ıtlar bizi anar mı1 · 

Rııt<ır?an. 301JM1a.r, 
1 çl.erini 011sal11r, 

lJ 'raz şeker k01J$0.?ar,· 
n trcır bötjlc bov salar! 
S1Zınır ulam u?am: 
Torba sakallı halamt 

Şol misk-ince kurbağ~kır, 
Il•l çcl:iyor tosbağalar; 

Sözüm. gerçel'··· Değil rüya, 
Bulut kaçar, yel koğalar! 

Aşkta çilem.iz doL-ttı, 
Nota beıızmvız sol.wı. 
M ecn.un saçını yooo, 
A§kta çilemiz dolsa! 

Kerocınlar dilzü'lse mi, 
Yolcular büzi.ilse mi, 
Şairler ıl..--Ulse mi, 
Bize cilem gul~e mi1 
A§kta çilemiz dolsa.! 

Yollarda dursalar mı, 
Sallangaç kursalar mı, 

Kolanlar vursal.ar mı t 
Aşkta çilmniz etol.MI 

' 

Biz Osman Cemalin bir çeyrek lçind? 
yazmış olduğu bu uzun manzumeyi o
kuduktan sonra o gülümsiyerek: 

- Verin, dedi, şu kağıtları da bun
ların altına bir de ben kendiliğimden 

birl:aı: satır ilave edeyim. dnba hoş o! 
sun. Ve tuttu, Cevdet Kudreti takl t 
ederek yazdığı bu kıt'aların altına 
kendiliğinden şunları da ilfıve etti: 

BU DA Bfil..TDEN CABA 

Ben, bir garip er ki.5iyim, 
Bazmı, tav~n yer 1.,"iş iyiml 
Küh kendimle tek başayım, 
Kah üçer, beşer ki§'iyiml 
Eir tek bedenin içıncle: 
B!lin ki ben hm kişıyim/ 
Yahşı yaman birdir l>cnce: 
A[Juya bal der 1."i~yim! 
Irmakların sularını: 

K aluurkı eler ki.şiyim! 
Bir piri11ci on yerinden: 
Mızrakla deler ki.:iyimt 
1Jö11Zc şiir ara<la bir: 
A klmıa eser ki.5iyim! 
Y a.1t1r N abi1ıe nispet le: 
Dünyalar derier kişı11im! 

M.anZ11meleri yazan: 
Osman Cemal K.1. YCTLT 

Dahili istih:ax 
vergisi 

Razı islf~nalar 
l<abul ediHyor 

D:ıhili istıhliik vergisi kanununa ila
ve eiilcn 2442 numaralı kanunun hi· 
rinci maddesi ( g) fıkrasmm değiştiril 

mesi hakkındakı kanunun encümenler
de n•iizakeresi bitmiştir. Layihanın ııon 
aldığı şekle göre hususi idarelerle bele
diyelerin işlettik'eri Darülaceze, hasta· 
hane. mektep. itfaiye gibi 'fimme hizmet 
!erine nıüted!lik müesııesatta istihlak 
edilen elektrik ve hava gnzinden yarı 
resirn alınacaktır. 

Belediyelere ait sokak ve caddeler 
tenviratı ile nüfusu on bine kadar olan 
kasah?.lard:-ı ki elektrik sarfiyatı bu re
sim•len istisna edilecektir. 

Vapurlar ve şimC'ndifer katarları ile 
hareketleri sırasında eletkrik istihsal 
eden zatlilhareke vasıt:ılar da istihlAk 
resminden muRf tutulacaktır. 

~ .. iiı 

M:ıtma.r.el Cecil·a lfolled:-;e: dılnya 5kt ~:ırnpi:,•o"lluju icin tı.ır rcanr.1ıın yap. 
tadır. 1936 şarnpiyonlueı,.· e!asen !:1 inde tutma!;:t.n olan bu güzel kıa 

gördüğünUz harelteti ayaklarında !kil.erile bU% Uz.erinG.c hiç bocalı;ıı..1nks•zın ve 
bilyUk bir kolaylıkla. yapabilmektcd.r. 

----Macar 
futbolcuları 
Onümüzdekl ill' 
bııhuı da kimıerle 
liar~ıuışacıı k ıar 
!'vtacamıLanda tutbol ledeıasyonu 

Macar takımının bu sene yapacağı 
ecnebi maçlarının tarihlerinı tesbn 
etmıştir. 

I\.lacar federasyonunun neşretti~ . 
tamime güre: 1 1 nısan tarihinde ls· 
viçrede bir maç yapılacaktu ki bu 
mi.ısaba1<a Avrupa kupasına dahildit . 

25 nisanda gene Avrupa kupa~. 
maçlarından olan bir mi.ısabaka içiı 
MaQrlar İtalyanlarla çarpışacaklar· 
dır. 

9 mayısta Macr~lar Dudpeşterlr 
İspanyol ve yahut Yugoslav takı
miyle karşılaşacaklardır. 

23 mayısta da Avusturya ve Ma· 
car takımlarmm macı yapılacaktır. 

Macar klüpleri 
Tur n~ye ~ıkı yorıar 

Macar futbol takımlarının en 
kuvvetlilerinden Hungaria, F reu~ 
Varoş ve Uypeşt kulüpleri turne}'• 
çıkmışlardır. 

Runlnrdan Hungaria bugünled'! 
Framı.ı<la bir mı.isabaka yaptıkta\ ı 
sonra viyanaya geçecek ve Rapid t::ı
kımiyle ka~ılaşacaktır. 

F erenş Varoş takımı da lsviçredr 
20 birincikfınunda bir müsabı=ıkcı yap· 
tıktan sonra daha altı mnç yapmak 
üzere Portekize eidecektir. 

Uvpe..şt F ransada Reu ve Red Sta: 
ile iki mnc yaf\Raı.lctrr. 

Braddock 
Joe Louis 

Maı;ı )'apılamıyor 
M~'jhur boks organizatörü Toylor'un 

Brarldock - Joe Louis maçı için verm~ 
si icap eden 400.0CO dolarlık teminat 
bedeli tedive edilmediğinden, bu maç
tan vazgeçilmi~tir. 

Jo~ Louis 15 k5nunusanide. Poskor 
- fmpelleticre maçının galibile kar~ıl:

şacakt1r. 

Hallerden 
boksa 

Esk 1 hnl le r el Torra us 
bol.sUr o!du 

M~~hur gül1e şampiyonu Jak Torral• 
sin b-::kc;a başlaması, Amerika spor ma· 
hafili.1Jc büyük bir merak uyandırmış
tır. 

Torrans, ilk maçını geçen çarşamba 

günü Nc:vyorkta Oven Flayine karşı 
yapmış ve rakibini daha vaziyet alacalr 
vakit bulmadan müthi~ bir 
yumrukla yere sermiştir. 

Slkleti 118 kiloyu bulan To:-ra•·sır 

mÜ!!takbel boks şampiyonu oldu.,ğumı 

id ..;d;'l edenler var. 

Rev ~n~ı .le beraber yapuan 

Bir bo~s maçı 
Bundan birkaÇ gtin evvel N'cvyork

ta çok garip bir boks maçı olmuştur. 
Fcrgusonla Sullivan namlarında iki 

ağır sıkleti karşı karşıya getiren bu 
maçın 30 uncu saniyesinde Fcrgus0n 
rakibini yere ~iş ve mn.çı kazan · 
mıştır. 

Fakat Sulllvan gafil avl2ndığını, ak
si takdırde galip gelmiş olaca3ını id
di:ı etmiş vc derhal röva.n~ istemiştir 

Bunun Uzerine ıki rakip. t<'krar dö -
ğüı;:meye b:ı.şlamış?ardır. Fı:kat Fergı.ı· 

son bu defa nı.k.bini 3 ra''tltta yere yt· 

kmcıl. gal:biyeti ha.kettiğini ispat et · 
miştir. 

14 Blrlnc'k!\ııun - Hl36 

Bevnelmil91 n-acıar 

Fransa- Yugo avyn 
Mn~ı Fransızhırın allığı tek goUe bili 

Paris - 13 (hususi) - } 
Burada merakla beklenen Fransa -

Yugoslavya milli takımlan maçı . dün 
saat 14,30 da, Park de Pr'!m. stadın~o 
35 bine yakın seyırci önünde yapıldı. 

Mevsimin ilk beynelmilel maçını ya
pan Fransız takım : çok iyi hazırlanmış 

bir vaziyette ve kuvvetli bir kadro ile 
sahaya çıkmıştır. Fransızların yeni (tek 
seçici) si Barreau, takımda büyük bir 
değişiklik yapmış ve kadroyu şu şekil
de tesbit etmiştir: 

Dcfose - Vondooren, Bokur - An-
dre, Goaru. Meres - Aston, 
Kudura, Hisrer, Keller. 

Bühar, 

Balkanlı dostlarımız ise, şu kuvvetli 
kadrolarile sahaya çıkt•lar: 

Glaser - Matoşiç. Belaşoviç, - Leş 

ner, Gayer, Arseniyeviç - Tirnaniç. 
Maryanoviç, Sf"kuliç, Tomaşeviç, Zeçe
viç. 

Hakem İtalyan. yan hakemleri iki 
Belçikalı . Oyun F~ansızların güzel bir 
akınile başladı. Btınu birkaç Yugoslav 
akını takip etti. Maç ço.ır. heyea\nh 
oluyordu. Her iki taraf birçok fırsat-

HABER - Mevzuubahs olan Yu• 
goslav orta muhaeimi Sekuliç. uzun 
müddet Fransada ve !sviçrede profes· 
yon el olarak oynamıştır. Ezclimle. 1929 

da. M"ngelye takımının ~ol içi iken, bu 
takımın Fransız kupnsm~ kazanmas nda 
büyük bir rol oynamıştır. 

Fransız ve Yugoslav milli takımları 

şimdive karlar 4 defa karşılaşmışlar ve 
şu neticeleri almışlard· r. : 14 haziran 
ı 926 da Pari<;te (Frar.ııır 4 - Yugoslav 
ya 1 ), 19 mayrs 1922 de Pariste ( Yu• 
~oslavya 3 - F:ansa 1 ), 11 hı>•iran 

1932 Belgradda (Yug~lavya 2- Fran· 
ıı:a 1) 16 Kanunuevvel 1934 de Par iste 
(Fransa 3 - Yugoslavya 2) Görül~~ 

düğü veçhile şimdiye kadar yaptık'arı 4 
macta her iki takım da ik:şer maç ka· 
zanm·şlar ve Fransızların bu 4 maçta 
yaptıkları 9 gole mu':abil Yugoslavlar 
da 8 gol atmışlardır. 

Görüldilğü veçhile Yugoslavlar Fran 
sıı:lar için daima çok kuvvetli bir rakip 
olmuşlllrdır. 

DünkU maçın 1-0 neticesi de kuv· 
vetle?in beraberliğini is bat eder. 

----------------
!ar kaçırdılar. M • t 

tık devrenin sonlanna doğru Fran- 8 c a r B s a n 
sızlann sol açığı Keller Yugoslav mü· H J d i 1 O f f 
dafilerini atlatarak güzel bir gol yaptı o an 8 ~' - y ... n ( 

ikinci devrede Yugoslavla:- mağlubi- Bu ayın dokuzunda oynanan Maca· 
yetten kurtulmak için çok çalı§ttlar fa- ristan ve Hollanda milli futbol tak,m
kat Fransız müdafilerinin canh oyunu ları maçını Macarlar kazanmışlardır. 
vaziyeti değiştirmelerine mani oldu,. O- Müsabaka karşılıklı hücumlarla geç· 
yun çok seri ve güzel olmuştur. miş, bir nci devrenin yirmi beşinci da· 

Fransız takımında, kale i, orta mu- kikasmda macar snğ acığının pasile, 
avin Godru, sağ açık Aston ve bilhassa sağ iç maçın yegane golünü Macarlar 
sol tarafta oynayan iki Strasburğlu, lehine kaydetmiştir. 
Kella ve Hisere iyi oynadılar. Yugos-\ İkinci devre gene mukabil akınlar!a 
tav takım·nda bilhassa Sekuliç nazarı cereyan etmişse de tarafeyn başka gol 

dikkati celbetm:ştir. ' çıkarmıya muvaffak olnmam•ı;lard.r 

ita/ya - ÇekoslotJakya 
Ç c k ı er r u" ip 1 c r ine O - 2 ~· ~ n i c diler 

Dtın Cenevrede o;'Tlanan İtalya -
Çekoslovakya r.ıili1 takımları maç1 sıfı

ra karşı iki sayt ne İtalyanların ~alebe
sile bitmiştir. Avusturyalı hakemin 
idaresinde oynanan oyuna ba§lanır baş
lanm3% İtalyanlar seri akınlarla rakin 
kaleye sokulmu§lar. Çek müdafa:ısr f
talya.nların bu mUthiş hücumları karşı
sında ~deta bunalmrştır. 

20 inci dakikada f tolvanlann ilk ro
lü kazandıkları görülmüş bu golden 
sonra daha ziyade açılan İtalyan mu· 
h:ıciml rı tam kırkıncı dakikJda Ferra
rin ayağıyla ikinci golü de atmırlardır. 

İkinci rJevre colc sert olmuştur. Fakat 
iki taraf da neticeyi değiştirmeğe mu• 
vaffak olnmad klanndın. t+ - lyan milli 
futbol tlk1mı 2-0 Çcl:leri yenmi~tir. 

Olimpiyat şampiyonları 

}'üzücü Csik, atlet 
Owens 

Son müsabakalard~ mağ"Qp oldu 
Berlin olimp.ya.tlarında bütün dün 

yanın takdir ve sevgisini kazanmış o
lan ~ampiyonlara galiba nazar değdi. 
Bunlardan 100, 200 metre sUrat koı:şu . 

lanyla bayrak yanşı ve uzun atlama 
şampiyonu Amerikalı zenci Ovens Nev 
yorkta son yaptığı müsabakada ıocı 
metroda mağlup olmuştur. Ovensir: 
galibi gene olimpiyatlarda §Öhret ka · 
uman zencilerden Metcalfedir. 

Mctkalfe &rkndaşı Jesse Ovensi kU-

çUk blr farkla g~miştir. Derecesi 
10, 1-10 dur. 

Gene Berlin olimpiyatlarında Ja -
pon ve Amerikan ylizUcUlerini ma.ğ • 

lılp etmek surct:ylc blıtiın dunya~, l1 nY 
rette bırakan ıoo metro yuune şam • 
piyonu C5ik'ın lsvcçte mağluhıyctı her 
tarafta hayretle karşılanmıştır. 

Filhakika, Csik, ls,·eç şampiyonu 
Borg Byoernle yaptığı bır müsnbakn· 
da ancak ikinci olabilm'ştir. Borg, 
müthiş bir mücadeleden sonra, ıOO 
metroyu 59,2-10 da yo.pmak suretiyl~ 
birinci gelmiştir Kurba"nlama yaıırw 
nı 1.12 de Csik kazanmıştır. 

1 ~ vc:.i"ii ral;ibine ma.ğlı°lp o7an Mao<J-f 
tampiyonıc Caik 
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Beykoz O Çeki Karlin Ankara 

gilcil ile berabere 
bir Beykoz müdafaasını açmak, aş . k a 1 d ı 

ef a O -
liakem Halit Galip Ezgü idi 

Güneş 3 - Süleymaniye 
Veta bu seneki kadrosile çıktı, Bey

koz, en kuvvetli şekliyle sahada gö -
lihıdü .. 

Beykoz takım.mm yaptığı lUzumsuz. 
Pek fazın favuller olmasaydı, denebilir 
iti, çabukluk, çeviklik itibarile bu yı
ltıı en güzel oyunlarından birini Vefa
aeYkoz oynadı. 

liakimiyet itibariyle Vefa, her iki 
<levrecte daha hft.kim, daha üstün oyna 
dı. Fakat sayı yapamadılar. Beykoz 
lakınu bugün gol yapmaktan ziyade 
l'aptırmamayı düşündü ve tatbik etti . 
Vera muhacim hattına da. kendi oyunu 
ıı.u kabul ettirdi 

lier nekadar günden gUnc güzel oy
ll.Jyazı Vefalılarm muhacim hattı Bey 
ko2 kalesini kendi güzel usullcrile sı
~ılarsa da sayı yapamadılar, hat· 
ta birkaç kıymetli fırsatı da kaçırdı -
lar. 

Bugün Vefa ta.krmı için esas olan şev 

maktL Vefa bunu yapamadı. Bu suret- Çeki Karlin takımı, Ankaradaki ikin· 
le oyunu kazanamadı. ci maçını AnkaragUcü ile yaptı. Hava-

Bırincl devrenin liçte ikisinde hlkim nın spğukluğuna rağmen stad bir hayli 
ve üstün bir oyun çıkaran yeşil beyaz.. kalabalıktı. tık golü birinci devrenin or 
lıla.r ikinci devrede tam mana.sile hl· talannda Ankaragüçlüler yaptılarsa da 
kim bir oyun oynadılar ki, galibiyeti Çekler de birkaç dakika içinde beraber
hak etmişlerken bu hataları yUziln - liği teminde gecikmediler. 
den puvan kazanamadılar... Birinci devrenin bundan sonraki kıs-
Topkapı nasıl açık bir oyun oyna • mı ile bütün ikinci devre iki tarafın da 

ma.k yil.ztinden Beşiktaşa fazla ısayı ile galibiyet golünü çıkarmağa çalışm.alan 
mağlilp olduysa Vefalılar da müdafaa ile geçti. Neticede her iki taraf da 1-1 
tarzında oyun oynıyan, kale önilne do- berabere kaldılar. 
lan bir Beykoz takımını yenemediler. --------------

Bu vaziyet Beykozdan ziyade Vefa
lılarm aleyhinedir. Çünkü Vefa bu se
ne derece, oyun, puvan itibarile Bey -
kozdan yüksektir. Beykoz bugünkü 
müdafa.asile Vefanın ileri gitmesine 
m!ni olmuştur. Bir §eY de kazanmış de 
ğildir. 

Oyun bittiği zaman bu ytlzden Ve -
falılan çok müteessir, Beykozlular! 

At yarışları 
Ankarada 11 inci 
koşular da yapıldı 

-------~--~~----------Galatasaraym Ankaraya gitmiş olma
sı yüzünden Taksim stadında birinci 
küme lik ma'ilarından yalnız Gilneş ve 
Stileymaniye takrmlan müsabakası ya
pıldr. 

Ahmet Ademin hakemliği ile yapılan 
bu maça, Güneşliler: Safa - Faruk, 

Reşat - Dani~ Rıza, İsmail - Melih, 
Salahaddin, Rasih, İbrahim, Rebü. Sil
leymaniyerner de: Nuri - Ruhi, Sabri, 
- Mustafa, Bülent, Mustafa - Silrey
ya, İskender, Ali, Daniş, Raif. şeklinde 
ki malfim kadrolarile çıktılar. 

Yan hakemin işaretine rağmen bu bariz 
penaltıyı vermedi. Oyun biran duruldu. 
Bu defa Güneıliler hücuma gcç~ler 

Melihin ıütü kalecinin yüzüne ça:-pa: ak 
korner oldu. Atılan topa sıçrayan Sü
leymaniye kalecisi İbrahim çarpışarak 
dil§tüler. Kaleci kalktı, fakat i brahim 
yerde .. Hakem penaltı verdi. 

Top ortada Melih penaltıyı çt>kceek 
düdük öttü. Arkadan koıarak gekn Ra· 
sih topu kaleye gönderdi ve gol.. 

Süleymaniyeliler gayet haklı olarak 
itiraz ediyorlar. Fakat hakem karaı ın

da musır .. İtiraz eden oyuncuyu dıprr 
çıkarmak istiyor. Oyuncu çıkm•yınca 

kendisi maçı tatil ediyor. 

Yan hakeminin musırrane bayrak sal 
lamasına rağmen çok açık ol'ln ikinci 
penaltıya ses çıkarmayan, kalecile İb-

' . "- ' ~ _____ .. ____ .. _.. ...... ......., ____ ,._ 

Sonbahar at koşularının ll incisi d.! 
bugün yapıldı. Sahada bermutad açık 
hava mangalları yakılmıştı. Koşulardh 
çok kalabalık bir seyirci kütlesi hazır 
bulun.muştur. 

Birinci devre battan nihayete kadar 
Güneşin hakimiyeti altında cereyan et
ti. Top hemen hemen Güneşli oyuncu
ların ayaklarında oynanıyor, Siyah be· 
yazlılar hiçbir varlık gösteremiyorlardı . 

rahim çarpıtınca - eğer bir ceza ver
mek 11.zımgeliyoraa - Güneg tak:n:ı a• 
leyhine olması l!zımken aksi clunca da 
itiraz ctmiyen siyah beyazıı:ar, ancak 

Vefa maçında Beykoz kalecisinin kurtanp ... 

eşik taş 5 - T opka pı O 
İkinci oyun Beşikta.şla Topkapı ara- den Şeref Beşiktaşm ikinci golünü at

Nazmun tehlikeli bir hücumu .. 

başladı. Bu hilcum Bc.:iiktaşın sağ mU
~ataasında hemen kınldı. BcşiktaŞh -
.ar hemen buna cevap vererek sağdan 

tı. 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar daha 
ziyade açıldılar. 20 inci dakikada Eş
ref sürdüğü topu 18 metre dışından 

çok kuvvetli bir şütle Topkapı kalesine 
soktu. Üçüncü gol. 

