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Alnıan - Japon ittifakının gayesi 
Sovyetlerin zan ve iddia ettikleri gibi 

üyük bir harbe hazırlık 1111? 
Alman Harbiye Nazırı 

Tokyoya gidiyor 
ovyet Harbiye 

Komiseri 
Voroşllot'a 

Fevkalade 
salahiqet 

verildi 
vyet ordu ve 
nız kLfvvetıe-

"'" şefrerı per
tembe günü 
yük bir içtima 

yaparak 
vaziyeti . 

SlörQşecekler 
Alman Harbiye erkAnı 

RUSYA YA 
TAARRUZ 
ıanıarını imha 

etmişi 
111 pUlna gire taarruz Baltık 
ınleketlerl yo_llle olacakmış 

lçtimaa ~ Bwyet marefCll1an 
bç hWdllnetin, kendi topraklarmı 

i 8liretle haıp meydanı haline 
"yeceklerine dair kat1 beyana.t

buıunmasmdan aonra Almanya, p.r 
4ofnı akmak tasavvurundan vaz 

Harp olursa 
hçti., 
~ pyi olan bir ha.bere gö

IJman harbiyesi, mareeal fon 
Japonya 

ıı:u~u=~~ Sovyetlere yenilecektir e,, pllnlannı imha etmJetir. 

~~ıı~=tıçae- ÇDnkU gerek malzeme, gerek efrat adedi 
1> Romanya ~cl;, ~ Anto- ltlbarlle Sovyetler ilstUn vaziyettedirler 

(Derxımı 6 uıada) (Yazıaı 6 ıncula) 

" ıza 65 numarayla iştirak 
Generaz F1l4f Alp1otJrtal torunu Arilmin bir bombardımanından sonra M.ad1itten iki göriJ,fril,f 

~ Alman gemilerinden cephane alarak 

~:.:.:= :- Asiler bir şehri daha 
~==~ ...... bombardıman etti 
,.~ Ziraat ve Adapuan 1ı&D. 

kuabaraıar venceklerdlr. - !Ycuuı 6 uacula), 

Antakya ve Iskenderunda 

Soygunculuk, 
tethiş ve 

zulüm 
Sabır ve tahammUllerl taşıracak bir şiddetle 

Devam ediyor 
Kilis, 1 (A. A.) - Mahalli hükumet 

sancak müntehibisanilerinden istifa 
edenlerin iatif alannı kabul etmiyerek 
cebren jandarma vasıtasiyle geceleri 
ve kapalı kamyonlarla şehirlere geti
rilmelerini emretmiştir. Bu yüzden bir 

çok milntehibisaniler köylerinden kag.. 
maktadırlar. 

Antakyaya Halepten yeniden milia 
kuvvetleri getirilmiştir. Sancakta he • 
yecan fazladır. Köylerde Bllih aramalı! 

(Deuanu 2 ncide) 

Bahriyelüerimmn diln gezdikleri Maraton barajı 

Atina 30 - Amiral Şükrü Okan bu- öğleden sonra Yavuzda bir çay~ 
gün Amiral Sakalaryo ile birlikte Mara feti verilmiş Yunan hhriyelileri Atin& 
ton barajını gezmiş, Yunan amirali ta- üks::k sosyetesine JDCnaup zevat ba 
rafından Kigisiyada Sevil otelinde ve- y y k 1ı 

. . . çayda bulunmuştur. unan ra yama 
rilen zıyafette hazır bulunmuştur. Zı- .. . 
yafette iki amiral dostane nutuklar söy (bugun) Yavuzu gezecektır. i 
lemişlerdir. l 

Sokakta bir çocuk 
cesedi bulundu 

Başında kediler dolaşan cesedi 
kimin bıraktığı belli değil 

Cesedin bulunduğu ao'kıak (Çocu.k kapı önünd«iir)_ . 

~·•ı-.l'ı •• 
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dostluğuna 
veriyorsa 

Fransa Türk 
kıymet 

Cenup hududumuzun alt yanında, 18 yıldır Türk oldukları halde hür ve 
müstakil yaşıyamamanm azaplarını içlerinde duyan Hataylılar şimdi de tazyike, iş
kenceye göğils germek mecburiyetinde bulunuyorlar. 

Fransa, Türkiye ile yaptığı anlatmayı şöyle bir köşeye bırakarak kendisi
ne babasından kalma bir malikaneymiş gibi bu bölümün asıl sahip1erini kendi 
boyunduruğundan bir başkasının boyunduruğuna gönderiyor. 