Biraz sonra Beşiktaşlılar soldan bir 
akm yaptılar. F.weftcn Şerefe geçen 
topu Şeref dördüncü defa Topkapı ka
lesine soktu. 

Yirminci dakikada Beşiktaşlılar ay
ni §ekilde bir akın yaptılar. Şeref aya
ğına gel~n topu sürdü. Bekleri atlata. 
rak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bir i 
çalımdan sonra topu beşinci defa Top 
kapı kalesine soktu. 

Bundan sonra Beşikta~lılar Mkimi
yeU tamamen aldılar. Otuzuncu daki. 
kada Topkapılı Haydarm şUtünü Meh· 
met Ali güzel bir surette tuttu. 

Şerefin sUrdüğü topu Topkapıhlar 
hatalı bir surette durdurdular. Hakem 
Topkapı aleyhine bir penaltı verdi. 
N8.zımm sıkı bir şütünü kaleci güzel 
bir plonjonla kurtardı. Fakat hemen 
elinden kaçırdıysa da Ntızım bunda.1 
istifade edemedi. 

39 uncu dakikada kornerden gele.'i 
topu Topkapıhlar gene hatalı bir §e· 

kilde durdurdular. Hakem ik inci defa 
'fopkapı aleyhine penaltı verdi. F eyzi
nin çektiği şilt kalenin Uzerinden geç
ti. Oyun da biraz sonra 5 - O Beşik -
ta.,ııınrın galibiyetiyle bittl 

lrldiler. NAzım, t opu Topkapı kalesine 
Soktuysa da ofsayt olduğundan hakem 
ııa~adı. Onuncu dakikada F eyziden 
Relen topu Eşref önünün boş olmasına 
l'ağınen atamadı. On beşinci dakikada 

~ıktaşlılar sağdan bir hücum yaptı. 
ar. Top, Topkapı müdafilerinden birı- --------- ------
~hı eline çarptı. H akem penaltı verdi. 

l lakkı sıkı bir ~ütle topu kalecinin el
~r· ll 1 arasından Toplmpı kalesine soktu. 
t u golden sonra Topkapıhlar biraz a· 
llır gıbi oldular ve b;rka.ç akın yap

~1~~· Birinci devre l - O B<>Riktaşm ga· 
1 1YcUylc bittı. 
h İkınci devre Bcşiktaşın hücumu ile 
~ladı. B.raz sonra Toplmpılıla.r da 
~·· ~;u .ral'tılar. Topkapılılnrın üst 
~ birknç hücumu net icesiz kaldı. 
~tktn!'llılanl" sa.g~dan bir hUcumu 

~s . 

o D:<D lfil<CD klYı meoeır .................... 
Beylerbeyi: 1 

Galata G. B.: O 
Geçen hafta Ortaköyün eksik takımı

nı 6-1 gibi bir farkla yenen Galatdlı 
gençler, dün Şeref stadında (Beyler~e
yi)nin tam kadrosu karşısında çok gü· 
zel bir oyun oynadıktan sonra, 1-0 
mağlup oldu, 

"' ... . 
Davutpaşa: t 

Feneryılmaz: O 
T&tksim stadında yapılan bu maç çok 

aılı::ı oldu. Davutpaşahlar fırsattan isti 
fade ederek bir gol attılar. Ve oyun da 
batka gol olmadan 1-0 DavutpaJ<l le· 
hine bitti. 

••• 
Kasımpaşo: ı 

Altınordu: 2 

Güneş bu kadar hakim oynamaıına 

rağmen ancak iki gol atabildi. Birinci
si 15 inci, ikincisi de 41 inci dakika
larda Salahaddinin sağdan verdiği paı

larla Rash tarafından yapıldr. 
Birinci devre 2-0 Güneş lehine bit

ti. 
İkinci devrede ilk kısnun tamamen 

zıttı oldu. Süleymaniyelilere büyük bir 
gayretle oyuna başladılar. Evvela mü· 
tevazin geçen bu kısım, yavaş yavaş 

Sülcymilniyenin üstünlüğü altına girdi. 
32 inci dakikadaki bir Süleymanıye 

hücumunda Güneş müdafii Reşat topu 
elle tuttu. Penaltı. SUJeymaniyeli h
kendcrin sıkı bir şütü vaziyeti 2---1 yap 
tı. 

Bir iki dakika sonra Süleymaniyelilerl 
hUcumda.. On sekiz çizgisi içinde GU-
nC1 mildafii topu eliyle dıpn çıkardı. 

Fenııeır s'\ta<dl o 11"\lcj}a : 

mahalle aralarındaki çocukların oyunla 
rında görülen şekilde - yanı bırisi çe· 
kecek gibi yapıp diğeri tarafı-ıdan atı
lan - penaltıya itiraz etmeden dura· 
madılar. 

İki kişi tarafından penaiu atılması 

nizamnameye uymadığı gibi penaltı a· 
tacak oyuncunun 18 pas çizgiı>i dışın 

da durması da memnu oldu~ı:ndan SU· 
leymaniyeliler bu itirazlarm·fa yerden 
göğe kadar haklıdırlar. 

Bu suretle bu maç 2-2 bersberliklo 
bitmesi lbımgelirken 3-1 SülcymanJ· 
ye aleyhine neticelenmiş oi:1u. 

En Er. 

Altmordu - Kasımpaşa maçı Kadı· 

köy stadında oynandı, Birinci devreyi 
Kasımpaşalılar güzel bir oyunla ve ra· 
kiplerini 1-0 yenerek bitirdiler. 

____________ , _______ _ 
,,_.. ıwww=---

İkinci devre daha heyecanlı ve güzel 
oldu. Hakemin birçok hatalan görme
mesi yüzünden iki gol çıkaran Altınor
dulular neticede bu maçı 2-1 kaun
mı~ oldular. 

-
Kadıköy stadının yeg1ne birinci kü· 

mc maçı Hilalle EyUp klüpleri arasm

da oynandı. Hakem Burhan Atak. Gü
neşle berabere kalarak nazarı dikkati 

Hususi maçlar celbetmeye başlıynn Eyübün, lik 80. 

P 
nuncusu Hilale büyük bir farkla galip 

Şişli - era geleceği ümit edilirken -birinci devre 

HilRl O 
re Eyüplüler daha canlı oynamıya baş
ladılar ve bu kısmın ortalarında Ad • 
nan Eyübe tek golil de kazandırdı. 

Bundan sonra iki taraf da bir hayli 

çalıştılarsa da neticeyi değiştirmeye 

muvaffak olamadılar. Bu suretle EyUp 

lüler Hil!li ancak sıfır - ı mağlup et.. 
miş oldular. Maçı kavga çık t 1 ğı n- _s_ıf_ır_- sıfıra nihayetlendi, ikıncı dev-

d an netlcelenemedl H • h J d 
Dün Şeref stadında Pera ile Şi§li tı· a p s a ne er e spor 

kımlan arasında yapılan maçın ikıncı 

devresinde vaziyet 1-0 Şiıli lehinde i- k ı •• ı • k ı k ? 
ken Pera beraberlik golünü yapmıt. up erı uru aca mı 
bunun üzerine bir kavga çıkmıştır. • 

Yumruk yumruğa gelen oyunculan an· v· • • amnameyı• tetk •ık eden 
cak polisler ayırabilmişler, bu ıuretle enı nız -
maç neticesiz kalmıştır. 1 den b·ır kısmı buna muhalif 
Ortaköy- "urtuluş er 
Dün Taksim stadında oynanan gay· Hapishaneleı umum müdürlüğü komisyon içtimaları çok münaka§ab 

rlEederelerden Kurtulu§ - Ortaköy ma tarafından hazırlanan yeni hapisha • geçmektedir. 
çt ıeri, güzel ve heyecanlı olmuıtur. -F~iii~~~~~~~~~~ 

Birinci kısmın baılannda Ortaköylü· neler nizamnamesıni tetkik etmek Ü 

ler bir gol çıkarmııtar ve devre 1-0 zere teşkil edilen komisyon çalışma · 
Ortaköy lehine bitmiştir. sına devam etmektedir. 

İkinci devre baştanbaşa Kurtulu§lU· 
ların hakimiyeti altında cereyan etmiş 

ve ml\çın son dakilannda Kurtuluşlular 
beraberlik goliinü atmağa muvaffak o
larak ma'iı 1-1 bitirmişlerdir. 

Yeni nizamnamede, hapishane -

lerde spor kulüpleri tesisi musiki he· 

yctleri vücuda getirilmesi gibi yeni

likler vardır. Komisyon azalarının 
bir kısmı hapishanelerimizde bu §ekil 

de yenilikler vi.icude getirilmesine mu 

ha lif bulunma\tadırlar. Bu yüı:d~n 

An 
liJŞ 

arada 
s orları 

~asında top Hayatiden Sulhıye ve Şel 
e geçti. Bu ara pasından istifade e-- Per.. Şi1li maçmda: Kavgadan biraz evvel.. 

Ank:ıra 12 - Ankarada kış sporları: 

na yarın başlanıyor. Türk spor kurumu 

başkanı Beyazit mebusu I3ay Halit Bay 

rağın bask2nJ.i~mdıı 50 kişilik bir kafile! 
yarın Elmadağına giderek kayak spor· 

lan yapacaklardır. 
Pera - Şişli maçında oyuncular 

P.Oliale sahadan ÇJkanlıyor~ 



ı-!atrralarını anıatarı : Alman korsruı gemısı .. Denı2 Kartalı' aın süvarisı 

11ont Feliks fon ltukner 

Macera ve aşk romanı -33- Vazan : (Va-Nü) ____ _,,. 

"Ne iyi etmişim de, demin, paravananın arkasında 
Moa müreltebatıuın ancak üç günlük yiye- bu oğlam yakalamamışım... Bu maceranın ötesi 
cekleri vardı. Onlar da bizim kumanyaya var ... Kim bilir neler neler ögv renecegv im? 

-63-

ortak olacaklardı• zavallıları · .. ~ · . ' · " ' Geçen tefrıkaların hulasası: nemez, hangı hayal cennetinde yaşı- Ömründe hissetmediği garip hisJeJ'l 
aç bırak8C8k değildik ya! Bir harcmağası, yalnız haremağaları yor?.. duyuyor ... Betbaht bir harema<Yasınlfı 

nm ve kadınların bulunduğu blr gemide, Sırt .. t" t K ll h . . , . . b cf. 
Ne ona, ne de başkasına fenalık l Sahile yaklaştıkça kükürt buharı ve kUçUk bir zenci oğlanı geceleyin, takip . . us u ya mış... 0 an aç gıbi zevkı de ancak bu olaoılır ... Bu ge 

yapmak niyetinde olmadığımızı güç be 
1 

gazler boğucu bir hal alıyordu. Eski ediyor ve onun kendileri gibi hadım ol ~kı ~ana aç~lmrş ... v başı, yastrktan boşa rasladığı macera, çorak, çöl gibi hfl.' 
la anlattıktan sonra silahlarımızı, tel~\ yanardağın ağzı civarına varılınca kot" madığmı kcşf'!diyor. Şimdi, bu Afrikalı gıtmış ... Ger.ıye dogru sarktnlş .. Yastık, yatının bir vahasıdır ... Karşısında bit 
siz makinemizi ve erzakı "Moa" ya ta-l kunç bir manzarayla karşılaşıldı. bu • ucube, kadınların olduğu odaya gizlice omuzları hızasmda .. Ve öylece, sema • ufuk açıldı.. O ufka doğru yürüyece~ 
şıdık ve "Perle,, i geminin yedeğine al- rada sular şeytani bir kazan içi~dey . F;irmtştır. !ardak~, rüya _a.ı.e~lerindekı meçhul ~r. Kimbilir, nasıl bilmediği, hayalinde~ 
dık. miş gibi fokurdaşıyorl dı Sah ·ı bo- ~e.kl~rın hepsını bırden davet eder gıbı bile geçirmediği iklimlere ulaşacak .. · 

"Moa,, güzel bir gemiydi; kibrit ku- yunca son indifaatın e::rı~ri old~ğun "- Gel.. Gel, gel güzelim.. Yamma ıı;u~dıyor ... Dolgun vücudu raşeler ge- "-Nasıl girdi bu oğlan bu gemiye!: 

tusu gibi omurgasız olmaktan başka da şüphe o!mıyan iri lfıv parçaları sa- gel...,, çı~~yor: Çocukların hepsi muayeneden geçıtl
1

' 
.'kusuru yoktu. Çektiği su ancak üç ka- çılmıştı. Zenci çocuk, bunun ne demek oldu- - GeL. Gel.. değil midir? ... Hem de nasıl ve kaç 1<11

1 

demden ibaretti. Yüksek direkleri ve ğunu anlamadı. Zira, sözler, türkçeydi. Ve Afrikalı ucube, ona, demink . muayenelerden ... Günde bir iki ke~ 
geniş yelkenlerine mukabil çektiği su- • Arkadaş~ar iaşe anbarı civarındaki Fakat, seste öyle bir ihtiras, öyle kalp- mangalın kor ateşinden daha fazla ışıl- tiftikleri değişiyor ... Hepsinin ayrı af 
yun az olması, gemiyi açık denizde fır- l~~~~n sahıle ayak bastılar. Ayakları ten, sinirlerden, adaleden gelme bir i- dıyan gözelrle bakıyor... Eritecek bu rı yatakları var ... Bunları bir değit 
tm b

. w h kk kukurt tabakasına gömülüyordu. An- nilti vardı ki, Sünbu··1, ihtı·rasın daveti- bakııctların manyatı·zınası altında ka . b. k h t b k · · · · r anın ır avı yapacagı mu a aktı. b d ~ ır aç as a a ıcı evır.yor, çevırıyo' 
Oldukça kuvvetli bir rüzgardan is- .;r : kasalar ve kamış sepetler dolu ni, kelimelerin manasından değil de, sa dını... Hayret! Hayret! .. Faknt yarabbi! ~z 

tifade ederek Kermadek adaları isti- 1 ı .. u hazineden bir kısmı filika ile danın titreyişinden anladı.. Usul usul, kaba döşeğin kenarına ka hoş bir sergüzeştin ortasına düştü!ll· 
kametine dümen kırdık. O adalardan gemıye naklolundu. Dört ayak yürüyerek maymun gibi dar çıktı... Bunu kimbilir, belki de kendi menfns' 
birinde kazazedeler için bir kumanya Tıkaba.sa yüklenmiş obn filika ge - ilerledi... Kapının dışında., har..nı:ıgy ası, tt.- _!erim, namuıa kullanabilirinL.. Böyle 

miye dönerken zabit vekillerinden iki- ş· d' b deposu bulunduğunu biliyorduk. Gece- un ı, yorganı, çarşafı, yastıkları, i- min küçük zencinin durdugyu yere gel- ir sır nasıl istifadelere sebebiyet ve· 
si ikinci sefer ir:sin erzak hazırlamak ü. · d b 1 leyin çıkan fırtına, bizi fırtına önün- çın e uyuyanın entarisi • kim.bilir di. Yere çömeldi. Başını içeri uzattı... re i ir, kimbilir ... Haremin tam ortl.l' 

den kaçmıya mecbur etti. Zavallı kap- zere adada kalmışlardı. Arkadaşları - hangi bir alemden esen bir rüzgara Sesleri dinliyor ... Gölgelerin kımılda • sına düşmüş ve kimbilir daha nereıerı> 
tan söylenip duruyordu: nın dön?nesi bol bol iki saat süreceği- yakalanarak her biri bir yana savru- yışından hareketleri sezmeye uğraşı düşmesi mümkün bir sahte haremağ&' 

- Çıldırdınız mı? Bu gemi a~ık de- .ni nazarı dikkate alarak adanın dahi- lan • bir yer yatağının tam yanında - yor... sı... Hem de böyle yaman bir oğ·Iaıv 
nize dayanmaz; hele böyle bir fırtınaya line doğru yürümüşler. Lakin karaya dır... Merak, heyecan, daha bin türlü his- Geceyarıları odalarda dolaşmak. kll' 
asla! Hayatlarımızı tehlikeye sokuyor- ayak bastıkları noktadan maada ada· Gözleri canavar gibi ışıldıyarak ba- ler, sinirlerini, beynini, adalelerini alt dınların yatakları baş ucunda tavıJ 
sunuz.' da gezip dolaşılacak bir yer mevcut ol. kıyor... üst etmiştir. etmek cesaret ve küstalıhğrm göste · 

Kendisine cevap verdim: madığını görmüşler. Anbardan biraz "-Gel... Gel.. Gel sevgilim, yanıma, _ İyi ki demin, paravananın arka- ren bir oğlan .. Dur bakalım ... Neler gS 
- Hakkınız var. Fakat geriye döneı uzaklaşılmca ayakları kükürtlü bir ne koynuma gel..,, smda yakalayıp ortaya çıkarmadım receğim ? .. Neler vuracağım? ... ,, 

sek de, bizim için tehlike var.. vi lüzucetli çamurlara gömülüvermiş. Yataktaki metruk ve münzevi ka- da maceranın arka tarafını takip ede- !çerdeki sesler: 
Telaşından bizim vaziyetimizi unut- ( Dmnmı var) dm - bu haremsaray matrudu • bili - bileceğim...,, "- Gel güzelim .. Ah, gel.. Bu kads! 

muştu; sordu: zaman beklettikten sonra, nihayet gel· 
- Neye? İçerde fırtına bu kadar tut din demek .. Gel, gel... Bana sokul·· 

maz. Göğsüme başını daya ... Saçlarımı ok' 

- Evet ama orada Okland müstah- ~a ... Dudaklarım, yanaklarım .. Her şr 
kem mevkii var. Hanı harıl bizi an • yim senin ... Seni bu kadar bekledinv 
yorlar. Ve nihayet geldin işte .. ,, 

K:ıderine razı olmaktan başka çare- Sayıklıyor ... 
si yoktu. Artık ses çıkarmadı ve saba- Haremağası: 
ha kadar güvertede kaldı. S "- Trun yerinde sayıklıyor! ..• dif 
Başka zaman olsaydı belki biz de bu em ran f n mahkemedeki beyanata İ ................................... ·-···--.. -· dUşündü. - Fakat rüyasının hakikat o· 

Al .:. Yazaın: İ 
tekneyle endişeye düşerdik. Çünkü man istihbarat şebekelerini duğunu farketmiyecek bu ferahnak .. • 
fırtına hakikaten korkunçtu. Lakin f i lskender F. Sertelll f Yarın, uyanınca ''Ne rüyalar gördüm! 

hürriyete yeni kavuşmuş olmanın ver- aa 1 iyete geçirmişti i - 30 - ! diyecek . .,, 
diği sarhoşluk bize dünyayı toz pembe Gardiyan Semraya şu müjdeyi de ve-} rinizi dahi kabul edebilmeniz için ......................................................... : Yatağında Ferahnak, bülbül gibi ş'' 
göstermekteydi. Ayaklarımız altında, rerek dedi ki: tevkifhane zabitine emir verilmiştir. şapkalr bir kadrn. Arkasından yürüyor- kıyor ... 
bir gemi, başımızın üstUnde bir yatak - Türk olduğunuz da anlaşılmış ga- Demişti. dum. Yüzünü göremedim. Postaya mek "-On üç yaşındayken beni kaparı.ı~ 
çarşafıru boyıyarak yaptığımız Alman liba ! .. Ben reisin odasından çıkarken Divanıharp heyeti bu yüzden hemen tubu verdikten sonra bir otomobile at- getirdiler ... Sen de on üç yaşındaydrtı·; 
harp bandırası vardı. Sevinmek için müddeiumuminin ağzından çıkan şu hergün Alman askeri istihbarat şebe- !adı .. Schöneberg istikametin.} giderek Sevişiyorduk, evlenecektik .. BiribiriJll' 
kafi değil mi? Ufacık sandalla altı sözleri kulaklarımla duydum: ·o hald kelerile temas ediyordu. gözden kayboldu. Otomobilin numarası ze vefa yeminleri etmiştik ... O zamnJI' 
hafta müddet süren seyahatimiz ya _ gizli istihbarat şebekesi bizi büyük bir Semranın mahkemedeki beyanatt hem nı dahi alamadım. Postaya koştum. An- danberi hep eeni düşündüm vallahi.·· 
nında şimdi tehlike bize bir hiç geliyor mahcubiyet karşısında bulunduruyor. hükumeti uyandırmı~, hem C:e Alman cak mektubu tevkif edebildim 1,, Aradan yirmi sene geçti, hala seni LI• 
du. Bu sanatkarın yüzüne nasıl bakacağız? istihbarat şebekelerini faaliyete geçir- İşte meçhul İngiliz casusu hakkında nutmadım ... !~te ispat ediyorum, değil 

Bununla beraber fırtına gittikçe Gardiyan fazla bir şey ilavesine lüzum mişti. polis müdtiriyetindeki m~luma bundan mi?... Sen beni !st:ınbulun konaklartJl' 
fazlalaşmaktaydı. Moa dalgaların üs- görmeden parmaklığın önünden ayrıldı. O güne kadar askerlikte S:"k ileri git- ibaretti. Ve mektupta §Üpheli cümleler da, saraylarında. ne mes'ut, ne debdt' 
tünde sıçrayıp duruyordu . . Yelkenleri Uzaktan diğer gardiyanların ayak tiği iddia edilen Almanları:- istihbarat bulunmasaydr, bu mektubun da değeri be ve saltanat içinde sanmışsındır .. f!J 
azalttık ve güvertede lüzumsuz sayıla- sesleri işitlmişti. işlerinde gittikçe gerilemekte olduğu olmıyacaktı. kat hayır ... Yalnız ömrümde bir kere• 
bilecek eşyayı denize attık. Bunları za Semra sevinçle içeriye çekildi •. İtida- Ieri sürültiyordu. Hatta bu yüzden baş- Aslı olmayan bir adresi mürsil adresi bir ihtiyar paşanın odasına koydulsf 
ten biz atma.sak bile dalga alıp aötüre- lini muhafazaya çahşarak demir karyola vekil ile erkanıharbiye reisi Ludendorf yerinde kullanan mektup sahibi ancak beni... O da bir parmak macun yedi .. · 
cekti; çünkü deniz güverteyi sUip sü- mn kenarına ilişti.. arasında bir münakaşa bile geçmişti. bu noktadan şüpheli bir vaziyete düşü- Sonra: "Haydi gir yatağa, kız!,. emri· 
pürmekteydi. - Bravo yüzl:-aşı Ştankeye.. divanı, Bu münakaşada başvekil askeri istihba- yordu. . . ni verdi ... Girdim yatağa ... Fakat ge· 

Bu turada bir dalga "Perle,, in ipin, harp reisini görmeğe gelen zabit mu- rat dairelerinin hümmalr b~r faaliyet Yüzde yirmi beş iskonto meselesi de ne seni dilştinüyordum ... "O benim ııS• 
koparıp motörü götürdü. Buna pek hakkak ki odur... devresine giremediklerini söylüyor ve az şüphe uyandıran bir cümle değildi. lan gibi yavuklwn dururken bu l:lerif!l 
üzüldük. ~ "" :t- buna karşı düşmanın Alman smrrlarıru Mektup sahibi bu sözlerle ne demek mi nasip olacağım? Yarabbi! Beni seJl 

Bir mesele de, erzakın azlığı idi. Fil- lngiliz casusunun dört cepheden casuslarla ihata ettiğini istiyordu? eıyanet et!,, dedim ... Duam kabul ol· 
vaki yanımıza altı haftalık yiyerek al- izleri üzerinde.. ilave ediyordu, Polis müdüriyeti mektubu tahkikat du ... İşte, ihtiyar saçlarımı okşadıktn!l 
mıştık ama, bunları tabii kendimize Garip bir emir.. Ludendorfa gelince, general, Berlinde dosyasile birlikte - Semranın evrakile sonra: "Bu gecelik haydi uyuyalı.!1

1 

göre hesap etmiştik. Sonradan Moayı Başvekil Betm
3

n Holveg, divanı harp İngiliz casusu dolaştığı haberinin bir birleştirmek üzere - askeri divanıhar- da yarın sabaha ... ,, dedi.. Başını yastı· 
zaptedince iş değ~mişti. reisine tebliğ edilmek üzere Harbiye ~yiadan ibaret olduğunu iddia etmişti. bine göndermişti. ğa koyup horlanıağa başladı ... Ah. J{~ 

Moa mürettebatının ancak üç günlük müsteşrnna şöyle bir emir vermişti: Başvekil ile Ludendorf arasxnda bu Gerek polis n:ıüdüriyetinin siyasi me- libey! Kulibey!.. Ah, sevgilim ... 
yiyeceği vardı. Onlar da oizim kuman- "Erkaruharbiye riyaseti, cıskcri diva- münakaşaların geçtiği günlerde idi ki. murlan, gerekse askeri istihbarat şebe- benim saçlarımı okşadığı zaman b

3 
• 

yaya ortak olacaklardı; 7.avallıları ac • nr harbinde muhakemesi geçen hüviyeti bir Alman sivil polisi, Kudüse gönde- kesi mektup sahibini aramağa koyul- şımda zehirli böcek dolaf:ıyor sandıfll · 
bırakacak değildik ya! ~ meçhul artist kadının tahliyesini muva- rilmek üzere bir kadın tarafından posta muşlardı. Berlinin otelleri, barları, lo- Halbuki şimdi senin okşayışların?.• 

Fırtına "otuz altı saat sürdükten fık görmüşse de, ben bu münasebetle ya verilmiş olan mektuptan şüpheye kantaları, randevu evleri, pansiyonları, Vücudun alev alev yanıyor ... Benim de 
sonra nihayet kesildi. Ve 21 ilkkanurı- mevzuu bahsedilen lngiliz casusunun düşmüş, fakat kadını takip etmek im- birer birer elden ve gözden geçiriliyor- yandığımı hissediyor musun? ... Se

11
'

0 

da, yani firarımızm sekizinci ı:ünü Kur izi bulıınuncaya kac!ar Semranın mev· kanım bulamamıştı. du. için hep böyle yandım işte .. Sanıı tcrte· 
tis İzland göründü. b kuf kalmasını ihtiyati bir tedbir olmak Polis müdüriyetine getirilen bu kıs2 Bütün Alman istihbarat şebekeleri miz, el dokunmamış bir çıçek gibi ge!· 

Bu adanın manzarası hiç de hoş de.. üzeı·c faydalı göriıyorum. Divanı harp mektupta almmca sadece şu kelimeler (W. p. ;Rozenthal) müstear adını taşr- diın ... Fakat ihtiyarladım mı? Daha o· 
ğildi. Eski bir yanardağın te~sinden reisliğine bu hususta tebliı;nt yapılması yazılıydı: yan İngiliz casusunu aramağa koyul- tuz üç yaşındayım ... Sağlamım ... AY11"; 
ibaret olan bu adanın her tar~mdan nı emı·cderim.,, "tşler yolunda gidiyor. Mallarmuzı muştu. ya bakınca, hiç de çirkinleşmediğiıll 
buharlar fıs_kırıyor. Erı'mı·s. ku"ku··rt sel- S hl' . k .. yu"zd"' .' ,· ....... ı· ı'sl,onto ile k,_L.I eder"e- kani oluyorum ... Sen, sen? .. Asla de . _ eınranm ta ıyesı ta arrur ettiği bir · '"' .... ..ou " Hakikatte Berlinde böyle bir casus w · { tı 
]eri akıyordu. Adadn tek bı'r "g-aç hat- .. d b . k d' niz, yapacag•nnız ,.,•ı.. "~-rı",.tc, en l'Ok gışmemişsin ... Gene o bıraktıgynn r tJ .... gun c u emrın c:s eri ıvanı harbine -~"' • "' "' kadın var mıydı? Yok muydu? Bütün be · w 
ta bir fund.alık bı·ıe 'l•oktu. IJ"\·a' ku·· • · k ı ak ysın! O tıg gibi Çerkes delikanıısk " ı.... tebliğ edilmesi Semramn bütün ümitle- sız azarunış o ac smız.,, bunlar birer şüpheden mi ibaretti? T haf Jl'le 
kürt buharile tencffu"s·u· gu"rleştı·rmek· · · · · · u şey ... Nasr! olmuş da büyüye ,. rını ve bütün düşün:elcrını altüst et- Leipzıgerstr. No. 15 Bunu bilen de yoktu. · · 
teydi. Adanın ılık stılu salıı·ıı .... rı·nr~e . . W. D. Rozenthal mışsın ... Nasr! oldu da eskisi gibiqİfl"' ..- ı mıştı. Yalnız Berlin istihbaratı bir casus i- B -a~ 
bL'llcrce köpckbalıgıw kaynac. ıvordu. l · ak, boyun bile, boyumca değil. .. v "' _ Mahkemeye Berlindc bir Ingiliz casu Polis müdüriyeti derhal bu adres üze zi üzerinde yürüdüğünden emin bulu- b ııı Fırtınaya tutularak fazla zaman ka• şın, aşımm hiıasıddayken, ayaklsr 

, sunun mevcudiyetini hissettiğini bildi- rinde tetkikat yaparak Leipzigerştrase' nuyordu. a· ı · b +t· w · · · 1 • ız erıme geliyor .. .,, 
e. ıgı ıçın erzakı azalan gemiler için ren Semra, şirn<li de bunun cezasını mı de ne böyle bir numara, ne de böyle bir Bu casusun n~ zaman ve nerede ele Kap d d k. h 

Bahrimuhitin b:ızı adaların.da erzak an k k mm ışın a ı aremağası: çe ece ti? kimse olmadığını anlamı,,.stı. geçirilece<Yi kestirilemiyordu. " Am d f .h f .,.5e1' 
barları tesis edilmiı>tir. Bu adada d,'• , K 1 - a a asJ asih ve yiıı< 

'J •• 

1 

Müddeiumumi itizaria: ı Kadını posta şubesi önünde gören emp Ski sesle s kl z t b .. ·Je' 
böyle bir anbar olduguy nu, uzaktan far. 1 ayı ıyor... a en u kız bo) - Bir müddet daha misafirimiz ola- memur poliste (tesbiti hüviyet) c:.ubesi- IOkantaSlnın esrarı dir U h' · ı'!··· 
kettik. Bir filika indirdik. Kı"rc .. ays al~.ı :.. ··· yuyunca. ıç ~enesı durma. · - rak kalacaksınız. Fakat, artık mevk•1fi- ne ancak şunları söyliyebilmişti: Leipz1.,.erc0:trase'de Kempı'nskı' Lokan dedı' F k t 1 1. v. 'f V~ 
tayfayla adaya hareket etti. Ko"pel{ba-ı - ,... :s - •• - n a , ~a cene ıgı ı rata yet şartlarını değiştiriyoruz. istediğini- •ı - Orta boylu .. İnce belli.. C_evik tasmdayı"'. dırdı S k k' · n" lıkları filikanın. peıctı,ru· · bırakmıyordu. .. · a ın ımscyı uyand1rması · ~ zi yiyip içebilirsiniz .. Hatta ziyaretçile- ve seri yürüyüşlü .. Gri mantolu .• Siyah (Devamı var) (Devamı 1)(Jf) 
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' Dara bir Medyalının istidasmı kabul ediyor. Ark"a.Sı~ halefi Serlw-3 vardır. 

BU eser şimdiye 

kadar bulunanların 
kiymef !isi telakki 

edili 11 o r şılamıyan maden! bir kap taşıyan bir J. saray memuru vardır. 
~icinin bqındaki örfü ısimdi Ef- Oymaların ~~edilmiş olduğu uzun 

ganıstanın Haraiva ıİ.iialisinin giydik- taraça, şehrin yanıba.5ında bir dağ içi-
leri ve başlık denilen bir cins örtüdür. ne oyulmuş olan Daranın mezarından 

Per3epolis civarındaki dağın içine oyul m1'§, Dara ?ne""...an. Onun arkasında da kralın yay ve to- pek de uzakta değildir. Daranın tür-
Burası çok-tandır bilinmekteya1• puzunu taşımakta olan sil8.hçıbaşı besinin mevkii çoktan keşfedilmişti. 

vardır. Resmt kılıcın kını fevkalade Fakat burada son zamanlarda yapıl -
Bundan 2400 esne evvel !randa hü- vanlara başkanlık ettiği zaman bile mıc:ı olan yeni hafriyat Persepolis c:ıeh-sanatkarane işlenmiştir. Üstünde lo- "' "' 

küm sUrmüş olan Kral Daranın, aza- yanında hep Çcşnicibaşısı bulunurdu. rlnin büyük lskender tarafından ni-
B d 'f · h''k'' d ·ye tüs çiçekleri, tek boynuzlu bir at başı, ınet ve ihtişamını resimlerle gösteren u a amın vazı esı u um arın Y1 • çin yakılmış olduğuna dair yeni bir 

v · · ğ. h · d dagv keçileriyle koç başlan görülmek-Yeni yeni eserler meydana çıkarılmış- cegı ve ıçece 1 er şeyı suruna an ev- tnkım delilleri meydana çıkarmıştır. 
tır. Şıkago üniversitesi tarafından vel tatmaktı. Suyu bile evvela Çeşni- tedir. Tarihçiler Yunıuıhlarm istilasından 
gönderilen arkeologların geçen sene- cibaşı tadar, sonra kral içerdi. En solda mızrak ta.,ıyıcılardan iki sonra Persepolis şehrinin bir yangın 
denberi, eski tran payitahtı Persepo- Serhasin arkasında duran çeşnici- kişi vardır ki, bunlar hassa muhafız- neticesinde tamamiyle yanmış olduğu
liste hafriyat yapmakta olduklarını başı elinde taşıdığı eşyndan tanınmış- larıdır; mızrakçılardan üçüncüsü de nu çoktan biliyorlardı. Fakat bu yan· 
okuyucularımıza b'ldirmiştik. Hafri - tır. Burada kralın gayet gü7..el kıvrıl- istida verenin hemen arkasında ha.zır gmın Yunan askerlerinin yaptıkları 
Yat heyeti geçen yıl Daranın büyük mış olan sakalını silmek için elinde bir vaziyette durmaktadır. Onun ya- şenlikler sırasında bir kaza neticesi 
sarayını bulup çıkarmışlardı. Şimdi - bir peçeta taşımaktadır. nmda da elinde henüz ne olduğu anla- çıktığı sanılıyordu. Fakat ortaya çıkan 

Enkaz arasında bulunan ba§sı:: Yıtna.n 
heykeli 

eserler, yangmm bilhassa ve belki de 
büyük 1skenderin emriyle yapıldığını 

anlatmaktadır. 

Bilginler enkaz arasında başsız bir 
Yunan heykeli bulmuşlardır. Bunun 
bir yunan ilahesi olduğunda hiç şüp
he yoktur. Bu heykel Atinadaki hara
belerde bulunmuş olanlara o kadar 
benziyor ki Yunanistandan kaldırılıp 
buraya getirildiğine hiç ~üphe bırak
mıyor. Bunun, Daradan sonra tahta 
çıkmış olan Serhas'ın Atinaya yaptı
ğı meşhur akından dönerken getirdi
ği sanılmaktadır. 