Hiç şüphe yok ki, buradakiler Tfük oldukça, biz Türkler, bu haksızlığa göz 
yumamazdık. Fransa haklı itlra.ıımrz yükselince karşımıza geçmek ve bizimle ko
nu mak civanmertliğini göstermiş bulunsaydı, önüne konacak maddelerin bela· 
gati karşısında Hat.ayın Türklüğünü, buıanın istiklaline kavuşmaya hakkı olan 

bir Türk vatanı olduğunu, demokrat ve hakkı koruyan bir devlet sıfatile, kabul 
etmek vaziyetinde kalacaktı .. Fransa bunu ynpm.adı. işin hallini Milletler cemi
yetine bıraktı. Biz Milletler cemiyetinin düriistliiğilden eminiz. Fransanın bu işi 
Milletler cemiyetine bırakmak teklifi bir süriinceme siyaseti olabileceğini aklı· 
mıza getirmiyerek kabul ettik. Fakat bu gün g:.srüyoruz ki, tatlılıkla halledilme
aini istediğimiz bu işin Milletler cemiyetinde konuşulacağı sıralarda Hatay Türk 
lerine yapılan işkence arttırılmış bulunuyor. Bunun manası, konuşmaların 

milsbet bir sahaya sokulmak istenmeyişini arzudan başka bir şey olmasa gerek
tir. 

Fransa Türk devletinin sulhe badim kalmak, sulbü korumak yolundaki şüp· 
hesiz arı:usunu istismar ederek dilediğini yapabileceğini düşünüyorsa, bu düşün
cenin bo' bir hayalden ibaret kalabileceğini de iıaret etmek biizm vazifemizdir. 
Türkiye, kendisile dost geçinmek istiyenlerden dostluk beklemekte haklıdır.K.o
nuımak ve dost kalınmak isteniyorsa zülüm durdurulmalıdııHasnun Rasih TANAY 

Sokakta bir çocuk 
cesedi bulundu 

Başında kediler dolaşan cesedi 
kimin bıraktığı belli değil 

Beyoğlunda Parmakkapı civarında 

Galatasaray klübünün bulunduğu bina-

Zaharofun 
mirascıla.rı 

lstanbullo iki Rum 
kadını mı? 

Birka~ gün evvel ölen milyoner Bazil 
Zaharof un yegane iki varisi iddialarına 
gört KadıköyUnde oturan iki ihtiyar 
kadmdır. Bunlardan birinin ismi tfije
nl, dilerinin iami tverf emenidir. UçUn
cil bir varis olan Aleko on yedi gün 
evvel <SlmUttUr. Bu kadınla-r ıöyle de
mektedirler : 

- Bazil Zabarofun bizden başka va
risi yoktur. Biz Zaharofla amca çocuk
lanyu:. 1Cendiainin Muğlada doğduğu 

doğru değildir. Zaharofun babası 'U'akU
darlı Topal Zaharyadır. Babamızla Zaha . 
rof i1d kardct çocuğu ferik olarak bura
da bllyUk bir manifatura mağazası aç
Ular. 1nıUtere ile it yapıyorlardı. Za
harof bir gUn babamıza: 

- Mağazayı kapayalım, top attık 
diyelim. Paralan alıp gidelim. Avrupa
da ı, yaparız dedi. Babamız namuslu bir 
adamdı. Bu teklifi kabul etmedi. Gitme
yince Zaharof yalnız ba,ına gitti. Bir 
~ bir Rumun lkibin lirasını c\Plandır· 

nın yanındaki çıkmaz sokağa bu sabah 
ölü bir çocuk bırakılmıştır. 

Bu sabah çıkmaz sokaktaki evinden 

çıkan bir kadın sokağın kenarındaki 

kaldırım üzerinde başında birkaç kedi

nin bulunduğu çırçıplak bir çocuk cese

dinin yattığını görmüş, yanma yaklaşın 
ca ölU olduğunu anlayarak hemen Tak
sim poJis merkezine koşmuştur. 

Merkezden polisler gelmiş, çocuğun 

üzerine bir gazete ile bir gömlek ör

tUlmUı, müddeiumumiliğe haber veril
miştir. Müddeiumumi gelinceye kadar 

bir zabita memuru cesedin ba§ında bek
lemiştir. Cesedin ki:nin tarafından atıl
dığı henüz belli değildir. 