Kendi füıhelerinden birini Persepo
liste görmeleri Yunanlıları o kadar 
kızdırmış olabilir ki: adetleri olduğu 
veçhile şehri sadece yağma edecekle
rine baştan başa yakmış da buluna
bilirler. 

~~~Eı~ez~~::~'?E~~:~~~I K ı z 1 a· r 6 , s oy ...,... ___ k ___ I a · 
oymalar, !ran sarayının yaşama adet- 1 1 1 1 

~:ri:d~:i:~r::eiy~~!~!~~:v:;r~:~ıservet topl ıyan 
daha görmemiş olduğu büyük impa- a d a rn 
ratorluklardan birinin niçin düştüğü 
ne dair yeni birtakım vesikalar temin 
etmektedir. 
Oymaların en güzeli 500 metro u- Nevyorktan bi:ldiriliyor: 

zunluğunda olan taraçanın kapısım Sahnelere figüran kızları kimsenin 
sUsliyen üç nıetrelik kaplamadır. Bu- teklif bile etmeye cesaret gösteremiye 
rada Daranın muhteşem bir kürsüye ceği derecede ha!if elbiselerle çıkara
oturmuş :Medlerle İranlıların an'ane- rak milyonlar ka.?.anan Erl Karol iflas 
lerine göre adalet tevzi ettiğini görU- etmiştir. Kazandığı azametli yekurua
Yoruz. Anlaşıldığına göre kraldan bir rın hemen hepsi uçup gitmiştir. 
l\ıtUf dilenmekte olan bir Medyalı, Birleşmiş Amerika federal mahke
kUrsüye yaklaşmış, beli az ileriye mesine geçen hafta verdiği iflas isti
doi;'TU bükük, sağ eli de dudaklarının dasında bizim paramızla 1.299.500 li
üstünde görülmektedir. ra borcu, buna mukabil 513362 lira 
Kaplamanın üstündeki resimler, mevcudu olduğunu göstermiştir. 

Dara ile yanıbaşında duran veliahti Erl Karolle daima her işi büyük 
~rhas'tnn başkası hep tabii bUyük- mikyasta yapmış olan bir adamdır. 
IUktedir. Bu haşmetli adamlar, kahra- Pittsburg şehri tiyatrolarında prog -
manca büyüklükte tersim edilmişler- ram sattığı günlerden, varyeteler 
dir; boyları ikişer metrodur ve elle· kralı olduğu zamanlara kadar bütün 
rinde hakanlık alam.eti olmak üzere hayatı hep tiyatrolarda geçmiştir. 
birer lotüs çiçeği taşımaktadırlar. Bundan dokuz sene evvel otuz yaşında 
}{raı da, hükümdarlık işareti olan bas iken tiyatrosunun sahnesinde bir eğ -
tonunu tutmaktadır. Tuhaf değil mi - lence partisi vermiş ve Joys Havl~y 
dir ki, resimlerin ayaklarındaki ayak- adlı kıza, şampanya dolu banyo tene
kabııar şimdiki Iranlılarm giydikleri kes'ne çırGrplak girmesi için bizim pa
~çlcrc çok benzemektedir. ranuzla 1500 lira hediye etmiı;ti. Bun 

Tnhtınrı üstünde silah kuvvetiyle! dan dolayı Amerika mahkemeleri 
tutunan eski ve yeni birçok hakanlar 'Karol'a bir sene hapis cezası vermişler 
gibi I<ral Dara da daima suikast vel di. Gösterdiği varyete numaraları do
Öldürütmek korkuları içindeydi. Di- laY!8iyle dalına ba§ı dertte olmakla 

Erl'in ktzkırı ~i..Jman1anmamak mecburiyctiııdcyrlilcr. Onları 

klüpl.erittde 8ahneye çıkarmadan evvel her gece böyle tartardı. 

beraber o hiç aldırış etmezdi. 
Sahibi olduğu Vanite tiyatrosunda 

güzel vücutları milmkün olduğu kadar 
çıplak teşhir edebilmek için hiçbir 
cezadan çekinmemiştir. GUnün birinde 
en güzel kızlarmdnn sekiz tarıcsini, 

büyük mağazalardan birinin cameka
nına mumdan yapma modelmiş gibi 
yerleştirmiş ve bir komedyeni bunları 
orada giydirmeye memur etmiştir. 

Nevyork polis müdür muavini yüzba
şı Jeyms Koy bu manzaranın hadden 
aşırı şımarıklık olduğuna kanaat ge
tirerek sekiz çıplak kızı, komedyeni 
ve Karolu tevkif etmişti. 

Yılmaz tiyatrocu bu tevkifi r~kUlm 
için fırsat bil~rek karakolda sek'z kı
za, Amerikalıların meşhur "kadın bu 
mudur?,. şarkısını söyletmiştir. 

Karol kızlara çok büyük m~lar 

verirdi. Figüran kızların haftalığı bi
zim paramızla 150 liraydı. !stediği 
tipte kız bulabilmek için çok defalnr 
haftada 350 lira da verdiği vardı. 

Karol'un lngiltercde de birkaç var
yete göstereceği ".'ayi olunca, tngili:ı 

Nevyork dahiliye nezareti onun İngiltere top
raklarına çıkm.Mmı menet.m.i§ti. 

• 



IU 14 Bırmcıkıuıwı - 1936 

ısyanı Japonyayı 
d·şeye düşürdü 
(Ba4 taraft 1 ~Jf dettenbcri hazırlaıımıı olduğu ve fa

Şanghay: 14 (A.A.) - Fcng - Yu 
- Sinaf, mar~U Şang - Su - Li
anen bir mektup göndererek Nanldnin 
kendi taleplerini tetkike ve muhtemel 
olarnk hakkında ittihaz olunan kararla
n geri almaya hazır olduğunu, fakat 
her ıcyden evvel kendislnin mareşal 
Şang~Kay-Şekl serbest bırakması lA 
zımgeldiğini bildirmi§tir. Feng - Yu 
- Siang, birkaç dostu ile birlikte, Nan
kinin bu taahhütleri icra edeceğini ga
ranti etmek ilzcrc rehine olarak Sianfu 
ya gitmek: niyetinde olduğunu da bu 

kat Alman - Japon misakının akdi U· ç e e k e e t k e t e 
zerine tatbiki keyfiyetinin tacil edilmiş n u ar l opera ar > s erı 
bulundutu mUtalcasını serdetmektc ve 

binnetlce hariciye nann B. Aritamn ve k e e e b e ka 
hatt1 vaziyeti son. derece sarsılıruı olan es ı~ı gı _1_ ... - ava~ e 
Hirota kabinesinin istifası muhtemel .-- ·~ "-.., .......... --. .... 

oldu~u kanaatinde bulunmllkttdırlar. iki ıırati.st aaç~a.sa batba· . . , ' ' J 
iyorlar! 

telgrafına ilQvc eylemiştir. 

KomUnlstlere gönderilen 
askerler onlarla blrıe,tı 

Nankin 13 (A.A.) - Röyterdcn: b 
yan eden latalar, §imalt Çindcki ko
milnistlerlc mUcadcle i~in gönderilen 
askeri kuvvetlerden bir kısmıdır. 

Bu kıtalar, Kmllai·la itbl:rliği etmek 
ve Japonyaya kartı müsbet bir muhale· 
fet vn.dyeti almak talebinde bulunmuı· 
lardır. Bu latalann isteklerine uyan 
komilnistlcrle mücadele kuvvetleri baş
kumandanı genç marqal Şang - Su 
- Liang ve diğer yilksek zabitler, Nan· 
kine telgrafla mllracaat ederek JXSylc 
bir aiya etin kabulllnll ileri ıUrmU§ler
dir. 
T•vklf edilen dlj)er gener ll•r 

la yan edanlarln l•teklerl -9& iken Kamilin baş. -= , . 
Tokyo, 13 (A.A.) - Domel ajan- bir tite fır):-• '' 

sındıın: 

Nichlncbi Shimbun, gazct~tnin Şang 
hny muhabirinden gelen bir haberde 
Canıauliyang, daha cumartc!l gilnU 
öğlede!' sonra Sovyct Ruııynıın mllza
heretine istinat eden mfiıtakil bir hUkQ 
met vücuda getirmig oldu~u biMlrilmek 
tedlr. Bu hUk!lmctin Sovyet Rusva ile 
tcdafilt ve tecavUzt bir ittifak akdetmiı 
olduğu rivayet olunmaktadır. Nankin 
hUkGmcti, Cangsuliyangm tevkifini cm 
retml!jtlr. 

Asrıer Nankfn hUkQmetine istedikleri 
ıeylerl blldirmiılerdir ki ıunlardır: 

1 - Hemen Japonyaya karşı muha
semnta girlıllmeıi, 

2 - Mançuryada bıralalmıı olan a
razlnln fıtirdadr, 

3 - Komünizmi tanmmıı olan Sun· 
yataenin ılyaıctine rUcu. 

layan bir hUkOmet darbeal mi? 
Londra, 13 (.AA.) - Domei ajansı 

bildiriyor: pan.., opera.sından Lili 
Tokyo, U (A.A.) - RCSyter muha· 

birinin bildirdiğine g<src, Marep.1 Şang 
Kay Şekten maada Mare§alrn bUtiln ma 
iycti ve aynca bcg general da Sia.nfuda 
tevkil cdllmi§tir. İsyan eden latalann 
ilç bin kitidcn mürekkep olduğU anla

Diplomasi alemine mensup müşahit

ler, isyanx Çankay~ekin yerine geçmek 
ve Çinde komünizmi tanıtmak iatiycn 
Çansuliyang tarafından yapılmııı bir hU-

Grandel 
Paristen yazılıyor: 

Kanı.il M a.nseliıı 

trlmııtır. 

J ponyada heyecan 

SalGhiycttar Japon m.akamlan, Sian
fu h4dtsclerl tceyyilt edene, Japonya 
llo Çin arasındaki mUruıacbctin çok va
him bir s:ıfhaya gireceği hususunda müt 
tefiktirler. 

Japon kablne•I çekltecek mi? 
Tokyo, 13 (A.A.) - Sianfu hadisele

rini "Sovyctlcrin Çinde gizli kapaklı bir 
mlld.ıhaleııi,, diye taV'Sif eden Japon 
mn,ahitle ri, hu mildahalcnin uzun mUd 

ncak 

kumet darbesi addetmektedirler. Diğer 
mUJahitler, isyana komünistler tara-

fından mllzahcret edilmekte oldµğu ha
berinin tceyyUdil takdirinde Japonya
mn azimkarane bir hattı hareket takip 
etmesinin zaruri olduğu mütaleasında-
dırlar. 

Almanlar andflşede 

Berlin, 14 (A. A.) - Alma.'1 gazet:· 
leri, uzak ~k vakayiini hararetle tef
sir etmekte ve vaziyetin lnki,af}an dola 
yısne endişeli görilnmcktedir. 

balkı 

Parisliler "altın kumru oteli,, n
deki şişe muhareb sini · gazetelerd~ 
okuyunca kendi kendilerine "hele 
~ükür, esji günler geldi,, demigler· 
dir. Epey zaman var ki Parisli sah
ne mensuplarının, sanat ruhunun y-ı 
rattığı heyecanla ~açsaça ve başbaşr 
gelerek yüzlerini tırmaladıkları 
biribirine bo§ şişeler ve iskemleler 
fırlattıkları yoktu. Fakat geçen gü:-. 
bu iş, hem de şiddetlice oldu. Aktör
lerden birisi mcslekta§mm kamına 

bir tekme attı. işte bu hareket dola
yısiyle bazi F ransnlar artık Fransa ya 
refah ve zenginliğin avdet etmeki:e 
olduğuna inanmağa ba§ladılarl 

ram yapmıyor 
Bu muharebede kavga edenleri" 

hepsi de, artistlerinin güzelliği ve iyi 
sesli olmalariyle şöhret ka7.anmış Pa
ris opera komiğinin azalandır. Harp 

(lh} ta.raf$ 1 4ncSde) 
lcr cemicytine arzctmek ilzero bir tel· 
gnI hazırlandığı ve Sancağı asla temsi 
le aalfilıiyettar olmıyaıı bazı kimseler 
ıt;ırafmdan imzalandığı malfundur. 

Bu telgrafın metni Halcptc hualan
i!dttt.n sonra Sancağm Tagnak mebuıu 
:Mosi!! Perkolosyan ile Antakyarun aon 
garip intihabatında mebus sıkan iki 
zata da imza ettirilmiııtir. 

Telgraf sureti Halepten Vatanller 
müıne sillerlndcn Mihail tıyan ve Cabi· 
Ti zade Kemalin oğlu vasrtasile 4 k!· 
nunuevveldc Antakyaya gönderilmeştir. 

Antakvadaki örfi idare vaziyeti Türk 
~r aleyhinde her tilrlil tedbiri almaktan 
~eldnmediğinden telgrafı getiren iki 
at mahalli hUkQmetin de yardmır ile 
ellerindeki kağıdı Antakyada bulunan 

ruhani reislerden ve Taşnak mensup
lanndan bazılarma imzalattırmrşlardır. 
İmzalanan telgraf metni fran81Zca oldu 
gundan imzalayanların hemen ekserisi 
mahiyetini tanımamakta idi. 

Hile ve tehdit ile imzalanan bu tel· 
.,.raftan dolar-x halk arasında teessilr u
numidir. Sancağı hile ile ve tehdit ile 

Guriycnin parçaıoı addettirmcl: 
. 'ka toplayanlann hareketleri 

r nefreti mucik olmu§tur. 

V~nı mUcadelalere 
yo! açıyorler 

için VC• 

umu mı 

is· 13 (A.A.) - Anadolu ajansı
. husu i muhabiri bildiriyor: 
C' cı • ın 'Suriyenin parçası olduğu

n l'~ lletler cemiyetine bildirmek ve bu 
l i Cene•ıredc. müua!aa etmek ilzere 

e"t n Abdurrahman Kcyyali ve Sa-
d '1 C'abiri iskenderundan da Hasan 

tan tarihin aaruretlcri halinde tebarüz 
sahnt".si Pariste değildi, Nis ~ehri ya· ettif i rcibi diğer taraftan da Sancak hal 
kınında bir vakitler mukaddes ıa}'l 

kının büyük harpten ıonra gerek ııil~h- ---------------
la ıerek ıivil hayatta istiklll yolunda 
gösterdikleri milcadelelerilc müsbet bir 
hal almııtır. 

Bunun aksini iddiaya matuf olan bu 
hareketin hedefi manda altında bulunan 
muhtelif milletlere mensup insanlar a
rasında ihtılaflar uyandırmak, yeni mü 
cadcleler açmaktır. 

Hariciye Vaklllmizln temasları 
Paris 14 (radyo ) - Türkiye harici

ye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Cenevre-

dcki hususi görüşmelere devam etmek· 
tcdir. Vekil dün de Fransız dele~esilc 

uzun müddet görliımüştür. 

Resmi mahafil, Antakya meselesinin, 

Eren köy 
cinayeti 

( na.ş tarafı 1 incide) 
parayı vermeyince çok kızdım. Kasa.tu

ramı çektiğimi hatırlıyorum. Fakat son
ra ne yaptığımı bilmiyorum! 

Yalnız sokak kapısından dışan fırla
dım. Yirmi dakika sonra aklım başıma 

geldi. Karımı kasatura ile öldürdüğti· 

mU anladım. Kasaturamın Uzerind.!ki 

kanlan otlarla sildim, mektebe gittim. 
Orada da kasaturayı tekrar ı:.ilerek ye-

rinc koydum. Ertesi gUn iiekizdc k .m-her iki tarafı tatmin edici bir ıekilde 
Antaky mın öldürülmüş olduğunu .naber vedi-

kolaylıkla halledileceği fikrinde müttc- ler. Geceleyin raf üzerindeki torbadan 
fiktir. bet lirayı almı§tım. Bununla bir araba 

Bir lnglllz gazetesinin yazı•ı tutarak eve gittim. 

===============::::::=== DUnkU posta ile gelen Moming Post - 1 •1 b 11 d'l kt• 
. d an aşması e a e t ece ır. 

gazcteıı, Antakya ve hkcn erun mese- F ti 
1 l · • i Unil Mill tl · ransız se r esının pazartcs g c er cemıyc-

ti konseyinde gSril~tumesinin istendiği
ni ve Hariciye vekil!mizin, gazeteleri· 

mlzde çıkmıı olan beyanatından bahse-

derken ezcUmle diyor ki: 

"Bu mesele, Franaanın Suriye man· 
dasrru, - ingiltcrenin trak üzerinden 
kaldırdığı ribi - kaldırmak üzere olma 

sından çıkıyor. Kamil Atatilrkün hilkQ
meti, bu hidiscde Suriyedeki Türklerin 
istikbalilc ciddi surette al!kadardrr ve 
Milletler Cemiyetinden tevdi cdilmi~ 

bir manda ile muvakkaten Fransa hUkfi 

H aber verildiğine göre Ankarada bu-
lunan Fransız elçisi bugün §ehrimize ge 
lccck, hafta içinde Parise gidecektir • 

DHrdUncU beyaz kitap 
r.e,radlldl 

Sancak meselesi etrafında F ran&ı· 
nm 7 Kanunevv~lde verdiği nota ile 
9 Kaanunevvelde verdiğimiz cevabı 
notayı ve ve 8 Kanunevvelde harici
ye vekilimizin Milletler Cemiyetine 
müracaatı tafsilatı ihtiva eden dör -
düncü beyaz kitap neşredilmİ§tir. 

C bhare gönderilıni§tir. Sancaklılarla a- metinin idaresine tevdi edilmiı Suriye
! k 1 n bulunmryan bu adamların tezle deki Türklere, muhtemel bir Suriye hU
rıni ra11ıl rr.üdafaa edecekleri ve iddia- kQmctinin karı§masına müsaade etmek 
lannt nasıl isbat cdcbı1eceklcri merak taraflısı değildir. 

F rnnstZ notasını Sancak dahilinde. 
ki bazı hareketleri Sancağa ve Suri
yeye ya!:>ancı unsurlann tahrikatma 
hamletmekte ve almnn inzibati tet
birlerin de bundan mütevellit olduğ•1 
gösterilmekte, ayni zamanda Tiirk 
matbuatmdaki ne§riyattan da şikayeti 
etmektedir. 

uyandırmıştır. Bununla beraber haber aldığımıza 
Sancağın Suriycnin bir parçası olına· göre, bu mesele hallcdilebılccek mahi

dığı bir taraftan coğrafyanın bir taraf- yettedir. Ve belki, alakadar iki tanfm 

lan Sent Pol dö Yona kasabasında 
geçti. 

" . . 
Altın kumru otelinde akşam y1;:. 

meği saatinin en civcivli zamanı idi. 
Salonun en mutena köşesinde rezel"· 
ve edilmiş bir boş masadan başka bü· 
tün masalar domugtu. Bütün gözle• 
kapıya çevrildi. Opera komik'in er
kekleri arasında en yüksek sesli olan 
Andre Arbaut geliyordu. 

İçeri girerlerken de "Celin yiye~ 
liml,, şarkısını mmldanmaktaydı. Ni· 
şanlısı matmabcl Kamil Mancelin ite 
kolkola gelişlerini gözetlemek için 
salondakilerin hepsi ıustu. 

Şarkı mırıldanan artist, iri yaı ı 
gövdesini iskemleye yerleştirmiş, kil· 
çük kadehlere iştiha verici içkileri 
doldunnu~tu. Tam da sevgilisinin ~e
refine kadeh toku tururken, arkad::ın 
işitilen ''Kurumu~ıa da bak., sesi üze
rine yerinden sıçrar gibi oldu. Titrek 
bir el ile kadehini tekrar masaya ko
yarak başını cevirince, di.işmanlann· 
dan en miithişini ~ördü. Cidden çol 
hem çok vüksek bir Suprano sesini"' 
malik bulunan matmazel Lili Gran.l 
val orada oturuyordu. Kız, nişanlısı· 
ayni zamanda opara komik aza~. 
olan Piyer Mallct ile birlikte idi. 

Lili ile Andre arasında senel~r
denberi süregelea şiddetli bir düş· 
manlık vardı. Şimdi de oturmuş yfö:ii 
ne karşı alaylı aiaylı gülüyordu. Kı
zın burada da, daima olduğu gihi 
kendisine her türli.i hakareti yaparak, 
zor bir vaziyete sokmak istediğin: 

derh:ıl anladı. Andre kızgınlıktan 
hiç bir şey söylemeRe muktedir ol
maksızın baka kaldı. Madmazel Lil; 
de: 

- Haydi gel de bizimle otur, de
di, yüzüme öyle bön bön bakma. Bir 
iskemle al... 

"iskemle al!,, yapacağı da işte bu 
idi. Di;~mam k~ncfüıine yol göster
mişti. Masanm üstünde ne var n'" 
yoksa. sevgilisinin kuC'-0P.tna yığan bi , 
şiddetle avağa fırladı, düşmanın gÖs· 
termiş oldnğn iskeml'!yi kapttğı ~il--: 
başına fırlattı. Bitaraf şahitlerin ifa
desine göre; Madmı:ızel Lili°nin ta.""r' 
vaktinde oturduğu yerden eşağıyn 
süzülerek mas~nın altına dalgıçlams.ı 
atılması görülec•k kadar güzel biı 
manzara imiş .. 

İııkemle tam bu sırada ateş hat· 
tına şrinnek üzere ayağa kalkmış O· 

lan Millot'nun göğsüne giimmedek 
çarpıncaya kadar havada znrnrsız bir 
seyahat yaptı. Bu çarpma büyi.ik bir 
7..arar vermedi. Adam, Arbaud'nun 
karnma şiddetli bir tel~me indirebile. 
erk vaziyette idi. Tekmeyi viyen ak
tör yere sırt üstü yuvarlandı. 

Millot hasmının ayağa kalkması· 
m beklerken, gözleri gayet güzel iki 
el tarafından kapandı. Bu eller daima 
meleksima kız rolu oynıyan, fakat o 
esnada tam manasiyle bir yaban k~· 
disini taklit eden Kamile aitti, musi· 
kişinasın yumuşak yanaklarında se· 
kiz dane kanlı çizgi tırmaladı. 

Millot'nun pek fazla kızarak ken· 