Kristal palas 
yandı 

Zarar bir buçuk 
milyon lnglllz lirası 
Londranın meşhur "Kristal Palas,, 

binası yanmıştır. Yangının sebebi ha
li belli değildir. Bu sabah saat onda 

Londrada yirmi mot.Çr el'an yangını 
bastırmakla meşguldür. Kralın karde-

şi Dük dö Kent dün gece s.-ıat Uçe ka
dar yangını seyretmiştir. 

dr. Atinaya kaçtı. Atinada yakalandı. Binanın kıymeti bir buçuk milyon 
Hapae mah'kCım oldu. Hayatının mUhim sterlin tahmin ediliyor. 
bir ktsnuru sefalet isinde gesiren bu a- Kristal Palas, 1852 • f5.1 senesinde 
dam Londrada birden zengin oldu. Mon Haydparktaki büyük sergi binn.sının 
te Kulo gazinosu onundur. tngilterede malzemesiyle demir ve camdan yapıl
yilzlerce evi ve apartımanı vardır. Bir mı§ bir binaydı. 
İspanyol metreıi vardı. Bu kadından ---------------
bir ktn olduğunu işittik. Fakat bu ka- Otuz kişi 
dm resmen kansı değildir. Bize kalacak • 
ıerveti artık ne yap:ı.cağız? Yaşmuz Taş ve sopa il 
sekseni buldu. HUkQmet alsın, ne ister· 
se yapsın.,, Bir zavallıyı parçala· 

Umumi 
müfettişler 

Perşembe gUnü An
karada toplanıyor 

yıp öldürmüşler 
Erzin - Çarşıda bakkallık eden 

Mahmudlu mahallesinden Midik Meh-
med adındaki hir adamcağızın ayni ma
halle halkından yirmi otuz kiıi bir ala-

cak yüzllden çarşı ortasında baıma çö

kUp sopa ile döğerek kama ve hançerle 
her tarafını param p:ırça edip zavallıyı 
öldUrmüılerdir. 

Karde§inin imdadına koşmak istiyen 

Blrtncl, ikinci, dördUncU umumi mU
fetti§ler, perşembe gUnU Ankarada 
toplanacaklardır. 'Oçüncll umumi mU
fetti§ Tahsin Uzer Ankaradadır. 

Ankara.da. dahiliye vekilinin başkan HUseyinin de Uzerine yürüyerek adamı 
lıfmda yapılacak umumt mUfettişler öldUrUrcesine taş ve sopa ile wrurkcn, 
toplantısına. mUdUrU umumiler de işti- çargı halkı hep birlik olarl\k bu canilerin 
ftk edecokt!r. ~ ve I!nradeniz mm- elinden adamcı:ı.ğızı zorla kurtannı~lar
takalarmda da umumi müfettişlikler dır. 
Adu MlhnMI bu an.da görüşülecek- Bu tilyler Urpertici cinayete halk 
tir. çok müteessir olmuştur, 

Umumi müfettişlerin snlnhiyetıerl - Canilerin bir kısmı yakayı ele ver-
nln genl§letnmesi de mevzubahisdir. mi~tir. Tahkikat devam etmektedir. 

Deniz yoJları ve 
akay memurlarının 

tekaütlükleri 

Doğ11u 111!},, 

değil mi? 
M lYı s lh1 D U it> tUJ O lYI mı rMJ1 I' 
yaırn eczaılhlan• 

@Da~DODır mD 41 Meclis bütçe encfiment, maliye ve iktisat 
encUmenlerlnln yaptığı tadilatı kabul etti 

Dün, bir arkada§ matbaada 111LJ~ 
ba§ında ihtimamla bir paket Jıat1' 

Büyük Millet Meclisi bütçe encü
meni deniz yolları ve Akay idareleri 
ile fabrika ve havuzlur, klavuzluk 
müdürlükleri, deniz adamlarının te
kaütlüklerine dair ol"n kanun layi
hasının tetkik ve muzakeresini bitir 
miş ve layihayı iktısat ve maliye en
cümenlerhin yaptığı t<ıdilat dairesin· 
de aynen kabul etmiştir. 

Bu gibi memurlarPı tekaüt aylık. 
ları hizmet müddetleıine göre şu cet
veldeki nisbetler daire.~ind .... verilecek 
tir. 

Fiili hizmet müddeti 15 sene oluY
sa tekaüt addedilecek memurun teka 
ütlüğünde esas tutulması icap eden 
son aylığının yüzde nlabeti 35, 16 ae· 
nede 36, 17 de 37, 18 de 38 19 da 
39, 20 de 40, 21 de 41, 22 de 42, 23 
de 43, 20 de44,25 de 45, 26 da 46, 
27 de 47, 28 de 48, 29 da49,5, 30 da 
51, 31 de 52,5, 32 de 54, 33 de 56, 
34 de 58, 35 vedaha fazlasında 60 
drr. 

içeride: 

• BUtUn okullardı\ talebenin göz muayene 
lerlne ~lanmıştır. Gözleri hasta ve zayı! 
olan çocuklann gözleri tedavi edllecekUr 

• Son de!a uzatılan Türk - İtalyan Uca 
ret anlD.§ma.amm müddcU bıtm11Ur. İktia&t 
vekAleU, İtalya ile yapılan takas muıımetele 
rlnln durdurulmaaını blldtrml§Ur. 

• Ekmekçller cemiyeti idare heyeU aeçtml 

dUn yapılmı§, lluharrem, lamau, Ali, lıfua 

ta!a. Abdi, lıfuatata aeçllınl§lerdlr. 

• Dah11Jyo vekAleU husual idare ve beledi 
yeterin mütekait ve yetlmlerlnlD Uç aylık 
m~ havalelerini \110.yetlere gönderml~Ur 

• Dahiliye veklleU vtıAyeUere gönderdiği 
bir tamimde ıehlr, kasaba ve köylerde mev 
cut Abide, heykel ve btuıUerln hangi tarihte 
ve neyi tcmBilen ve ne maksatla dikildiğini 
sormuştur. 

• Muhtelit ekalliyet ve ccnebt mekteplerin 
deki bazı mualllmlerin uhdelerindr1d dere 
gruplarını değiştlrmok iııtedikleri anl&§ılmlf 

tır. Bu gibi mUracaaUar Maarif vek!let1ncc 
tetkik edilmektedir. 

• Belediye Çcngelköyle Beylerbeyi ara 
amdaki §oseyl esastı surette tamire karar 
verml§Ur. 

• Sıvııs - Erzurum hattı içln çıkarılan 
istikraz tahvillerinin UçllucU seriye alt olan 
!arın ltayıt muıımelcsi uevıım etmektedir. 
Dört buçuk milyonluk taııvUlcrdeıı dörtte 
UçU satılmı tır. 

• Ticaret odası tcrazı lhtiltArı mesclcallıl 

ycnlden ele almış, tetkike b&§lam11tır. 

• BUkre§ elçimiz Suphl Tanrıöver 
DUkreıteıı !ataııbula gelmiştir. Birkaç 
aoııra Atına ve Mııııra gidecektir • 

dUn 
gUn 

• Yenl tesla edilen tttalye mektebinin 
btltUn hazırlıkları bltml§Ur. Mektep yılba§ın 
da açılacaktır. 

• Belediye dalını encUmonJ lQbiyat tariteat 
nl delftUrmteUr. J.,Qblyat reami bina, arazi 

tahriri dolayulle lcru- bedeıterinln &llı mlAJi 
ne bllğı ıuret1le hasıl olacak miktarın yUz 
do onu nisbetlnde e.ımacakttr, 

• Deyoğlunda bir evde yirmi yaomı blUr 
memlı genç kızları !uhıa ıUrüklemekle maz 
nun olarak yakalanan Vlktorya adında bir 
l<adm dUn ücUncU wıllye mahkemeainde btr 
sene hapse mahkQm olmuıtur. 

• Naoıt Uyatrosu arU.Uerinden Badettinln 
evinden iki yüz lira kıymetinde 90yalarını 

çalan 1&bıkalılardtU1 ŞUkrü dUn yakalanmıı 
tır. Eıylllo.r meydanda yoktur. 

Dı,arda: 

Avuaturyada mühim alyut dcııtflkllkler 

olaC4ğı haber verilmektedir. Blllıaasa Avua 
turya hariciye zıaznnm Vlyanaya dönmeain 

den ııonra Avuaturyada komünlzme ve nas 
yonal 90,p;yeJlı:mle fa.,12:me karoı oiddetıl bir 
mücadele b&§lamııtır. 

• 2080 tonluk 02 metre uzunıutuııda yeni 
bir Fransız denizaltı gemlıl denize lndlrll 
miıUr. 

• Beraberinde oğlu bulunan Amerika relsl 
cumhuru Ruz:velt bir kruvazörle Boenoa Ay 
rcso gitmiştir. 

• Hlndlstandakl 1ngtllz askerleri ile Hint 
11 kabileler arruımcta mUııademetcr otmuş, 

10 lngillz B!kerl ı:ıımuıı, 17 stvil İngiliz de 
yaralanmıştır. 