dinden geçmesine hiç bir ey dene • 
mez. Kendisin~ hücum edenleri11 
her ikisiyle de hiç bir dnrgmlığı yok· 
tu; Birisinin göğe üne iskt-mleyi çaro· 
tığı, ikincisinin de yanaklanm tırma· 
ladığı zaman, kendi iş ve güciyle 
meggul bir halde oulunuyordu. 

Kamili bir tarafa iterek ya kendi· 
si, yahut da başka biri i en yakın 
sifon §i§esini kavnyarak kızm başın:. 
fırlattı. Kamil §İşenin kendisine çarp· 
mıyarak geçmesini temin edecek şe · 
kilde bir yana eğildi. F okat bu s:· 
rada Lili masann. altından çıkmış v'! 
Kamillin üstüne atılmı§tı. Tam da f:J• 

ratn idi. Çünkü Arbaut ayağa kalk· 
m·ş ve Lili'ye çullanmağa hazırlan 
m1ştı. Döndü, Mollotnun midesi bu· 
dur diye bir tekme indirerek zavallı· 
yt saf haricine çıkardı. 

Şimdi de Arbaut kavganın baş· 
langıcmdanberi herkesin kulağım tır
malamakta olan sesin intikamms 
döndü. Bu ses Kamil'in saçlarını yo
larken bir yandan da avazmm çıktığı 
kadar bağıran Liliden geliyordu. 

Arbaut bundan sonra ne yapmtş 
oldu~unu iyice hrtırlryamamaktadır 
Fakat bu sırad,, .. }ine geçen bir şarap 
şişesini Lili'nin güzel alnının ortasına 
eklemi§, kızcağ!z da bir külçe gibi 
yere yığılıvermiıti. 

Sulh değil, fakat süklın, bir an 
için altın kumruya çöktü. Otelin fe
na halde üzülen sahibi Roux'un ar~ 
kasından salona polis girdi. Baygın 
bir hnlde buluna~ zavallı Lili bir sed
yeye konarak Kan şehrinde hastaha-
neye gönderildi. Orada doktorlar a· 
cele muayeneden sonra kafatası ke· 
miğinin kalın ve şarap şişesinden da· 
ha sağlam olmas.ndan dolayı kendisi
ni tebrik ettiler. Yüzünde tırmık iz· 
leri, göğsünde yediği iskemlenin sı· 
zısı ve midesinde müthiş tekmenin 
acıları olmasına rağmen Mollot ilk 
sihhi imdatla ayağa kalktı, hastahane 
tedavisi gibi ağır hizmelere ihtiyaç 
bırakmadı. 

Arbaut dosdoğru hapishaneye gö· 
türüldü. Orada mahkeme huz.urunfl 
çıkacağına dair kuvvetli teminat ve 
kefalet verdikten sonra serbest bı· 
rakıldı. 

Kamil ile Lili' nin biribirine karşı 
yaptıkları, ısırmak, tım1alamak, tu · 
tam tutam saç koparmak gibi işler a· 
şağt yukarı müsa,·i bir nisbette idi. 
Bunun üzerine polisler kızlara kar§• 
bir muamele yapmamağa karar ver· 
diler .... 

Opera kimiğinin şımarık çocuğu 
olan Albaud ötedenberi kavgacılığiy· 
le şöhret kazanmış bulunmaktadır · 
Bu savaştan az .:vvel de Pariste tc· 
nor Dureli kolislerde yakalıyarak Ka· 
mil Manceline flört yapıyor diye bir 
qüze] davak atmıştı. Parisin opero 
komiği simdi sovyet esasları iizerin · 
den çalışmakta olduğu icin aktör ve 
akterisleri kadro harici çıkararak koV· 
mak imkfını yohur. 

'\ 
Aktörlerin biribirine ntmak içın 

bile olsa, şnrap şi~eleri satın alabile· 
cek kadar para bu1maları,halk tarafı.t 
dan iyi bir alamet sayılmakta ve F ref1 
saya refahın gerive gelmekte oldu • 
ğnna irıı:ınılmaktadrr. Çünkii senek~ 
var ki Pnris opera komi{H çok şiddeth 
para bu 'ranlan gecinnekte ve aktör
lerine bol para verememel-t ... ·vcH. 

M. N. J-1. 



zardan uzanan 
ölü elleri 

D·r· rin hayatını dehşet içinde 
bırakıyor 

Saıçma VCSHS>fi.,,~'lç_lf\1/aı M(3ıll<eırllG 
(9)~©'J~ah1!: ©Oaın ~a~aıODo 

<9JlYlllUaııroırD IFDD~~vcssn 
OJülerin diriler uzerinde :;altanat 

6Ürdüğünü bilir misinız? Uugiın lngu 
terede.) uzlcrcc insan me7.arda~ gelmt> 
bir lanet altında )aşamaktadır. Bir 
Çok e\·ler gömülü l.ıir nefretin gölge 
Si İlt> kararmıştır. 

Daha geçenlerde bir emlilk acente. 
i karı ına 100.000 lngiliz liralık his

se bırakmış ki. senede 6.000 lira gelir 
teınin ediyor. Fakat bu parayı karı -: ı 
ııa bıralurken öliimiinden sonr;ı kim 
Se ile evknmeme!;fni de şart koşmuş . 
~~er bir ba,. ka kocaya varırsa para. 
llln mühim bir kı~mından l\Pn•'ini mnh 
tum ediyor. Senelik gelir :>OO lngili7. 
lirasına iniyor. j 

lngilterede kocası ölmOş kadınla 
l'ın le!,ı ar evlenmesine h.onulmu~ ol:ı!l 1 

bıı . k k .. .. 1 d . I> )asa ~o goru en şey ır . uu ya. 
•:ık'l:ı rı n bır~oı, 1un, filhakika ka lJa 

"' uılimanedir. 
d York~) r'lı bir ihtiyar, kendi~n 

E"n 1:> yn genr olan karısına senede 
~O sterlinlil< hir gelir bırakmış. Pa 
kııt lıır başknsiyle ~\· lendi(ti takdirde 
hu Paranın hir metelif,oini bile alamı. 
hC'ağ'ını Ş.'Hl koşmuş .• 

Bllgün Londrunın civnr köylerin. 
d,n lıirinde çok 1.engin bir adamda-n 

~uı kalmış hir kadın yaşamaktadır. 
len kocasiyle otuz seneden ziyade be 

"ither .>a~;ıamışlnrdı. Adam kendini 

~genmi~in biriydi. GJ .>aşında hasta· 
:ınıp öldü. Otuz seneden ziyade be. 
~llber ynşamıs olmalarına rağmen hir 
l' rrıe.sut değillerdi. 

(' Kabahat kadına yükletiltme7.di 
h tinkü bir talak mahkemesine gidil) 
d "rke in diline dü~mektense, zalim a. 
) l\rtıın her türlü ku,!:urlnrına dayan•
drırdu Ad;ım !.adından nefret ediyor_ 

~Buna mukabil kudın, ona sessi1. 

ce itaat \C nasrı 'ucut ederek idetıı 

gizli bir ders Hri) ordu. Adam kadı· 

na bütün hayatınca ku!-iur bulamamı~ 
sa da öllimünde en büyük darbe}·i 
vurmuştur. 

Çok büyük sen·etinin hepsini, ka. 
rrsın•n gözü önünde iki sene aşna fi~ 
nahk ettiği bir kadın tanıdığına hı. 

raktı. Ve edepsizliğin daha büyüi:oii:ıü 
gö:;tererek bu kadını, karısınn 

rısınn senedt> 80 sterlin n~rmeğe mc! 
senede 80 Sterlin vermeğe me 
m'llr etti. Şartı dn şu: "Karıma b•ı 

pnrn. afif knldı~ı müddetçe verP. 
mekte de\'am edeeck ... 40 ı;;ene, bö:rlt 
za 1im birinin elinde kuzu gibi yaşıyanl 
kadın elhctte ki bu ifft>t ,.e itaat ha 
yatını devam ettirip gidecekti. Fakaf 
bövle \'ash·etname kimin hatırına g. 
lir! Ve hal.lı bir munmt'lc midir? 

Hint ordusunda hir 7.abit, karısm: 
kaybettfütcn sonra hnstalandrğ1 sıra. 
larcla. epey müddet :35 ya','ınrlaki km 
tarafından bakrtmıştı. Te<:adüfen bu 
genç kız. l.ıaba~ına gelip giden bir dol\ 
toru se\'di. Doktor da, genç kızın aş
kına mukabele ederek gidip baba~m. 

dan iLdivaç talep etti. Fakat garip 
tir ki kız "bahasının kendisine dahn 
ziyaret ihtiyacı olduğunu .. dtişünereJr 

doktoru sevmekle beraber redddt, ı 

Çünkü bahası uzun ve tedayislne im. 
kfın olmıyan bir hastalığa tutulmu-: 
bulunu) ordu. 

Adam, nihayet öldü. 50.000 ster
linden fazla tutan servetini kızına 
terketti. I•'akat ne şartla biliyor m•ı. 
sun uz? Eğer kız sevdiği doktorla ev. 

lenirse, bütün bu parayı kaybedecekti 

Kızfa doktor h!illi evlenmemişler 
dir. Dü~iiniin, kız, babasını yaln•ı 

bırakmamak emeliyle o hayattaJ'kM 

e\·lenmemiş. saadetini gcrj bırakmı-: 

tı . Şimdi babası öldü~ü halde !id<'ta 
mezardan nzath~ı eliyle onun saadt. 
tine nıiini oluyor. 

Kız. hiddetle hütlin sen·etini bırn 
kıp evdi:'ri doktorla evlenel-ilirdi. Fa . 
kat doktor, aşkından daha kuvvetli o. 

lan inatçı bi gururla, sevdi*i kadını. 
kendisiyle cv:enecek diye babasının 
mirasından mahrum etmek istemiyor. 

nu haller nnlaşılmaz şeylerdir. Çö 
küp giden insan ne.aba geride kalanla 
ra niçin kancasını takar. Ve onlan 

da bir mezar hayatı yaşatır. lngilte 
rede şimdi, böyle mnkul o!rnıy:ın vaoı;i. 
yellerin hiikiimsiiz nddcdilmesini iı:;t; 

yen hır cereyan baş göstermiştir. Ölü. 
lerin eli, mezardan uzanıp dirileri, ~
,·ucu içinde tııtnmıyncnk, onları mezar 
korkusu irlndc yn~atmıyacnk. 

1 deriıieeran de 
güze~ 

Arrıerı"lrnda güzellik müsabalrnlnrı :'il lııi.> ük bir rağbet kazandığı gün· 
l l.'nberi a~<:'l.) uknrı.) liz IJinlerct> ~enı: 
l lldın hal\em komite!criyte seyirci ka. 
illıatıklnrı karsısında gözelliklerinı 
~~hir etmiı;;ler~ir. Bu bitmez tüken. 
it) "ı ala) !arın kinden de hirrok .. A-

l'ril,an., ~üzell<'ri eçilmiştir. 
l ll ıkem'crle gazeteciler bu kadın. 
ara A 'k .. ı· .. ) merı nn ıruzr ı ıın,·anını ,·er:. 
~ ıırtarcıı Çünkü milsnbnkal:ır Ameri-
:ırta 

d • ~ anılıvor ,.e hun!ara jc;fir'lk fi'. " . k iller de or:ıd:ı yaşıyorlardı. P:ıl<:ıf 

l :ııana"'ı•rın nile "eccrclerine "'Öre ,.n 
ı:ı ' • 

1 .. tıcı i"ll e'erc'en Amcri'; :ı,,a f"Ö"cn'e . 
•ıı b Yabancı hıronları oldu~ d~ mu· 

t:~b.tuır. Amerikalı adını vereuile. 
~11" ntıı : cr;:me insanlar f{ristof morı 
fet".~:::ı~b bıılclu·'U ,.e Hindic;tnnı l;c- , 
~tı!?'ini s..ı.ndı,...ı İ"iıı Hintli ndını \C 1 

1 ~ tll derililerdir. 
l te • • .. d ..... ·· -tmaz"'ı ~tl ı e mını ,..or u·~unu:r. m•ı • c 

~d.t e:ı .. , f1oh =ıı f!ı • rf"ı Ir1andal• 

Ilı l\a rağmen hal,iki l.ıir Amerikalı. 
t, 

ıri var 

Matmazel Arleni geten ay I\an~n 
'İlrlyl!tinin Lornns ~ehrindeki llnskcl 

Hintli enstitlisünde mel\tep nrknda~. 
ları rerli Ameriknhlarm güzellik km· 
lı~cliğinc se~mişlcrdir. Kendisi hiç 
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şı 

~ lÜı v lÜ1 <C lÜ1 
Kaptırdığı pa 

di malıkemede 
Zengin baronun bıraktığı 

sevgili şinıdi ne .zıapacağını 
şaşırmış bir 

lıaldediı~ 

ayı 

arıyor 

ı - Paris biiyilciilcrtylc fal ba1cıcılarının erı şı7cı olan !.:adam Marise dö Tanis'in Paristeki muhte~em sal.onunda. 
2 - Amerikalı dansöz Mis Rozel Rw'lcınd zengin Baronu uaZnız kendt silıirve füsunu ile el.de etti. 3 - Güzellik 
bağlariyle zengin Baronu bir türlü kendine baijlamıya mıwafı'ak ounnıyan Norveç güzeli Matmazel Knıul3on. 

4 - Aş1: il:sirlcrini bol bol içtiği halde hiç m•ütcessir olmıyan fevkalade zengin Baron Jan Empain. 

(Paris llususi . rnulıabiruni:dnl yetclere böyle süslü püslü girdiği sıra ı ğından ba~ka jouy'da Şato dö Şantevie 
mel.-rulm): ı !arda Baron Empain'le karşı:~ştı. adlı muazzam bir malikanesi va-:dıı. 

İmınılmıyacak kadar zenı?in olan Baron Empain 26 yaşında :ken ga- Ahmak pıliçlerle, zengin kart tavuk-
Baron Jnn Empain bırdenbire fikrini yet kıymetli 100 malikaneden rıaşka Pa lan sızdırmaktan başka oır şey fapmıyan 
deği;tirerck Bebe Knmlsen'le eilenmek ris tünel yollarının yüzde yetmı~ hissi"· Parisin bu açıkgöz dalavirecisi Norveçli 

ten vaz geçti. Bu sarı§ın güzel: kıtikanç sine tevaris etmiştı Senelik ird h aşağ• güzele tatlı hayaller sunmakta cevam e
rakiplcri ''şimalli aşk korsanı., lakabını yukarı 125 milyon Türk lirasını ouluyor· derken elinde avucunda ne var ne yok 
takmı~lardı. Asıl adı madmazeı SıgfrB du. Gerçi bunun büyük bir kısmı vergi sızdırmıstı. Yapılan bütün bilyiller, ve
Reş Knudsen olan güzel, bizim para olarak elinden al nıyordu. Fakat her se· rilen bütün aşk eksirlen beş para etme
mızla 87 500 lira tazminat isteın•ktedit · ne yalnız zevki için harcamağ:t mahsus mış ve Baron artık Norveçli .:iizele hiç 
Fakat Jan Empain'den değil başta bu iki milyon Türk lirası cep harçl•ğı kalı· yüz vermez olmuştur. 

lunan 20.000 fal bakıcı ve büvücü'nün yordu. Zavallı kız, harcadığı bU~n para

en şık ve kib::ın olan madam Marise Fakat bu üç sene zarfmd1 Nor c~ !ardan başka bir de aklını kavbcdecelc 
dö Janis'den. Sebep de, yapt ğı :!şk sihir güzeli, prensesler gibi ihtiprr. ve lükc bir haıe gelmiştir. Bunun üzerine Miı 
ve büyülerinin tesirsiz kalmasından iste- ıçinde yaşadıktan bnşka bankada'<i hesa..ı Knudsen mahkemeye istidayı dayamıı 
diği tazminatın miktarı 87 500 liradır carisinde 150 bin lira tutanndt\ -:.a frank ve madam dö Tanis aleyhine dolandın· 

Büyülerin neticesi hakikat~n sıfır birikmişti. cılık davası açmıştır. Falcı kıt lınrn ilk 

dan da daha beter olmuştur. Ç'..inkü Ba- "Papas hergün plb yeme?:!. sözü duru~miida söylediği sözler m!rakla o. 
ron 1 7 yaşında bir Amerikalı dansöze meğerse ne doğru imiş 1 Aradan çok geç-, 1<unacak gibidir 1 

sevdalanmı~tı. Bu dansözü h.!:kes "al medi zengin Baron g'..izel sevı; 'lis·nder - Ben ona sadec: istikb!'ini ket' 
tın kız,, adiyle tanır. Dans ettiğı kaba soğudu. Karısından büsbütün ayııldık 1 fettim ve buna mukabil de ücret olarak 
rede çıplak vücudunu yalnız a .. •n suyu j h l"f ı d 13000 ı· k d tan sonra, Norveçliyi nikah rııemuru · mu te ı zaman ar a ı:a a ar 
ile yaldız} yarak sahneye çıkm.ı~ta idi. nun önüne götilreceği yerde ~cndisine ı bir para aldım. Yaptığım bu iş lcanunen 

lc:te madmazel Knutsen, temınatl. k d ğild' O k k · · d ~ verdiği paralan bile kesmiş ve l;üsbiitiln yasa e ır. na aş e sırı 'IC sev a 
satılan bir şey matluba muvafık çrkma yüz çevirmişti. muskalan gibi şeyler satmad •ın: Bun-
dığ! takdirde tazmini lfızımgeli: T ddia 
siyle ş~di mahkemeye baş vu:muştur 
Halbuki gerek gövdesi gerekst şôhreti 

bakımından Paris fal bakıcılarının erı 

iri yansı olan madam dö Tanio; Norvec 

gi.izelinin kendisine bizim J. t.ramızla 
15625 lira vermiş olduğunu inkar etmek 
tc ve bu paranın aş!< eksiri il~ sev<l. 
L:.iyüleri için deGil, istikb5lin .,c)yJenmc· 
si için verildiğini söylcm =ktedc. 

Mis Knudsen Londrada Nc-ıveçli 

ana ve babadan doğm.ış. çocukluğunu 

Osloda geçirmiş fevkalade gilz~ı oır k z. 
dır. 18 yaşına basınca korsan ~talannın 
yaptığı gibi o da Fransanın şık plaj 
şehirlerinden birine akın etti v ! masull" 
güzelliği için kendisine Bebe lakabını ta 
kıldı. 

Kendisinin parası yol:tu. Güzelli 
ğin ancak ş k elibseler iç1nde pa!lıyabile 
ceğini çabuk anlndı. Şık elbis • erle. ka 
ragünler i~in bol bol mücevherat tcmh: 
etmesin i kolayca bnş1rdı. İşte ·en sos 

k··n karı ,mnrnış halis Sioux llintlilE>. 
rindenclir. 

Henüz 17 yac:ına basmış olan hı.; 

kara c;:ıçlı '"<' yiikse't ı,ültürlü gfüe!i 
r.tilli c.bi e!crini giydiği zaman bit" 

·mse biı· kızıl derili sanamaz. Mis Ar. 
len "nstitünün en zc!ci t:ılebc.Jidir \'C' 

"E'" iltti~aclh·atJ,. laırsunu takip et ı 
rnektedir. !==chıı c'ctnıımec:ini nldıktar 

sonra ö;;rctmcnlik rncsıc;;i:":e girt>c~''·j 
tir. 

İşte bunun üzerinedir ki madmazel 
Knudsen öyle değme zenginıcrin bile 
baş vuramıyacağr, madam Marise dr.i 
Tanis'in konağına ko~muştur. Bu lük• 
bilyücü'nün Pnristeki .nuhteşe~ kona 

Pıı:ıjap eya?efüıden f!? ya~ııula1:i 

Şrirnati Prabha 500 müsabıl: arasında 

b:U~11 IIi11d'stamn gilzcııcr gilzcu:vincj 
aoçilnıi§tir. 

lann yasak olduğunu -1e yapanıann ha
pishaneye tıkıldıklannı ben tıerkestcn 
ıyi biiirim. Verdiğim öğütler jen her 
birisi aldığım paraya nem de zıyadesiy· 
le değerdi. Nitekim kendisin'! yapmak 
i.izere bulunduğu bir vapur yokuluğun • 

dan vaz geçmesini 5ôyledim: gıtmedl 
ve az ııonra apandisitten ameli:•at oldu. 
Eğer gitmiş olsaydı vapurun kUsücUk 
hastahane kamarasında ameliyat olabi· 
lir miydi? Görüyorsunuzya. öğ•itltrimlc 
onun hayatını kurtardını Bar.,nun ken 
disindcn soğumasına ı.ebep ge.ıe benim 

öğütlc:-imi dinlememiş ulmasıd:r Ben o
na kokain kullanmamasını ka~ Qefalar 
tembih ettim. O ise bunu bırav.rrııyarak 
r.üzelliğini mahvetmell-e koyul1u Ben 
madmazelin dediği gibi adi bir 1o1andı
rıcı değilim. Defterlerimi açarsaruı: 

müşterilerimin arasındd sabık İspanya 

Kralı Alfons'un kızı prenses B:::itrıs. tn. 
gilizlerin Düşes do Kent, hatt~ ingiliz 
kralının annesi ve Musoıinin adlinn ıgö-
rürsünüz. 

Mahkeme bazı tetkikleri i.,;in dava· 
yı talik etmiştir. Bu sırad.:1. zengin 
Baron yeni sevgilisi madmazel Rovland 
ile Afrikaya bir av seyahatinl' çJkmıt. 

'tır. Mis Knudsen'nin nıuvaffat. eılama· 
dığı bir işte bu Amerik:ılı kızın fevkall· 
de sahharhğı ile gençliğinin 'tluvaffa\C 
olacağı san }maktadır. Amer:tralı kı~ 

? 7 sindedir: Norveçli güzel 14 ünde. 
Dünyanın en zengin adamlanudan biıi 
olan Baron da 36 ya;ındadtt. 
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~~liıı n ır©ı<euıı ~öırü ifil lQışueır 

ocukları çeke 
sıneniada bir saa 
"Mekteplerin ders saatlerinde sine malann ucuz matine tertip etmeleri 

men olunacaktır,, 
- G<lzetc!crtlen -

Anlatan: Yekta Ragip nen 

İstiklal caddesine bakan büyük 
bir k~pımn önü mahşer gibi kalabalık .. 
Toplananlar, geniş kenarlı tepesi sivn 
şapkalı, belinden bacaklanna kadar 
namlısı sarkık tabanca taşıyan, genç bir 
adama bakıyorlar .. Bu adam canlı de
ğil... Allı, yeşilli kiğıtlardan yapılmış 

bir kovboy ••. Kapının iiğer uırafmda da 
beyaz bir ata binmiş başka bir genç ... 
ırucağmda baygın bir genç kız var .. 
Bur.lar da cansız .. Kalabalığın önünde 
oplandığı bu yer bir çocuk sineması ... 

Burası asıl çocuk sineması değil
üş. Fakat sonradcın bakmışlar 1 küçük 
ıüşteriler daha çabuk avlanıyorlar, ver 