• Frane&. ltomUnlst liacri Toreg, halk cep 
hesinin bugilnkü hUkO:mcte mutlaka bağlı 

kalmaya mecbur olmıı.dığmı aöylemlııUr. 
• A merfüada Ekvator hUkQmetı dahllln 

de çı an bir isyan neticesinde 25 kişi ölmü§. 
tııyan bastırılmıştır. 

L.ayihaya göre, hiı.mette iken veya 
tekaüt aylığı almakta iken ölen me
mur veya mütekaütlerin dul kalan kn 
rı veya muhtaç kocalarına ölenin 
müstahak veya almakta olduğu teka 
üt maaşının yüzde 50 si kaydi hayat 
şartiyle verilecektir. 

Üz evlatlarından her birine ba-
basının veya anasınır. ölümü esmı-

yordu. lı!erak edip sordu1': 
- Nedir o Allah cışk--ına' 

Şu o8Vabı uerdi: 
-=. Aspirin uc nıilshi1.. 

- Ne olacak' 
- Ilem.şireye göndereceğim. s: 

mektup yazıp benden bımktrı i3~ 
mi.ş. Sa/ranbolu eczanesinde teııtııf " 
yottan ba§1.a bir §ey yoJ...'Wtuş!. 

smd3 almakta olduğu ve mütekait "' • • 
ise tekaiitlüğüne es~s tutulan son .Diemlclwtin umumi sıhhatiyle 7>d 

hizmet aylığının yüzde onu ve yetim derecede al4kadar olmadığımız an'l6f 
kalanlara da yüzde onbeşi nisbetinde lıyor. Safranbolu gibi bir yerin et 
yetim maa,ı tahsis f':di1ecektir. nesinde aspirin ve mil.'fhil gibi, bi~ 

Bu nisbet hizmet müddeti ne o· şehirlerin mahalle bakkallarında l1' 
lursa olsun vazife bnşmda veya vazi bulıoıahilecfJk iki müstahzantı met' 

fe yüzünden ileri gelmi§ bir sebepl'" olmayışı bıma delil teşkil etmez nıif 
ölenlerin dul kalan J.·anları için yüz- Doktoru olmıyan ka;;;a.lardan h~ 
de 30 ve yetimlerinin her biri için ]( ,. • rimiz varclı. Doğru.sımu si>ylcme (<' qez. 
de yüzde 1 5 olarak kAbul edilmİ§ti r. zımgelirse mil.<thil lntlunmTyan vir .Al. 

Hizmet müddetl4~ri l'ln beş seneyi zane olabilccc~i aklım1::a gclmP 
doldurmadan malul ,•]anlarla gene Ne yazık ki, 0 da varm1f! 
on becı tıeneyi doldurmadan vazifele- tO 

~ Halkın D05 
+ı<len çıkanlanlara l-ir defaya mnh· ______ __,,,__ _____ ,/ 

sus olmak üzere tazminat verilecek Yugoslavyanı" 
tir. Bu tazminat en son almakta ol· I' 
duğu aylığın on iki :ni~li üzerinden bay r a m 1 
a§ağıdaki cetveldeki yiizde nisbetl .. ı 
hesabiyle verilecektir: 

Hizmetyı1r ic;in: 1 inci yıl yüzde Bugün ltl"hadın 
12, ı inci yıl 24, 3 ünc-ü yıl 37. 4 ün- t 8 i ncl yıldönU mudU 
cü yıl 50, 5inciyıl61, 6ıncı yıl 77, 7 
inci yıl 92, 8 inci yıl , 06, 9 uncu yrl Bu6iln dostumuz ve müttefikl.ı:niı 
122, 1 O uncu yıl 169. 13 üncü yıl gos!avyanın birlik bayramıdır. 18 

5 

186, 14 üncü yıl 204, 15 inci yıl 220 evvel bugün Yugoslavya bir bayral< bı 
Ancak verilecek ta;:minat miktarı tında toplanmı§, birleşmişti. ~' r 

Kral büvük Aleksandr Marsilyadı 
on ~ bin lirayı geç<r.iyecektir. · · 

Kendi taksiratlaımdan ileri gel- feci suikasttcn sonra son nefes~ ~ 
· k f f "Yugoslavyayı muhafaza ediniz.. ~ -

mıyere sır va2'i e yüzünden malu ı .~ 
oll\nlara tal-sis ohınaca'k avlrktan mA zünü emanet bırakmıştır. 
ada aynca ikramiye de verilecektir. 1 Kinunuevvel 1918 denberl h 

geçen giln dost Yugoslavyanın kıl 

ve 
Antakya 
isken derun 

(B~ tarafı 1 incide) 
behanesiyle esasen yapılmnkta. olan 
tazyik arttırılmıştır. Mahalli hükQ
metçe müntehiblsani listesine isimle -
ri kaydedilmi§ olanlar çağrılmakta 

kendilerine bu işi kabul etmeleri, ak
si takdirde Uç sene hapse konncaklan 
bildirilmektedir. 