ansrn etmişler macera filmlerini .. Hem 
u filmler daha ucuza geliyor ... İyi-

kötüyQ henüz temyiz edemiyeceıc 
çagda olan küçükler, baştan başa yum
ruk, sille, döğüş, kavga kız kaçırma, 

kovalama, kol bağlama. dıvarbrdan a•. 
lama gibi saçma sapan, mevzusuz veya 
gayet kötü mevzulu filmlen o kaı.Jar 

tutuyorlar ki ... 
Kimi annesini, kimi babasını kafa

se koyı:yor, sümüklerini çeke çeke 
yalvarıp yakarıyor, ağlıvor, nihayet 
on b~ kuruş koparıyor. Parayı bu ışe· 
kilde bulamryan da bir puntunu getir~!> 
el çabukluğu ile parayı buldu mu soluğu 
sinemada alryor. 

Öyle ya 1 Alinin gördügü "Mik Mak, 
Moyun demir yumruğu,, filmini Veli 
neden görmesin? 

Daha olmazsa arkadaşından ödün_ç 
alır, dayısının hediye ettiği cıolma kale 
mi, defteri satar - yolu, babasına kay
bettim denecek - bulur, buluşturur, 

-nektepten kaçıp Mik • Mak - Moyu 
görmiye gider ... 

U ı:ıtnuyal m: çocuk sbemalan fev
kalade rağbet görüyor bu yüzden 
işte •.. Kapıda yaşını başını almış kadın
lar. crkek1er de var. Torununun elinden 
tutmuş doksanlık Bayan söylüyor: 

- Haydi Erdogan. Sen gir biraz 
seyret .. Ben burada kapının dibinde se 
ni be~ lerim. .. 

Erdogan olduğu yerde tepiniyor: 
- Büyük anne 1 olmaz sen de içeri 

geleceksin. Film hemen öyle bitmez kı 
çabucak. 

Beri yanda kıranta zat oğluna dert 
anlatıyor: 

- Geç Doğan oğlum. Sen gir, otur. 
Ben daireden çıkınca gelip seni ahnr.ı. 

Ve dönüp yanındaki bir büyükçe 
çocuğa soruyor: 

- Bu sinema kaçta biter acaba? 
İri boylu çocuk gülerek cevap veri

yor: 
- Efendi amca! bur.ısı on ikide: 

başlar gece on ikiye kadar oynar .. 

- Fasılası falan yok mudur? 

-- Fasılası da ne? Yani aralık mıl 
- Evet aralık .• 
- Amca. Buraya gire-ı bir filmi 

a6rt, beş kere görmeden çıkmaz ki ara· 
lık olsun. lstiyen, bıkan olursa kendisı 
çıkıp gider. 

Bir köşede Uç çocuk başbaşa ver· 
mi1ler1 konu§uyorlar: 

- Ulan Rıza, kırk para ver de ben 
de gireyim be 1 

Allahtan karanlıkta kımse yüzümü gör
müy~rdu da utnnmadım. 

Filmin adı "Canlı canavarlann bu
lurunaz hazinesi,,... Bu hazınenin yeri 
bir kaplan derisi üzerinde. Bu deriyi 
haydutlar ele geçirmişler .. Mirasçılarh 
boyuna mücadele ediyorlar. Deri hazan 
haydutlara hazan mirasçıları:ı gelip gidi
yor. Tabii bu sıralarda dehsetli boğu~· 
malar, mücadeleler oluyor. İşte bir rle 
dett:lrtif var. Çocuklar bunun adını ha
fiye koymuşlar. Bu hafiye ne zaman gö
riinse bir alkıştır kopuyor .. 

Bir ara en heyecanlı y:rinde mm 
b;rdenbire koptu. Sinemada ne ka:lar 
çocuk varsa hepsi ayaga kalkıp perde · 
·in aksi istikametine, yani makine dai

resine doğru döndüler. Kin.i tepiniyor. 
kimi ıslık çalıyor, kimi sıra kapaklarını 
vurur gibi kanapelerin taht:danm ta11:ır
datıyor ..... İleride ne oldu bilmem? Ora · 
sı bir karıştı. Kavga çıkmıştı. Sağım
dan, solumdan, ileriden, geriden bir 
feryattır yükseldi: 

- Vur, kır, öldür .•. Si.nema men· 
suplan koşu§tular. Bir zab.ta memuru 
bulup getirdiler .. Sinema perdesindeki 
haydudu taklit ederek arkadaşının çe
nesine bir yumruk yapıştıran dışan ç·
kanldı. Giderken ağlıyordu: 

Burada döğüşenleri karakola fala:ı 
götürmezlermiş .. Yalnız filmı görmek 
ten menetmek en ağır cc::ı im"ş kilçuk
lere .... 

Birkaç dakikada film yap•ştm!dı 

Gösterilmeğe başlandı ve bir müddet 
sonra da bitti. Kalkacaktım Yanımda-/ 
l.i çocuğa sordum: 

- Daha başka film var mı? 

- Var ya! asıl en müthiş film şim · 

di.. "Deli denizlerin dibindeki altın ma 
deni,,.... Oturdum. Bu bir dakikalık !P.-

sıla arasında birkaç çocuk dışan çri<ıo 

geldi. Ellerinde birer kabuk ekmek, or · 
talannda köfte vardı. Kokusundan an 
!aşılıyordu köfteler ... 

Arkamda bir gürültü koptu. Sine
mada su satan çocuk bir küçüğün ya'"a~ 
sına yapışuıış: 

- On kı ruş vereceksin diyordu. 
Bu suyun şişesi on kuruştur .. 

Öteki küçük ise elind~ bir kuruşıl 
uzatıyordu: 

- Al kırk para. Fazla param y...ık' 
Bu işe de polis müdahale etti. Küçükl:! 

gürültü yapan çocuk salon oışına çık:ı
rıldılar. Kozlarını orada pay edcc:~
lerdi. 

İkinci film başladı. Heyecanlı mev
zua yeni giriliyordu ki kala, b:r ses 
avaz, avaz haykırmıya ba§ladı: 

- Ne insansınız be 1 gelen, giden 
çocuklann biletini soruyor: Yar mı di-

> e.. Var dedik ya 1 Var işte, kör gö
zünüz gönün.. Ne iş bu b~ ! Sinemal:lı 
seyredeceğiz, yoksa her gelene bilet mi 

göstereceğiz ... 
Bu sözlerden sonra öyle suntur1'ı 

'bir kalay faslı başladı ki artık durama
dım. Karanlıkta yan kap·ya attım kendi. 
mi. Arka taraf ta bir sokağa çıktım. 

Ellerinde beşer kuru~ tut.m çocuklar, 
bana kapıyı aralıyan gence doğru atıl· 

dılar: 

- Evveli beni sok içeriye, evv~l~ 

ben gireyim içeriye 1 

- Al veriyorum ama vermezsen 
annene söylerim sinemaya girdiğini.. 

Anlaştılar. Gülüşerek girdiler. Krantl· 
nın oğlu, hanım ninenin torunu; anne 
siyle gelen küçük, velhasıl hepsi içeri 
girdiler. Kişeye yaklaştım. Birinci mev Tecırilbell bir ticaret
ki fiyatı ~larak 20 kuruş verdim dal- hane mütehassısı 

Bir ticarethane muameliitını en yeni, Aman efendim aman ... İçeriden oir 
basit ve pratik usullerle esaslı hatlara 

ıslık, bir alkış sesi yüksrliyor bir görse· 

dım karanhga .... 

çevirecek acele bir montör aranıyor. 
niz ... El yordarniyle geril"r • doğru ilcr-

Kııa bir müddet zarfında montajını y2-
liyordum. Bir kız yolumu kesti: 

parak sahibine teslim ettikten ııonra 
- Biletiniz? Verdim. Elektrik lam. intizam ve esaslar kavranmcaya kadar 

basının sönük ışığı altında bnktı ve günde birkaç saat mütehassıs ti::aretha
sonra iki İri adama' hitap etti: neyi nezaretinde bulunduracaktır. Tek-

- Bileti birinci mevki bırakınız. lifler İstanbul posta kutusu 71 numarn-
Neyae ceçtik birinci mevkiye .. Otura ya ynpılmalıdır. 
cak yer anyorum .. Yok! yok Bir çocuk. ----------------
)11 beraber bir adamm arasında bo~ bi• 
sandalye buldum. Oturduw ve otur
makla beraber ark üstü dil mem bir ol 
du. Önden, arkadan gülU§ıneler o!Ju. 

ZA Y! - 5650 sicil numaralı amatör 
ehliretnamemi zayi ettim. YeniGhi ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hikmet Soydan 
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Mem Delke'lt'te 'U:e'tI:lkD ~neır 
Porta.<.al Da çeıeri içinde şirin l<asabamı~ 

tyol · ti ad ... _ ..... ~ 
1 edi iyor'? 

Sebep: Limanın vapursuz uğudur 
Döı'lyoJ!ular rica ediyoı\ : 

L·manımıza vapur uğratılması bizi matıvo,n"'laktan 
kurtaracakt:ır. Masrafın kurtarılamamasından mı en
dışe edıliyor? Zar.s rı biz kapat:mağa ve hatt:a bunun 
için ban Kaya ş.mdıden dıpozit:o ya1:ırın:A.ğa ne zırız. ,, 

Cenup vili.yetlcrinde dolaıan arkada
§DtU7. yazıyor: 

Hasisliği cömertliğınden fazla olan 
tabiat, Dörtyolda hiç de böyle davran
mamışt:Ir. Bilakis, üstün kudretini bi
ze karşı isbat etmiş olmak için azami 
gayret ve bUyük bir itina göstermiştir. 

Filhakika, Dörtyol, "güzelHk mecmu
ası.. denmeğe layık bir köşedir. Gavur 
dağının az meyilli sırtından denize doğ
ru uzanan kasaba, dört yanım çeviren 
portakal bahçeleri arasmda çok şairane 
bir görünüş arzediyor. Boylu. boysuz, 
kiremitli evler, bu yüzlerce portakal 
bahçesinin boşluğu kaplayan ağaç yap
rakları arasında birer kırmızı benek 
şeklinde kalryor. İstasyondan §ehre Jav 
rımsrz, iki ucundan tutulmuş bir sicim 
intizamında uzanan genİIJ yol, artık 
ilerde, bahçelere kavu§tuğu yerden iti
baren görünmez bir hal alıyor. 

Tren hattı kasabayı §imaien bir ya-
rım daire geklinde ihata etmif. hava 
saf v:: temiz. su be:-ralc. Kasabanın iç 
görünüşü de dış manzarası kadar hoş. 
Çarşı yolları ve kaldırımlarda hümmalı 
bir foaliyrt var. Sağ ve ııollarda eski bi
çim dükkanlar, mağazalar ve evler .. İ
çindekiler, başlan ön1erin1e, işlerile 

meşgul, çalışıyorlar. 

Belediye otelinin önUnde durc1uk. 
Güzel bir otel. Dörtyolda bu kadar mun 
tazam bir otel bulacağımı asla tahmin 
etmezdim. Büyük bir salon etrafına ıu· 
r:ılanan odalordai bronz karyola'ır ü
zerine serili yataklar yer.i yıkanarak ü

tüden çıkmı§ temizlikte. Yalnız nazarı 
dikkatimi celbeden bir §ey vardı. Bu o
daların çoğu boıtu. Bavulumu yerleıti
ren otelciden sordum. 

- Eberiya böyledir, dedi. Vapur 
gelmiyor ki. be§ on kuruş kazansak. 

Vapurlar, Dörtyol i<tkıelesi ömhıde11 böy'Le geçip gittilcleri tuı:lde nedense 
ilmanına tığı anıa.zlar 

tn. Belediye beş bin lira sarfile altı ga
zino gayet güzel bir otel, iki bin lira
ya muntazam bir park ve senede bin 
bcşyüz lira varidat getiren ve on doku
zu et ve sebzecilere aynlan yirmi beş 
dükkan, büyük bir gazhane, on iki su 
~eşmesi, sulama yolları, umumı bir hala 
yaptırmıştır. Elektrik keşifnamesi mü· 
bendise verilmiş ve tesisata ilkbaharda 
başlanması kararlaştırılmıştır. Elektrik. 
Givurdağından sıkan suyun iki kilo· 
metre me$afede hasıl ettiği şelaleden 

istihsal olunacaktır. 

• • 
Bütün bunlara rağmen şehrin henüz' 

temin edilmemi~ bir çok ihtiyac;lan var
dır. Fakat, bunların giderilmesi paraya 
miltevakkif olduğu için uzun zamanı 

Kasabanın iktisadi vaziyeti çok bo-

bir iskele yapacaklarını bildirmişler• 

fak<ıt cevap alamamışlardır. 
Dörtyollular tilccar vapurlarından dll 

ıstifaJe göremiyor. Çünkü, bu vapurlar 
mevcut kanun mucibince yalnız bir cins 
eşya almak mecburiyetindedir. Mesela. 
buğdayla birlikte arpa alamaz. Dörtyol 
ise her posta binlerce tonluk bir vapll' 
ru yalnız bir cins eşya ile dolduramıc8' 
ğı için ondan da mahrum kalıyor. De~" 
Jet Denizyollarına mensup posta va• 
purlan her cine qya alabiliyor. 

Dörtyola vapur uğratılmamaın içi~ 

kalmış ve kalmaktadır. 1 

-~~~v-----n-............. ~ ..... -

hiç bir sebep yoktur. Bu vapurlar es" 
sen Dörtyolun önünden geçip beş mil 
daha yol aldıktan sonra Payuda deıııif 
liyor. Geçip dönerken Dörtyola da p~ 
fil! utrayabilirler. Gayri muhtemel si' 
rarlanm Dörtyol timdiden taahhüt edİ' 
yor. Halbuki, böyle bir zarar asla me~ 
zuu baba olmadıktan başka Payasda1'1 
rıin üç bet misli kazanmaları muhakka~ 

m. -' 
HUkQmetimizin prensiplerinden birİ" 

de, tüccann kazanması için her tUrlll 
kolayl:ğı ve hatt! fedakarlığı göster' 
mektir. Bu i~te biltUn şark tüccarları• 
nın ve Dörtyol kasabasının azami ınetl' 
faat ve istifadeleri vardır. O halde de\f' 
let vapurlarının behemehal uğnımast 
lazım geliyor. 

Dörtyol, iktisaden ehemmiyetsiz bir tc• 
~aba olsa dahi devlet postalanrun sn<ltl 
d•n geçtiğine göre gene uğramaları 

Dörtyolun portakal 'bahçeleri arl;asın.dan görünU.şil 
cloğru olsa gerektir. Büyük bir kaı• 
merkezine uğramıyarak ufak bir nalı!' 

flk konuştuğum Dörtyollunun ilk söz} 
leri bu oldu. 

1 
'it ... 

Dörtyol. Erzin ve Papaz nahiyelerile 
yirmi be~ köyden mürekkep yirmi altı 
bin nüfuslu bir kaza merkezidir. l{öy
lerden yirmi biri muhtarla idare edil
mekte ve bu yirmi bir köy telefonla ka
za mrrkezine rabtedilmiş bulunmakta
dır. On köyde mektep vardlr. 

Keza merkezinin nüfusu sekiz bin· 
den !adadır. (Buna köy haline sokulan 
dört mahalle de dahildir) 

Başlıca mahsulü portakaldır, 'enede 
otuz milyon kadar ihraç edilmektedir. 
Ağaçlara nz olan bir hastalığın önü

ne geçılince istihsJl miktarının yüz 
milyona ulaşacağı söyleniyor. Portaka
lın bini beş liradan on liraya kadar ve
rilir, rloğr:.ıdan doğruya Almanyaya ve 
Rusyaya ela gönderilir. 

Pamukçuluk da inkişafa başlamıştır. 
Bu yıl on beş bin hektar araziye pamuk 
ekilmiştir. Buğday ve arpa da ihraç e
dilir. Dağlarında çok kıvmetli maden
ler vcırdır. Bunlardan ikisinin imtiyazı 

şirketlere verilmiş, diğerleri de ihale 
olur.mak üzeredir. 

Dörtyol belediyesi cldden çok ç;ılrş

kandır. 927 de dört bin liradan ibaret 
olan bütçe yirmi bin liraya f-iıkarılmış-

111• ye merkezi olan Payasa uğramaları 
zuktur. işsizlik artmakta ve ~eçim git- 01· 

çin lüzumlu olsU\l? Sonra, DörtY 
tikre zorla•maktadır. Bunun yegane ııe- "dd' sıtl 

:r :ı lular Payasa vapur uğramasın ı ıa 
bebi. vapursuzluktur. Vapur her hafta da değildirler. Payasla birlikte DörtyD' 
munt"lzaman uğramıg olsa iktisadi vazi· la da uğrama!>ı ricasında bulunuyorlat• 
yet derhal inkişaf edecektir. Burada gilmrük teşkilatı olmaması dl 

Bütün Dörtyollular bundan tikAyet k GUı:I' tticcan mlişktil mevkide bıra ıyor. ...a 
etmektedir. Ve bu tikiyetlerinde çok rük, buraya on iki kilometre mesafede•• 
haklıdırlar. ÇUnkU, Dörtyo') ıarkın en d 1 pati 

Pavas nahiyesine kal m mıgtır. 
yakın i~kelesidir. Sevkiyatı Mersinden yoİlu tacir en ufak bir gümrük ırıuarrıt' 
yapmakla Dörtyoldan yapmak ara1ında lcıi için _Papaza kadar gitme~ mecbUe~ 
beher vagon ba9ına o malın cinsine gö yetin'.iedır ki, bunun maddıi. msn 
re otuz liradan doksan liraya kadar fark k li 1'1t 

doğurduğu zararlar çok bUyü ·t r 
vardır. ihracat ve ithalAtını Dörtyoldan vt' 

mevsiminde yollann bozukluğu ve ,,. 
Topr:ıkkale tarikile yapacak tacirler saitin azlığının da hes.aba katıldığı taı: 
her vagon başına bu mUhim istifadeyi ~ aınetJ dirde uğranılan müşkülatın at 
temin edecektir. 

kendiliğinden ortaya çıkar. • de 
Bundan Mersinin zarara uğraması Dörtyollular idareye istenilen şelcıl ğı 

gayri va:ittir. Nitekim Dörtyola bet mil muntazam bir gtimrük binası yaprrıa • 
mesafedeki Payasa her hafta muntaza· da teklif etmişlerdir. Dörtylda tarrı ~· 
man uğrayan vapurlar Mersin iktisadi· lahiyetli bir gilmrilk memurluğuna O 
yatı üzerfode asla mUesalr olmamakta- detle lilzum vardır. 
dır.Bu, farzımuhal olarak ve milyonda CO~ 
bir varit olsa dahi bUyilk bir kasabayı -------------
vapursuz bırakmak hiç de doğru olma
sa gerektir. 

Dörtyol tacirleri vekalete yaptıkları 

müracaatta; eğer postalar Dörtyola uğ· 
ramakla zarar ederse bu zararı tamami· 
le ödemek için şimdiden istenilen ban· 
kaya dipozito yatıracaklarını ve mevcut 
iskeleden 00.şka çok daha mükemmel 1 

' .. ·" . . ( 
_. :.- HA.BER ~ 
~t~nb'uıun ~n ~ok satiıp~: 
·'akikı"akşam gazot;e~fd' 

. • . t 
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Mefhur •eyyah ve muharrir Lovvell Thoma• 

Faysal ka~an Araplara yetişti 
Sonra atını yavaşlatarak mermilerden korkmadığını 

göstermek üzere tehlike mıntıkasında yürüdü 
.. 

Faysal top getirerek Medineyi bom-J 
bardıman edebilirdi, lakin böyle bir şey 
yapmak istemedi; nitekim ayni sebep 
dolayısile Allenby de Kudüs şehrini 

bomhardıman etmekden çekinmişti. O
rada kızı Fatma ile boş bir yer arasında 
uhrevi istirahate dalmış olan Muham
med peygamberin türbesini vurabilirdi. 
Fatma ile Peygamberin mezarı arasında 
ki boşluk, İsa peygamberin, dünyaya 

civardaki Avalik mahallesine ateş açtı· Adıunlan utançlarından yerin dibine }erdi ve Şerif Hüseyinin isyanı bir du

rak noktasına saplanmıştı. Arapların 

cephanesi tükenmişti. 

bu tehlikeli ve buhranlı anda çıka gel· 
lar. Araplar ömürlerinde topla karşı gt§mişlerdi; dönerek tekrar hücuma memiş olsaydı Türkler müthiş mukabe-
karşıya gelmemişlerdi. Kızgmlıkları geçtiler. 
paniğe çevrildi. Kaçtılar. t 

TEHLiKE MINTAKASI 

Fakat bu faydasızdı. Cephaneleri bit
miş ve gece de olmuştu. Çekildiler; 
bu istihkamlara topsuz hUcum edemez-

Şerif, Mekke ile Ciddeyi elinde tutu· 

yordu. Fakat Lorans sahneye tam da 

leler yapacaklar ve Arap isyanı daha 
doğmak üzereyken tabii bir ölümle gö
çüp gidecekti. 

(Devam\ oor) 

ikinci gelişinde, Hazreti M uhammcdin 
yanı başına gömülebilmesi için bırakıl
nuştı!'. 

Türk kumandanı seçme kıtaatını gön 
derdi ve Emir Faysal olmasaydı, Türk 
neferleri bu işi pekala yapacaklarpı. 

Faysal patlayan şarapnel ve ortalığı 

cayır cayır yakan makinelitüfek mermi
!erine kulak asmıyarak atının sırtına 

atladı kaçmakta olan Araplara yetişti. 

Bizinı görüşünıüze göre 

Filistin muharebeleri 
b a h i 8 s i kablelvuku f e ı a· sefalet'lere nuıhkUm olarak oorlık tçile

-24- ketin çok yak"ın olduğunu hepimize de yokluk çe1crrı.eye başlamıştı. Medine, Hicaz demiryolunun cenubi 
ınUnteha istasyonudur. Bu demiryolu 
Şam tehrinden, Galile denizi ile Bahri 
Lutun şarkından cenuba inmektedir. 
Araplar demiryolundan birkaç ray çı· 