Türklere yapılan tazyikler gittikçe 
arttırılmaktadır. Postaya verilen mek
tuplar ve telgrflarm sevki fohir olun
makta ve gizli bir surette kontrol edil 
mektedir. Sancakta intihabat mesele -
sinden dolayı dükkanlar tamamen ka
palıdır. Heyecan fazladır. Köylerde 
tazyik arttırılm15tır. 

Kanunsuz seçim 
Adana, 1 (A. A.) - Türk halkı Su

riyede yapılan mebusan lntihabatını 
kanuna uygun bulmamaktadır. ÇUnkU 
mUntehibicvvcl lntihabatma halkın 
yüzde doksanı iı;ıtirak etmemiştir. !n
tihap edilen mtintchibisanilerln bir 
kısmı ise istifa etmişlerdir. Alt komi
sere bu mesele hakkında TUrk halkı 
tarafından birçok protestolar gönde -
rilmlgtlr. Bu protestolarda intihaba
tın kanunen ve fillen mevcut olmama
sına rağmen mebus seçiminde ısrar e
dilmesinden şikft.yet olunmaktadır. 

Oelen hu•u•T haberter 
Antakyaya Ha.lepten yeniden m1lls 

kuvvetleri getlrilmig, camilere yerlen-
tlrllmiş, telefon hatlariyle camiler ve 1 
kıelalar blriblrinc raptedllmlştir. 

Köylerde silt\h aramak behanestle 
yapılmakta olan tazyik daha artmıştır. 

Şapka giyen TUrkler için "kA.!lrdlr .. 
diyen hafız Ali isminde biri ştkA.yetlP 
Nuri, Scydi, Ziya, Aziz isminde dört 
TUrkUn daha tevkifine sebep olmus • 
tur. 

1ntihaplar esnasında ölUlerln de 1 
mUntehlbisanl olarak gösterildiği gö -1 
rülUyor. Meselfı Mehmet Fevkih ismin 
de biri bu eekilde gösterilen milntehl-ı 
bisanilcr arasmdııdır. Halbuki bu e. • 
dı>m 931 senesinde ölmüştü. 

İstifa eden TUrk mllntehibisanileri
ne bazı Arap mi'ntehiblsanilerlnin dP
iltihak ettiği son alınan haberler ara
sındadır. 

ve kudretini daha ziyade arttırmış. ~ 
nunda ya9ıyan muhtelif unsurların 
diğerile anla§ma&ını daha iyi bir ıe 
de temin etmiştir ve edecektir. 

Naip Prens Pot ve Ba~vekil M. S 
yadinov!çin muvaffak idareleri de bil 

0 
yaseti daima ayakta tutmaktadır. !J 
memleketin ıenç Kralı Piyer de hİÇ ~ 
hesiz sulh yolunda babasının :r01., 
takip edecek ve Yugoslavya bu ' 
yolda ilerliyecektir. 

Azi.z dostumuz ve 
milli bayramını bütün 
tebrik ederiz. 

Bitişik ko.rdC§ler rigara içiy~ 

Mahalli hUkflmet mUntehibillll~ 
rln lıtif asmı ka.bul etmemek ve tıı 1 er 
le bu mevkii muhafaza etmeter1~;! 
min etmek karanndayııa da b 
rnUntehiblsaniler kaçmaktadır. 