kardılar ve oturup ,Medinenin teslim 
olmasını beklediler. Türkler tanyeri a
ğarırken şehrin kapılanndan çıkarak 

Beraberinde birkaç kiıiyi geriye getire
bildi. Fakat bunlar da kiri§i kırarak ge
ne kaçtılar. 

Faysal sadece güldü ve atını tek ba
şına sürdü. Mermilere karşı korkma· 
dığını göstermek için atını yavaşlattı 

ve tehlike mıntakasında yaya yürüdü. 

Bunaltıcı bir sıcak her"kne ter dö7:
türüyordu. Sofra b<J:1ında umumiyetle. 
~ ve geveze ol.an AZm.anlann hiç bi
risi konuşmuyor; içilen soğutıılm1ı~ 

sezdirmi§ti. Sofra başı sohbeti b1t gece 
eskisi gibi tıztm sürmedi. Bu k"OOOman 

çadırın altında esk"idcn yemekten son

ra püro 8igaralan. yakıüırak 11e tatlı, 

ne neşeli sohbetlm yaptlırdı. 

Gazino çadınndan çıkttktan aonnı, 

kolordıı emir zabiti Almanların m.6§11.ur 

lluzar süvari alaylannda mülbtm '1'& 

ter kolumu dürttü. Bir şeyler ~16 -
mek i!Jtediğini arılTyarak biraz geri 1oa2 
dırn. Yaver Tahl ve ordunun protutaa 

hatibi de çadırda kalmı§lardı. Bunla
rı göriincc emir zabitinin gene bir içki 

Rişon Löziyon ~rapları 'bile sanki bo
ğazlanmızda tıkanıp kalıvordu. Gali - Türk 2'C.ıbitan oo e/radı kurtlu ve kan 

dillerd-0 h."'lt'Ilamüm y~~l ze'ljtirıyağla -

rında pişirilmiş karavana.kırdan başka 

bri nimet lm1amaz7cen, sipcr1crde1:i Al

man neferleri bile sa.bak kahvaUtsı o
larak konsCT'IJc sütlükahve1erini içi • 

yor ııc bizim için Wks :myı7.acak ye • 

mekleri yiyordu. Hele Alman kolordu 

su karargahı, yemek 'Ve içmek cihetin • 

den, çorak çöllerin ortastnd.cı adeta 
bir cennetti. 

O.mıanlt ordusu, değil harbin dör. 

dünoil senesinde, daha 11k ayl.artrıda ni 
le teş7cf14tsı::lt'k ve I~ bilmeme::lik yU

~Iı ndcn en ~defli mahrumiyetlere V" 

ziya/ eti ucrme'k üzere oufağunu. m&b
dım. Ba7>ası Almarıyada şampanyd 

f abrilcatörü olan genç Hıızar ım.üMzi
minc, Berlinden muntazaman satıdı1C 

sandıl: şampanya kediye gelirdi. MoJ. 
lar geldikçe de ar1~1arına t!Jiyafet-
Zer çekerdi. Mül6.zim Fösterle aram 

çok iyi olduğu için ben ~ şampmıya.

ları çekerek gelim geçini bile ooo, tat-
lı rüyaZarcı da1ar ve bulunduğumuz feci 
vaziyeti birkaç saat için mmturdtım. 

(Dcoomı var) 
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çadırdan dışarı fırlamıştt. Anna, konu
şulan şeylerin hepsini işitmişti. Her çe
§it fedakArlığt göze alarak Edvarı kur
tarmıı.k istiyordu. 

Çözıilmüş uzun saçlan omuzlarından 
aşağı doğru sarkmış, yüzü heyecandan 
kıpkırmızı olmuş bulunan genç kız hay 
dutlar reisinin nüne giderek yalvarma
ğa başladı: 

- Bu işte bir yanlışlık var. Osize 
asla fenalık yapmak niyetile buraya gel· 
memiştir. Maksadı sadece beni buradan 
kurtarmaktı. Benim hemşerimdir. Beni 
buradan alıp kaçırmak istiyordu. Bu da 
sizin hayatımza, işinize mani olacak bir 
hareket değildir. Ona kıymayınız. Çok 
iyi kta.lpli bir adamdır. Ona yemin etti
rirsiniz. Sizin hakkınızda kimseye bit 
şey söylemez. Onu öldürmekle elinize 
ne g'!secek? Merhamet ediniz. 

Reis Korzakof, mUstehziyane bir 
kahkaha salıverdi. Annayı, yiyecekmiı 

gibi baştan aşağı arzu dolu nazarlarla 
süzüyordu. Heyecan, genç kızı bUsbü· 
tün güzelleştirmişti. Bıyıklannı büke· 
rek kıza sordu: 

- Demek onun yaşamasını istiyor-
sun. Verdiğim eczadan vazgeçersem 
çok "Sevinecek misin? 

- Evet, evet. Benim yüzümden bir 
adamın işkence içinde ölmesine taham· 
mül edemiycceğim. 

Çete reisi, onu kolundan yakalıyarak 
kendine doğru çekti. Sonra kulağına e
ğilip fısıldadı: 

- Bu adamın hayatı senin elindedir. 
Hemen bu gece, fakat kendi arzunla be 
nim olmağa razı olur.san bu adam ya
şar. Yoksa zorla olduktan sonra ben 
kolayca istediğimi yapamn. Fakat bu i
§fn senin istçğinlc olması zevklidir. ~
ter rau olursan şu adamın saçının biri 
iılma bile dokunulmıyaca~ına yemin 

ederim. Haydutların yeminlerini ve söz 
!erini nasıl tuttuklarını herkes bilir. Ne 
dersinr 

Anna, müşkül bir mevkie düşmüştü. 
Birdenbire evet veya hayır demek im· 
idinsızdt. Çocukluk arkadaşı olan ve 
kendisini sevdiği için binbir tehlikeye 
atılmaktan çekinmeyen Edvann hayatı 
bu anda onun vereceği cevaba bağlıydı. 
O, Edvarı bir aşık gibi değilse bile en 
samimi bir dost gibi seviyordu. Uatelik 
kendisi için hayatını tehlikeye koymuı 
olan bu delikanlının öldürülmesine na· 
sıl göz yumabilirdi? 

- Çekil haydut. Benim yüzümden 
bir km mahvetmek istiyorsun değil 

mi? Hayır, ben buna razı değilim. Eğer 

kız razı olur da beni bırakırsanız bile 
hemen gidip sizi haber vereceğim. An· 
na, Anna görüyorsun böyle bir fedakar· 
lığa lüzum yok! .. 

Anna, delikanlının bu yüksek kalpli· 
liği karşısında büyük bir teessilr duy· 
du. Delikanlı onun için kendisini feda 
etmekte ısrar ediyordu. Çaresiz buna 
boyun eğmek lazımdı. Haydutlar reisi
ne döndü: 

- Ne kadar iyi kalpli bir adam oldu
ğunu görüyor musunuz? Eğer sizde 
merhamet ve insanlıktan bir zerre kal· 
mışsa verdiğiniz emri geri alırsınız. Fa· 
kat söylediğiniz şeyi asla kabul ede· 
mem. Nihayet beni öldürürsilnUz. 

Korzakof, alaylı bir tarzda gi.ilcrek 
cevap verdi: 

- Bu, son kar2rm öyle mi yavrum. 
Ben işi başka türlü halletmesini de bili
rim. Fakat öyle yapmak istemiyorum. 
Şimdi seni elimden hiç kimse kurtara
maz. 

Sonra, gene gülerek arkasına döndü. 
Kizı çadıra götürmelerini ve iyice mu· 

- Vay mel'un vay .. 
- Evet, beni prensin balcsundan çı 

karken kaçırttı. :Bu haydut bütün Bul 
garistaru titretmiş. 

- İyi ama sen bunlan r.ereden öğ 1 
rendin? 

Edvann bu sorgusu üzerine Arma, 
Sofyaya geldikten sonra düşes Dorote 
ile nasıl görü§tüğünü ve onun kendisini 
baloya bu haydudu tanımak ve yakalat 
mak için nasıl gönderdiğini kısaca an 
lattı. 

Edvar, bu f evkaladc mühim malO 
matı aldıktan sonra hemen Sofyaya do 
nerek işi zabıtaya haber vermcğe ve ar 
bdaşlanru bulmağa karar verdi. 

Annaya bu fikrini söyleyince kız 

Umitlendi. Ona: 

- Haydi Edvar, Allah selamet ver 
sin. Ümidimi kesmiycrek bekliyeccğim . 
Fakat ıcnin is;n korkuyorum. Allah ve 
re de başına br kaza gelmese.. Ele ge 
çecck olursan seni öldürürler. Halbuki 
ben benim için kimsenin feHikcte uğ 
raınaaını istemem. 

Delikanlı, laza meftun nazarlarla bak 
tıktan sonra : 

- Bana elini uzatmadan mı git di 
youun, Anna? diye so:-du. 

Anna, elini uzattı. Genç aşık titriverı 
ellerile sevgfüsinin ellerin tuttu. Du 
daklanna görürerek öptü. 

Anna elini çekti. Bunun üzerine deli 
kanh: 1 

- Anna, dedi, buradan kurtulu 1c=ı 1 

bana gene eskisi gibi mi muamelcdt> 
bulunacaksın. Anna, o eski tatlı zan an 
lan hatırla ... 

Genç kız, gözleri yaşarmış olduğu 

halde cevap verdi: 
- Tatlı zamanlar mı? .. Hakikaten vali 

nız çocukluğumda geçirdiğim zamanlar 

pek tatlı idi. Hayatımda yalnız o gün 
lerim rahat ve saadetle geçti. Sonrast 
nı sen de biliyorsun. Ne yapalım ki 
talüm böyle imiş. Çok şükür ki bu gc 
ce Allah bana bir ümıt verdi. Or.un 
sesini olsun işittim .. 

Genç !ışık, kıskanarak sordu: 
- Bu ne demek Anna, k:mden bahse 

diyorsun? Beni sevmiyor mur.un? 
Anna başım önüne eğerek mm18an 

dı: 

- Adolan seviyorum Edvar .. Bizim 
taliimiz böyle imi§·· 

Edvar, meyus bir tavırla mukabele 
etti: 

- Adolar ha .. Ben bunu !.ıiliyordum. 
Daima o, daima o .. Ah ben ne halettim 
de .. Fakat şimdi bu sözlerin sırası de 
ğil. Evvelıi seni kurtarmak lazım. Al 
lahaısmarladık. Birkaç saate kadar ge 
lirim. Haydi artık rahat uyu .. 

Sonra genç kızın elini birkere d.ıha 

tutup öptükten sonra çadırdan çıktt. 

O zamana kadar her §ey yolunda git 
miş, Anna ile konuşuncaya kadar ki:nse 

• 
uyanmamıştı. Şimdi tepeye çıkmak i.:ap 
ediyordu. Bir kere oraya v;.rabilse öte 
si kolaydı. Mümkün olduğu kadar sür 
atle ilerliyordu. Bir aralık süratle yürü 
yen beygirlerin ayak seslerini duyar 
gibi oldu. Hemen yere yattı. 

Yamaç o kadar dik idi ki o sırada 

kollarilc bir ağaca sanlmamı§ olsa»dı 

uçurumdan aşağı yuvarlanacaktı. Bir 
kaç dakika bu vaziyette kaldı. Nefes bi 
le almamağa çalışarak etrafı dinledi. 
Hiçbir ses duyamadı. Sonra kendi ken 
dine mınldandı : 

- Hiç bir şey yok, haydı bakalım 

ileri! .. 
İhtiyata riayet etmiş olm~k için !'lan 

çerini sıkannak istedi. Fakat hançeri 



14 HAUER - Akşam postası 14 Diıincik5nun - 1936 
===-=""-=~------------------~~~~ 

ispanya dahılı har bı tacı al arından: Yenı ne~rıyat 
9rN srg _.- Akay işletmesinaen: 

ek.li asi e ce 
am edilen oğ u 

Htt ~·atın intikamı 
Paul Bourget'nin bu isimli caeri Fe

rit Namık Hansoy tarafından dilimize 
çevrilmiş ve kitap şeklinde çıkarılmış-

ı. - Yalova kapltcaıan melh.ı.ıne ikı kilometre mesa.f ede asfalt şose 
üzerinde gösterilecek man :ılde ıapbrıJacak eıektrik santralı lcsi
aatı kapalı zarf usuliyJe eksiltmeye konulmuştur. 

Başvekilin oğıu olmaktan başka 
"kaoahat,, 1 görülemedıOi halde 

tır. 

Polf kllnlk 
Poliklink aylıı.. tıp mecmuasınm 

birincikanun sayıs. çok zengin mun
derecatla intişar etmiştir. Tıp 1t

damlarına tavsiye ederiz. 

2. 

3. 

Eksiltme 30 -- 12 - 936 tarihli çarş:ımba f;iinü saat 14,30 da 
Karaköyde idare merkezuıde şefler encümea1inde yapılacakta. 
Muhammen bedeli (55.327) lira ve 20 kuruştur. 

4. Muvakkat teminat ( 4.149) lira ve 54 kuruştur. 

ı ·ıa~ci er tara ·ından 
1w.~.ı .ıı-q uos ımuosdıu~s ULf1PDJi 

5. Ş:ırtname, keşif ve projeler idare veznesinden bir lira muimbi· 
linde satın alınabilir. 

a--ıı açırı nııştı? 
Açık bir şehir vlcın Mad.nl ~t:<st:n

Ierde a ı ler tarafından bombrudımau 
edildiği bir sırada eski diktatOr Pri 
mo de Riveranın oğlu, aylardanben 
mahpus olduğu hocresinden çıkarıla
rak mahkemeye gotunildu. Mahke 
me, onu devletin emniyetine kars 
suikast suçundan .dama mahkum et
ti ve idam hükmü i .. taz olundu Çün
kü Primo de Rive~. isyanı hazırlı. 
yan faşist teşkilatını yapan, kuran vr: 
idare eden adamdı. 

nııııımııııımntıınıııııııımınııınıuıııtıııııınııımıııınıııııuuuııııın 

G. -

' 
ls!ekJiler teklif mektuplanru yazılı saatten nihayet bir saat ev· 

veline lcadar encümen reis '.iğine makbuz mukabilinde vermeli· 
ler ve: unu kuldyca c:su edebilirlerdı 

Pardo ısmini taşıyan kışlaya gt· 
lince, başvekil oğluı.u istetti. Pakıtu 
orada idi; geldi. 8doası onu kucakla 
dı. Taburun zabitleri, baba ile oğu!,J 

Evimize yanlışbkta (fitre) zart ı 
brrnkmazlarsa arayıp bulmak zahme 
tine de katlanabiliriz. Zarfın üzerinı 
vazılması icap eden birkaç kelimeyi 
ihmaı etmezsek !-fava Kurumunuo 
kontrol işlerini kolaylaştırmış olul"\17 

1111ıınıııır111111uıııınrııı111m11rırnıııııır1111ıuınıınııı111111ııı111 1 ~:1Jıııı 

dirler. (3542 ı 

ıslbohul L>eflerdar.ığıodan: 

Cins ve mevkii 

Be,i!ttaşta: Çırağan caddesinde Ka~ıı ~a~ erkek lisesi bal;kaH ·esi 
Galata: Kuledibinde Şahlrulu mahaf'e!iinin Ga'ipdede soka"rn· 

:la 122 numaro.lı evde yeni açılan KM:mpa~a crta mektebi 
!iyesi. 

Erim3'an: Orta okul balıkaliyesi 

b ... !c-

• 

Senelik 
kirası 

Lira 
esı 

96 

60 Bu idam hükmünün tatbikmır 
ertesi günü. başven. ı sosyalist lideı 
Largo Kaballeronun .:>ğ1unu asiler idJ 
ma mahkum ettil..!r. Hüküm infa· 
edildi mi? Bu noktayı kimse bilmi 
yor. Belki edildi, belki edilmedi. Me 
llım olan yegane .ıokta, bu genci:. 
nasıl kaçrrıldığıdır. 

lerindeki asi askerler koymuşlar ,. 
onlara bir tek k~ıi.r~ söyledikl"!r; 
takdirde e'irleri nldürmeleri emri 
emri vermişlerdi. 

Kamyonlar haıeket edince, za 
bitler: 

Y u!canda ynzw mektep bakkaliye leri senel:k kiralan pe;in verilmek 

""r~:yle hizalannd:ı~i bedeUer üzerinı_cn birer sene müddetle . :: açık art
~a usu!ü i!e ayn ayn kiraya verile :ektir. 

-Yaşasın Cu ... huriyetl 

İsteklilerin ve C:iğer şeraiti öğrenmek istiyenlerin hüsniihal ve seciye 
sahibi bulunduklanna mal-.ka'lliy~tı ve sari hastalığı olmadığına dair 

Başvekil ve sosvalist lideri Largcı 
Kaba11eronun oğl.J Po.kito, sağ veya 
snl, hiç bir rr,.~ive m'"ns110 d,.;:.;ldi 
Talebe olan Pakito. bundan birka(. 
ay evvel ve isy11ndan önce k.!ndi ya· 
şmda olanlar silah ı ıhrıa çağmlmca 
as1~erc ,.,:tti. Onu, telefoncu kıtaatı· 
na ve-rr!iler. 

Diye bağıraral- hl'reket etmişleı 
di. Böylece hüku ı·t..tlerine hiyane: 
etmiş olan bu ad..ı • .iaı, kendileı ı.-: 

zıı'..:ıta, adliye ve srhhivedP- daca.khrı "'simli vesika!arla ve yüzde 7,5 pey 
:\l:çderiyle 21 - 12 - 93G pazartesı günü s:ıat 14 te Mili Eml"1< rnü~ür· 

ispanya IJa.şvckili Largo Kaballero '"\'1ünde toplamın Komisyona gelme~~ri. (M.) (:' .51) 

19 temmuz günü. Madridin dag 
kışlasındaki isyan _ ... stmlrr bastırı. 
maz, Largo Kaballero birdenbire kiı 
çük oğlunu düşün3ü. Acaba, oğlu 
nun taburundaki zabitler hükumet::
sadık mıdırlar? 

tebeasümle ve nezaketle bakryorlarJı 
Başvekil bu nezakete aldandı. Aynı 
zamanda, oğlunu .:ll p götürürse, za 

bitlere karşı itimats.zlrk göstemıı~ 
olacağını düşündü Böylece, orad·.,, 
sevgili Pakitosunu bmıkarak, müste· 
ni vrrmişlerdi. 

Cumhuriyetçi süsi.1 • ererek Başvcl: 
ve Harbiye nazınnm oğlunu kaçırdı 
lar. 

O gündenb~n. Lar"'n K.-'-.aller 
bir delo olsun oğlt dan bahsetmed: 
ve kimse, ona bu Lahsı açma'!a ce 
!<tr .. t etmedi. Şü~lı.....siz bu devlet fi 

damı, böyle bir dı:ı•b ... ye maruz knl. 
cağmı biliyordu. ">ı:ı.un içind!r ki 

1937 Y LBA 1 
Hava Kurumu Büyük Piyangos~ 

Büyük ikramjyesi 
500,000 L"radır 

Yanma birkaç nrkadmırnt alamk 
bac:vckil. bir otnmc..bile atl;:ıdı ve M1'-' 
ritin d•c: ""'"hall~1 -.-.nd,.. ... hirinde ol.. 
lunnn k"':lnc:mn ,.itti. Ru. t,.l-lil<e': 
bir hC\T"' .,.ttİ. ()~~" l•j A!'!l{,.,.f l<tw 

Birkaç sMt sonra kışla zabitleri 
Pak!to ile ı_..:,.kaç arkadaşmı tevk;f 
~diyorlar. f.Jl .... ine velepçe vurar~·~ 
kamvonlara h:··dfr;lıvor. ve Segov 
va .... ı. .. ;r-e ,...;;t\irih:orlrırdı. 

darbe gelince, haı i'"eı. onda bir t~,j 
bırakmadı, vazifc~:r devam etti. 

Şimdi bir tek Ü lİt var. Belki idfl Aynca: ıOO.OOO. lSO.OOO, l00 .000, 70.000, 60.000, 50 000, 
30.ÔOO, 20.000, 15.000 Liralık ikram i'·elerte ( 400.000 ve 100.0:JO) liralık 

M"rlrit• .. n. .._i.i~:J"'"'~t kuvvrtlen. 
n;n 11rıı,·nrJ .. .,. hu ~irler nasıl kaı:ı· 
nld• ') f .. •e :oö~,1 .. : 

hi.ikmü infaz edılm~Il'1•tir v~ belki .J 

.. iki adet mii!~Ufat vardır. Keşide Y ılba ~· gecesi yapılacaktır • 
......... ~.., .. '"'("il, '1Vl::\Jt b;,. adı:tmn, n<T • 

1,, r-1 ........ 1 .... ., ih1',.e hn bu genç Uur. Biletler: (2,5) (5) ve (10) lired1r ... Vakit kaybetmeden hemen bİ· 
t..1 ... 1.:1: .. ~ı .. ,.,., ;;,......;t• let1ni7' "'"''"-··· 
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cebinde bula~adı. Hançeri Annanın bu aldı. Fakat herif bu deta haydutlaıın 

lunduğu çadırda unutmu§ olduğunu ha bulundukları düzlüğe doğ:ı.. dik ya 
tırladı. Canı a.:kıldı. maçtan aşağı suratle ırımt-ğe başladı. 

Haydutlar, çadırda nançeri göre.:ek Kendisinden gt-çmek üzere olan Edvarın 

olurlarsa ne derlerdi.? Geceleyin birinin ı çektiği acıyı haydut hesaba b;te katını 
sadıra geld ğini anlayarak A.ınayı sıkış yordu. 
tırmazlar mıydı? Bövle bir şey olur!<' Haydut, bir aralık durdu. Uç defa 
§'.iphesiz ki çadırın etrafına nötetçile:- baykuş g~bi öttü. Bu ötüşün arkasıncan 
koyacaklardı. haydutların karargalunda çadırların ka 

Biran düşündü. G.:ri dönüp silahı plan birer birer açılınağd ve tek tük 
nlmaJ· mıydı? Yoksa yoluna devam mı, insanların dışarı çıkmağa oaşladıklaı-ı 
etmek muvafıktı. Fakat sonra geri de, görüldü. Dışarı çıkanların b:r kısmı elle: 
ncrse fırsat kaybetmiş olacağını hesap 1 r!nde meşaleler taşıyorlardı. Biraı scrr:ı 
ederek bundan vazgeçti. çadırların arası kalabalıklaşm ştı. 1'e 

Ay, o sırada bulutların arkasına çekil 
mi1 olduğu için etraf zifirı karan1'i<tt 
Ucmen bir karı§ ötesini &örmek kauıl 

dc~ilrli. Bir aralık yolu kaybettiğini san 
dı. Çünkü hayvanını t>ırakmış old\Jğu 

yere geldiği halde hayvan o. tada yok 
tu. Alnından soğuk terler 1öicüldüğimii 
his:;cttı. 

Karanı kta ne yapaC3ğıru ~a~ırmış bir 
h:ılde düşünürken birden ,emir gibi 
kuvvetli iki e1 kend'.sine yapı)&rak onıı 