Pr oteeto f.'tl' 

Suriye f evkalAde komlııcrin~ f 
y'ın verdiği son protesto ıne 

d~: ~ 
"Alınan her tiırlU tedbirlere r"' ettf 

Sancak halkı intUwıbata ~urak dl ,;· 
diği halde SO il:inciteşrin t9S6 ~ 
kiımet gene mcb'u-8 intihab1 yo,, s' 
istiyor. Tabii haklara istinad ed_f' e ef' 
cak halkının mmı iradesi alc1)1ı111,,~ 
rivakiler yapaoak olan m' t~e 1: f 
protesto nuıksadile bugün 861~~ 
hir ve kasabaları çar~ıları bO§ il' 
kapanmıştır. 1tu protea~" t;I 
lakad.ar deulctıer hariciyezcri.n/. eJ6' 
ğine tavassut buyurmanızı rtcd 
riz ... 



enim, q&iişüm: 

' 9 Qvae~ lYı~e1rnne 
1 \fUe1C ~@lfi)~lr<e>D lYı 

•' ~ ~=ub::ıçi~y::: Seyyar tavuk f Elektrik Şirketi 
~=~::t::u~:::\t komisyoncusu! tahkikatı 

Yerli malt ve 
tasarruf haftası 

(Q)@lfll sı !fi) mal m o~ 
v lYI ifil aı iri) n ~ ~©) il"\)~ aı 

" Ulus,, ta FaliJı Rıfkı Atay yazıyor: 
Türk ve Yunan donan.malan, dün, 

Faler açıklarında biribirleriyle karde3 
~ selamlaştılar. Dost gazetelerin ya
zılarından cumhuriyet donanmasına 

nasıl bir karşılama hazırladığını tah
min ediyorduk. Kahramanlık desanla
n denizcilik tarihine şeref veren bu i
ki asil milletin donanmaları arasında, 
bir asırdanbcri, boğazlaşma esas ve 
mukadder sayılmıştı. Onlar, şimdi, 

kendi sularının sulhU için kucaklaş -
maktadırlar. Bir asırdnnberi, biribirle
rinc, barut dumanı içinde yaklaşan 

mavi beyazla kırmızı beyaz, şimdi, yan 
yana, müşterek milli emniyetlerin ar
ması gibi görünmelttedir. Ordularımı
zın karadaki vazif csi, denizlerimizde. 
iki donanmaya düşüyor. Bu vazife 
Balkan milletlerinin hürriyetini masun 
tutmaktan ibarettir. 

: Meselfı,. ~ua.nca dairenin (zmlrliolo paralarını Tamamen şirket 
!I bu sene ıçın şu kadar para 

rır uştur da o yekfuı sarfedilem&- deve mi yapacak lı 'l aleyhinde neticelendi 
~. artmıştır. Fasıldan fasla geçir- Zabıta kibar bir dolandırıcı yakalıya- Elektrik şirketi hakkında yapılan 

ona mutlaka bir harcetme im- rak adliyeye vermiştir. Abdürrahman tahkikat bitmiştir. Müfettişler heyeti 
lra.ma.k mı icap eder? Ziya adındaki dolündıncı dün üçüncü bu husustaki avrakı tamamen gözden 
den rejyonalist denilen bir zih- sulh ecza mahkemesinde sorguya çeki- geçinni~, gerek tarifelerden miltevellit, 
\>ardı: Memleketin her mıntaka- lince şöyle demiştir: yolsuzluk, gerek kaçakçılığa ait delille-
haıkı kendini diğerinden üstün - 42 yaımdayun. Ayazpaşada oturu ri tamamen tesbit etmiştir. 

tsft' dU .. Vatanın yekpareliği hakkın- yorum. Seyyar tavuk komisyoncusu- Tahkikat evrakı cuma günü başmü-
,dr lznan bütün göğüslerde yer tut- yum. Şimdiye kadar iki defa sahtekar- fettiş Şefik t a r a f ı n d a n An

%. .. İşte, "para bizim daireye hlctan, bir defa da dolandıncılıktan mah karaya götürülecektir. Şirket aleyhine 
gelecek seneye devredilmesin, kum olarak cezalanmı çektim. Bu sefer dava açılacaktır. Suçlular da tesbit e-

1;Ô~ \'ekfı.letlere geçmesin!,, diye dü- ki vakam dolandırıcılık değildir. dilmiştir. 
wf e}t ve yangından mal kaçırır gibi Şikayetçi Nuri ile birlikte iz:mirde ------------
c:D ~heba etmek de bu rejyonalist hacı Hasan otelinde dokuz gün beraber Belediyenin alacak la· 
tfllk )'ete benz.iycn sakametlerdendir? oturduk. Burası pahalı gelince başka rJ nUSI ta hSil edilecek 
·lJI u kim kontrol edecek 1 Bunun bir otele geçtik. Sonra beraber Manisa-
A ~Un gibi zihniyet aksaklıkları 8 _ ya gittik. Bana Manisada üzüm alma

il .ıtde propagandayı, telkinatı kim mı teklif ettiler. Param yoktu. Nuri 
Ş ~? Eğer funlrlerin glSzUne bun- fstanbula gidince bana ödersin diyerek 
. ti :ar.parsa nasihat ederler, aıa... Fa- 136 lira verdi, Bandırmaya gelince de 
t" er fımir, her kusuru görmez... şüphelendL Polise şikayette bulundu. 
;l ~er bir misal daha: İ§te hadise budur.,, 