yere y::ıtırdı. Edvar, b:r dizi ı, göğs:lne 

day::ımış olan adamın iri yan ve çok kl.lv 
vctli okluğunu anladı. Zavallı delikanlı 

b:ı~ına gelecek felaketi anlar .• akta gtir 
liil: çekmedi. Buna rağmen Kendidni ya 
k:ıl~an haydudun el;nderı kurtu'ma!. 
!~in boğuşmağa başla:h F<ııtat rakib:. 
kendisine nazaran pek çok lc·Jvvetli tdi 
Hemen Edvarın el!er"ni ve ayak!a;ını 

b:ığladı. Sohra boynun11 bir ip geçirere1, 

onu sürüklcmeğe ba~ladı. 

Delikanhnın vü-:··~:ı vol üzerindeki 
aarp çak ltgrın, kayal::ınn üı:ilnden dtla 
yarak, ta§lara çarparak sUrükleniyoruu 
Edvar o kadar bUyük •cı d•.ıyuyordu ki 
aon saatin"n yal:laştığrna hükmetti 
Kayalık yerlcc<len ıonra bll'U nete•• 

taşlı konuşmalar: 

- Rt:is, re ıs 1 sözleri i!jitiliyordu. Hay 
dut onların arasına girdiği ?'aman dur 
du. Bu adam dev gibi boylu ve uzun 
bir pelerine bürünmüştü. Onlara hidde~ 
le çıkı~mnğa b~şladı: 

- Kcşki dağlar yuvarlansoydı da al 
tında kalsaydınız. Burada nC' yapıyorsu 
nuz? Kat'i em·rlerime .ağm•.ı karargah 
böyle mi muhafaza ı!dilecekti? Siz ha 
pishanclere atılmağa lfiyık t:ir si!rü al 
çak ve sefil kimselersın;z. ~ekçiler ve 
ileri karakolları nerede) C'vaı tepeleri 
geceleri dolaşacak köpekler~ ne ol:iu? 
Bak n size ne getiriyorum Eir cası..:s ı . 
Yataklannızda ölü gi')İ uyuduğunuz ~r 

rnda o s:zi iyice taras!lut ediyormu§. 

Haydutlar reisi böyle sövliyt-rek yer 
de vatan Edvarı kucaklıya., k kaldı;p 

onhrm önlerine attı. Duyd·ı~u acıdan 

Edvnnn gözlerinden yaş gc:ldi Havclut 
tarın ar<!smcla Uddt-t ve uhım<ıya benzer 
hor.ııırtular ve sesl~r işit'Mi Heps• bir 
den esirin etr:ıfına toplandılar. Altmış 

knd:ır knl havava birer tıanceı k hlornıış 

t·. Dl .. lcr ~C•rclıvor. J!lSz]er 
ıfon fırh•m•~ hir h .. H .. :oteı 

İçlerinden biri ıöyl::ncli: 

vuvı>'ann 

tajı)OldU. 

- Casus ha... Onu parça parça, ıo•;: 

ma lokma edelim ı .. 
Edvar. son dakikasının Viı.klaştığmı 

hissetti. Fakat gene kendisıııden zıyct\J<" 

Annayı düşünüyordu Kenti.si Sofyay~ 

gidip haber veremedği ıçin avallı kıt 

da haydutların elinden ku tarılamıya 
caktı. Her §ey mahvoımuşt'-'. 

Sopalar, tekmeler, üzeri:ıe inme'<tc. 
kadınlar yüzüne tükürmekte idi. Daim:ı 
şu sözler kulaklarına ~rpıv.::>rdu: 

- Geber, casus. geber. •. 
Kentlisini sürükliycrek oraya ~cti:c-ı 

havılutlar reisi bu s·rada imdada yet.>o 
ti. Ona c;ullamınlara seslenci. 

- Geri çek;liniz 1 Bu adamı muh<ıK( 
m~ye siz:n hakkınız yoktur Bu iş b·rna 

aittir. Bu alcak kafayı bir kurşu-:J~ 

dağıtmak kafi midir, ~anıyorrnnuz. H::ı 

yır. böyle bir ölüm polisten ı\ldığı .:>;. 

kaç kuruş için bizi satma~a kalkışar 

bu casus için pek hafif bir ;:ı:zadır Om 
casuslara mahsus bir ~ekilde öldürt-c• 
ğiz. 

Edvar. titredi Acaba ken :'lis:ne işker 

ce mi edeceklerdi? Büsoütül" ölme~eı 

tnilthi~ ı~tıraplar mı ç~kecekti. 

Haydutlar reisi Bori.s Korzakof sÖlle 

rine devam etti: 
- Dağdaki kurtların çukurunu b'1i 

yor musunuz. Kurtların inıni biliy:ı: 

musunuz? 
Derin bir sükOt •.• 
Kuttlann ininden bahsedilince ha·J 

d\1•h.nn bile korkuya dUştükleri Edv~ 

r:n gözUnden kaçmadı. 

Havdut reisi gene ı:Jevam etti: 
- İşte bunun ellerin; av:ııklarmı d· 

ha o;ıkıca ba~lavın orava kurtların inınt> 

götUrecel~in:z. İne l:>ırakar:aksmız. T..A, 

yık oldu~ cezaVJ onr!aki -:ell~tlar<lanı' 
'örecek. Onun etlerini parça parça edC' 

rek diri dm yıyeceıucı. .leıvalı. ııay 

vanlar, barı bir ziyafet yüz:ı göı ı;Ünıer. 
Biriniı yarm akşam oraya gıdecek bu ca 

susun vücudundan arta kalan parç .. ıar 
la kemiklerı bır çuvala koyup buray'l 
getirsin. Çuvalın üzerm~ bir kağn va 
pıştıracaksın z. Bu kağıdd~ c a: .. Soı va 
zabıtasının kullandığı l!dSUSl.ln kurtların 
sofrasından arta kalan kıs mları,. d ve 
yazacaksınız Bu çuvaı ~afaıı sökmt>'lt'n 

evvel Sofvanın paza'"ına t>ırak lı> ak 
Bu hadıseden sonra artık bi" kimsı- 'ıöv 

le bir casusluğa türet t'c'cmez Hap:ii 
kaldırın bunu. bağlayıo ıne götürün. 

Edvar. işittiğ: bu söııf'rder. her ta ~l! fı 

nın buz ke!)ildiğinı duydu. Bı: ne mi.ıt 

hi~ bir ölüm cezası ıc.ı Esk R ... malıı: r 

zamanında vahşi hayvanları~· cnünr atı 
lan ölüm mahkCımlarınd bile va b;ı mız 
rak veva bir hancer v~rirludi. B•J si 
lahla kendis:ne saldıra.:aı: vehşi ha ·va 

rın dişleıiııden kurtu.mak cmidı vaıöı. 
Seri ve ,ıodetli bir ri:ırhe v:ıns: hı>\•v'lnt 
vere serebilir ve mahkOm dd bu ta'<dt!' 
de, ölümden kurtulmuş sayılırdı Halbu 
ki bu haydutlar kend·s ni elleri ve a a.< 

arını bağlayarak müd3ıaasız bit hal..:c 
kurtların önüne atacaklardı. 

,,. * • 
Haydutlardan IIokar, hemen s~~ı"m 

ve geniş birkııç kayış getirerek Ed··,:- n 

ayaklarım ve ellerini sıkıca ve tekıaı 

bağladı. 

Korza kof. emir verdi: 
- Haydi götUrUn. Kurtlann a: .. ıcri 

etlerin,. sap'and·ğı zaman ormanlar kra 
lma suilc?stte kalkışman:n neticesi ne 
l'llduıtunu öğrenir. cezayı .• 

Havdntlar reisi. sözünü tamamlıya

madı. ~Unkü tam o sırada Anna.: 
- Durunuz. merhamet, merhamet .• 
Diye bağırarak mahpus bulundu~u 
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BEYOCLU 1-ıAN11111. 
18,JO da.Dl mUIUdll, 19 konterıml: Taaar MRAI' 

l'Qf .. ,...u maıı hattam mtmuebetile, roaa 
1 Kmd ..... 
l OUIDo • '*rta 

~t odUI 11.&Ubl WDumlml B&J Onat 0 MN&ll 1 ao.. ..... y, atla .......... ...... 
1 aı .... , karp lrarpJa 
1 .,.,. .. PDtlDt 
ı AP ..ı. 
• - TülD IMllml dllD7a. 

1arda. 

ıeau taratmd&D. 19,30 oocuJdan maal: ı. 
Caup t&ratmdan. 20 Rlfat ve &rkadlf'an ta 
l'&lındaD Tl1rk mu.Ud.111 ve balk ....-ıuı.n 

20.ao 8&ftye " ark•dv••n t&ratlDclaD TUrk 
ınuaıkıal " balk prla1an, 21 -.at ayan, 
ŞehJr Uyatroeu dram kDm.J taratmdu bir 
leınatJ 22 Ajan.I " bora haberleri, w ertem · ••.s•••• 
rtlı:ıun programlan. 22.ao pllkla eoıoıar, 23 
~n r.ur 

• S..k• •dan bahaed110I' 
.... Call&ftl' &'ft 

1 PfO&T&llUIU blldiımemJtUr 

\IYANA: 
18,20 prla1ar, 18,40 kODBer, 11,111 kanpk 

·a.Ym, l.a.gWzce den, JI0,06 aat, b&bwler, 
lıava, program. haberleri, 20,20 koaUfmAo 20, 
'3 Jenl hayat. 21,06 Noel prlulan, 22,06 l 
~ balll p.rkılan, 23,lll haberler, bava 
23,23 vt)'OIODMI komert, 2•,06 ldtapl&ra da 
lr, 24,20 gramofon, 2',at5 haberler, 

~: 
18,06 kOçUk konaer, 18,atS kitaplara dair, 

18,()6 gramofonla komer, 20,06 femıl mrl&r, 
20,ıo komer, 20,30 CODUD aklaleıi. 21,06 ha 
berter, 21.15 lılkAye, 22,06 eğlenceli mualldl 
Ye dan.I havalan, iaUralı&Uerde bava, 23,3& 
etlen<"ell korwer. 1 
8tJDAP&ŞTJh 

18,06 cramotcm. 18,65 knnferana, 12,25 
PlYano kouerl. 20,06 kıraat 20,20 .ll&car 
h&ık prkılan, 21,28 haberler, 21,ü komer, 
za,05 b&Ta, 23,10 org kouer, 2',06 almanca 
baberler, H.10 cazbuıd taJmm. 1,10 haber 
ler. 

•'D'Kaqı 
11,06 Mat, b&Ta, bavadl8, 20,06 kcıntenu, 

Jo.2e1 mwdld, 11,20 kamer, ı.ttralı&t1erde 
b&berıer, 23,06 gece konııerl, 23,60 aJmımo& 
~haberler, 2' haberler. 

l.oNDBAı 
u.ao vuatı tnglltere 18taQonu. 21,s& eU:1 

l't.ıyan mu.aıma. 22,06 p1,.., 2',06 1111&t, 
laaberıer, bava, apor, konutma. 24,30 dam 
~ 1,16 aaat, haberler, baTa, l,"5 
ır..oıcıa. 

'a11A: 
20,26 yalllıDal dillerde babeler, 21,10 .aat, 
~-. b&Ya n.sa tqtzm haberleri. 21,'IS 
Jrenıa.n kcıa8eı1. 22,20 komedi,. M,GI haber 
ler, ı.,20 dau mumkial, H.U dam m~ 

BALK OPSIUC'd 
yakmm Uyatl'OllUllda 

Zozo Dalmaı ve Fono· 
koaun ittirakile 

ÇA&DAŞ 

bQytlk operet. Y enl kadro 

Yeni Bale 

~11Ha7cmla&w 
lllaD,feebmaıeıı 

Pr. Zati Sunpr 
Ber Üf&ID 

Şehzadebapnd. 

l'ERAH .m...da 
Tamamen yeni 

numaralarla dör • 
d6ncü ft IOD pros ...... 

&ft'OBYA 

alta 
1 Programmı büdlrmemlttlr 
ı Pl"Ol'rammı blldlrmemif t!r 

1 8blppor ,_. .,. V• 
dlrBat 

ı 1 No. il balk ....... 
" farlo uıt ••••1•r 

omnrattn 1 Prog1'&llUlll bDdlnDemlftlr 
ISTANBUL 

1 Yaı•m•k korkum ft CJls 
u Sevda 

AZA& 1 Karprlta 
M1LL1 ı Program.mı bildlrmemlftlr 
HiLAL ICaragWler ve Akkartal 
ALEMl>AB l!ltmka aRzln 
KUIA.LB&'I' • Pıograınmı blldlrmemlfUr 

KADIKOY 
BALiı ı om.mı. l'Gder. 
sCB&n A ı Progn.ınma tılldlrmemlfUr 

OSKlJOAR 

..,.... 'l'l;rall ... 

Opefa il-. 
Lll'lLA. ... llJDCN'\1lC 

Bayram A'lnlerl 
TSPUAfl DaAll .... 

11-U .. 8&11 iGDdla JOktur 
11-11-Ne MJJ saaa a1rpm1 ... to.ao 

da BO,Jtlll llala 

1s-ıı-aae Ç&11Unba IODdGa aat 2uo 
da BOyQlc Hala 

16-Ll-tae cartamb& gOntı alrfamı aut 
20,30 da BOytlk Hal& 

17-12-838 perpmbe ıtınd111 aat 115,10 

~~ ... ~...ı 
20,30 da BOytlk Hala 

9'BANSIZ TlYATKO~U OPEBll'l' IDl!Dll 
16-12-036 aaıı gOndtlz aaat 115,IO da 

Leyi& ve Mecnun 
115-12-936 Alı gOnO alqamı 70ktur. 
11,12-Ne çarp.mba sQııdtız aaat l&,30 da 

Leyıt. ve Mecnun 
16-12-936 çarpmb& gtlaQ alrpmı ...ı 

20,30 da Leyi& ve Mecaun 
17-a-136 perıembe lfOndOs aut 11,IO 

da LçlA ve Kecmm 
17-1~ perpmlıe gOntı akpmı ...ı 

I0,10 da ı.,t.l n Keanun 

Nefes 
darlıQı 

Nefee darlığı bilhalla uabi insan 
lan müteeuir eder. Bu hutabk bir 
daluüdan bir .. te kadar aüren zor 
aoluk alma nöbetlerinden ibarettir ki, 
nefee bonılarmm tıkanarak yetecek 
kadar havanm cikerlere gitmmine en 
ıel olmumdan ileri ıelir. Hasta o
lan adam itte bu mada earanp ao-
18! ve çok ıztırap ~eker. 

Nefea darhiı nöbetlerini en mk 
ptiren eebepler tunlarchr: AP ye<o 
mekler yemek. bilhuea çok ıeç y~ 
nen akpm yemekleri; mide ve k"
nnda pz; duman, aia yahut toz; 
hayvan, yahut kut kokulan; kuı tü
yünden yutık üatünde uyumak; ot 
ve çiçek tozlan; a:ak; burun ahat
mzlıkLın; ve yumurta. fazla ekmek, 
domuz eti yahut midye, i8tiridye gibi 
fey'leri yemek. 

Nöbeti •vutturmak için çareler. 
Elbiie düimelerini çözünüz. Hasta. 
nm klfi miktarda temiz bava alabil· 
meli için pencereleri açmız Sıcaklık 

~ ve 20 lcomprimenk embaleJlerda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin tims•li 

~lan EB marlc•sını arayınız. 
temin edin. Bir müahil verin. Eğer 
midede blll hazmolmaaut yemekler-----------------------
vana kay e~ bir llAç verilme<o 
liclir. 

Nabet plir plmez yapılacak ted
birler: 

KOJU kahve içmek; Stramamium 
...... içmek: Amylmitrit dumanlft 
n koklamak. Jahut da nitritli kiğrt 
yakmak; aöiae llCak havlular koy. 
mak; ayaklan hardallı mcak suya 80k 
malt; Efedrin almak. yahut adrenalin 
firinauı yapmak. •• 
~tlerin aebneaiae mini olma!< 

için iae bunun eebeplerine dikkat r.t. 
mek IBznnchr. Eğer niçin eık 11k 
nefee darlığına uğracbiuuzı bilmiyor· 
sanız bir doktora gidip kendinizi iyice 

~~ J&.r;.:2aa aÇ&'Wava e'beT-
aiıleri ve derin nefes almak suretiyle 
cik•lerinizi bvvetlendirmeğe gay
ret ediniz. 

Nefea darlığı hutahima uiramıJ 
o1an1ara yarayacak iklim meeeleein: 
ele haatanm bizzat kendini tayin ede:. 
Bazı hutalara deniz kıyım. bezdanna 
da y(1bek yerler yarar. 

Operatör OroıoQ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoilu tıtikW cacScleel Parmakkapı 
·Tramvay duralı No. 121 birind 

kattaki 
Muayene hanesinde haatalanm her· 

cUn saat 16-20 arasmda bbul 
eder. 

Muhammen bedeli 1492 lira 20 kmut olan 46 X 38 MiM ebacLnda 
1187, 500 JCs. (250 metre) n yine &X8 MiM ebadmda 18 Jes. (200 
~) balar boru 28 xn. 936 puaıteei IJÜDÜ aaat 10 da ~ 
l'r binası dahilindeki 1 inci ifletme komisyonu tarahnda llÇlk ekailtme 
'-'-tın almacakbr. Bu ite girmek İltiyenlerin 112 liralık muvakkat temi· !..-----------.. 
"-t "• bmanm ta,.U. ettiii 'ftAilde birlikte elmiltme sUnii mtine kadar 
'ona müracaatlan llmnmr. Bu ite ait prtnameler komisyondan pa· 

KURUN Doktoru 
Necaıddin Atasafan 

' olarak daiıtı)maldadno. (3662) 

• • 
Istanbul Belediyesi, . ilanları 

' 
Ton Hepsinin~tan Dk teminab 

130 TiYenan 1430 107,25 
200 Kriple 3000 225 

h.:._~ evine liznn olan yulcanda miktariyle mulıammen bedeUeri 
~ bulunan Tüvenan ve kripJe maden kömürleri ayn ayn açık ebilt
t::~ . lconulmuılardır. Şartnaaıeleri levazım müdürlütünde göriilebilia . 
~ 2490 No. h kanunda ym veaika ve hialarmda gösterilen ilk te· 

&er sQn us.ao daD 20 ,. kadar 
L&lelide Tayyare apartunantarm
da daire 2 numara 3 de butaı&rı. 
m bbW eder. Cumartf"llf g\bılert 14 
den 20 ye kadar muayene ~ 
dır. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cılalollu Nuta09lllan1Je cacl. No 3(1 
(Cqalollu Bcunest pnmda) 

Telefola. 22566 

IZ-18 Birindklnan Ulmal Tüanuf haftuıdaı. Kuant.· 
ralar 19 Birincik&nua Cumartlli siaime kadar 'knlcalarr 
ama aetirilerek açtmlac:akbr. Biriken ~ tuarnafa olan 
batlrhiı l&terec:eiindm bu halta içinde mümkün oldup 
kadar pua birilctirmek her Türk için Uluaal bir borçtur. 

Türkiye Ziraat Bankası 1 
ınakbm veya mektubiyle beraber 24 - 12 - 938 perıemf>e lfbıü ı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

t 14 te daimi encümende bult1n"1ııl~l"r. (8.) (3508) ------------~-------------

tıtlo l<onaervatuvar yab kısmı Webeallle Ya&Jtmlicak llulcet, ceket" pen
"-:~dan ibaret 40 takım elbiae apk ekliltmeye lconuhnuttur· Kuınq \'e 
~ nünm., !eriyle ~i ln:-.mn müdürlüğünde goı···• • ··• '· 

~L. talum elbiseye 18 lira bedel tahmiiı olunmu§tur. istekliler 2490 No. 
L...~11ncla yazdı vesika ve 54 liralık ilk te~ meıJdl·ı veya melrtubiyl~ 
~23-12- 936 ~~J4tlsdaim&eaciimeadeba· 
~ ...... (8.) (3493) 

Dil Doktoru 

Cbevtoıçer 
Cumartesinden maada bergüıı 

butalarnı kabul eder. 
Edtrnekapı, Kara~mrllk Tramvay 

Dura! No. 9'S 

Or. Nihat TUzge 
1. laci eaaıf Deri • l' .. •ıi •• 

clfl•r Zilhr••! ...,_ alt. 
Babı&Ji Tayyare C.mytli katflllc 

No. l l Tel llMI 
•••• 9Dnlert ..,.. ... 

;rm=m=m:mı::m::::::=:-.::.-:m: 

ili\-!.. Doktor 

0ömerAbdDrrahman 

H Mua!!e~n~ ~ ~~önUnde 
Ü V ALDE HANI içinde No. 21 
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Yerli ve Avrupa her 
cip B 

~·-"'!:· . .,' ; .;., . . •• 

Alaturka saz meraklılarına ve zevki selim sahiplerine 

-
B R M D 

Ramazan bayramından itibaren sayın müşterilerimizin ihtiyaçlarım 
tatmin ve güzel musiki dinleye bilmeleri için Jstanbul tarafında 

bu ihtiyacı gazino muz temin etmiştir. 
Saz - Keman: ALI CIVIL. Kemençe: PARAŞKO, Kanun ve 

Çümhüsi HASAN 

iyan : cJJ L, Zurna: ElMI 
Okuyucular: BEHiCE, RADi FE, SEV1M, MELAHAT. 

Bestegar: FEVZl KAPTAN, HAFIZ AHMET ÇOŞKUNSES, 
HAFIZ SALiH BAL.SES. 

'•· 

Bu me§hur musikişinas ve hanendelerden mürekkep bir grup ile 
tam bir ahenk temin edilmiştir. Saz meraklıları ve zevki selim 
sahiplerinin bir kere teşrifleriyle hakikati görmeleri kafidir. Meşru 

bat rekabet kabul etmiyecek derecede ehvendir. 
Sirkeci İstasyon ickili lokantası MÜDÜRiYET 

: 0 ..,., ~T "' • - • .. '1 -
yanda) 

Bayram münasebetiyle 
fevkalade pı'ogram 

MEMLEKETİN EN K.IYMETU SANATKARLARI BİR ARADA 
Bestekar SALAHATIIN. Muga niyeler: MAHMURE ŞENSES. 

AF1T AN. SÜZAN. 

Solist Mualla 
Aynca aureti hususiyede Mısırdan gelen muganniye ve rakkaseler 

BAHIYYE AMİR ve MELiHA SEi. Ame. Seanslanna başlamışlarclrr. 
Fıatlar ehvendir 

BEYOGLU BiRAHANESi 

. 
DURDANE 

MUKADDER HAMt'VeT 

Saz heyeti - Keman: Cevdet, Piyano:Feyzi, Kanun: Ahmet Cünbüş: 
Mısırlı lbrahim, Kemançe: Sotiri, 

OKUYUCULAR - Yaşar, Hamit, Solist Mustafa BAYRAMINIZI 
SONSUZ NEŞELER iÇiNDE GEÇIRlNlZ. Tel: 40227 . . . 

., ı.• • • .,. .' • ... 4 "" • 1 ------
ı • • . ~ ... 

TRAŞ BIÇAGI 
B 1 Ç A K L A R I N ASIDIR 

1 numaralı SERT 2 numaralı yu . 

muşak sakallar için yapılmış ve traş 
olacağınız günleri bıçaklar kena
rında gün isimlerile gösterilmiştir. 
TürX:iyede: 

O Z T O R K IS1ML1 VE 
OZ TURK SAHİPLi BIÇAK YAL. 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU SICAKLAR 

J HER TORKÜN BIÇAC.I ~OLMA· 
LIDIR. 
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türlü ıtriyat. Deposu: Enıln nü 
ıtriyat rnagazası 
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Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
.ımum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Eytam Bankası karsrsmda tzzet Şeker bayramına tesadüf eden birincikanunun 15, 16, 17 ci Salı, C..at 
Bev Hanı. 1 şamba ve Perşembe günleri Haydarpaşa • Kadıköy - Adalar - An:.:!:::ı • 

Yalova hatlarında pazar tarifesi tatbik olunacaktir. (3S84). 