"let müesseselerinin bazıları ycp- Okunan hazırlık evrakında Ziyanın 

Belediye dün bütün §Ubelere bir 
yayım göndermiş, borcunu ödemiyen 
mükelleflere ihbar varakası kesildik
ten ve tahsila.t komisyonundan karar 
da alındıktan sonra borçlannı vermi -
yenler hakkında tahsili emval kaı:u
nunun tatbik edilmesini bildirmiştir. 

ıı..... Ludvig isminde birinin fotoğraf makine 
tO :'""llerle banka gibi idare edil- Sf t ~ halde, diğerleri tamamiyle Os- sile Şemseddinin 70 lirasını dolandır- go r H 18 r d 8 n 8 h n 8 D 

"' dığı yazılı idi. Kibar dolandırıcı hakkın Ü • 
devletinden intikal etmiş kırt&- reas rans hissesı ~l da tevkif karan verilerek tevkifhaneye 

tikte devam ederler. Memur, mü- gönderi1rnic:tir. 
~ erbabına en fena şekilde mua- ------------

.ede~·~::::;:: ~unı: 43 ton bahk 
~et otoritesini ib1aı ediyorsun,, B 1 r ayda Ista o bu 11 olar 

fi( ~lar. BugUn intacı mUmkün o
bir muameleyi haftalarca sUrlin- tarafından yenildi 

~~ ~e bırakır. Cigara içmekle meş- Geçen ay içinde İstanbulda 80915 ]i. 
se • İçeri girdiğinizi görmek bile ra kıymetinde balık tutulmuştur. 
it 

81 ~ Kendisini rahatsız etmişsiniz 408057 çift ve 43267 kilo balık İstanbul 
..ı ~ r tavır takınır. da yenmiş, 252.38 çift ve 14422 kilo ba 

'!'~ gibi eskilikleri kim yeniliyecek? hk da İstanbul harici şehirlere göndc
ıtı ~ llıUşkUUit çıknranlarn knrşı hal- rilrniştir. 391101 çift balık da yabancı 
s6' ~ müdafaa edecek? mem1eketlerC" ... ıt"'llc:tir 

'lı ~ ~ kalırsa, Başvekalet nezdinde, Ih r 0 C m &:. l laf J O I n 
er ne olursa olsun - bir daire u -1. %ı etmeli, bu gibi zihniyet ve koyu n kok m ası 

~ J \ı.ı.. yenilikleri bil t Ü D veka- \ ZO f Uf j mi ? 
~ .~ııı en uzak dairelerine kadar aşı-

ı: ~ lçtn sistemli bir şekilde çalış. 
~ · Faraza, matbuatta çıkan her 

S 1 ~bir şikayeti - ki, şimdiki vaziyet-
ı.ı O tl A va • ye e laknydi ile karşılanı-

bu daire el!ne almalı, tetkik et-
~lahata gir'şmeli, yahut da ga

"Siz şu sebepten dolayı haksız 

929 senesindenberi sigortalardan 
yüzde elli nisbetinde Reassürana hisse
si alınıyordu. Hükiımet, bu hususta 
yeni tedbirler almıya 1üzwn görmüş,ytl 
başından itibaren Reassürans hissesinin 
yüzde yetmi§ beş olarak alınmasını bil
dirmiştir. 

Ayın on ikisinde 
başlıyor 

Dün akşam Parti merkezinde, yedin 
ci arttırım ve yerli malı yedigUnünün 
kutlama programını hazırlamak üzere, 
belediye muavini Ekrem Sevencan'ın 
başkanlığında şehrimiz bankaları, ti -
caret odası, evkaf, kültür ve matbuat 
mümessillerinin iştirakiyle bir toplan
tı yapılmıştır. 

Bu ayın on ikisinde başlayıp on se
kizinde bitecek olan bu ycdigün baş
bakanımızın bir söyleviyle açılacak ve 
Ankarada diğer vekiller tarafından ve
rilecek söylevler, radyo vasıtasiyle her 
tarafta dinlenecektir. 

Şehrimizde de, en iyi tasarruf para
sının Türk parası olduğuna, ormanla
nn faydalarına., yerli malının lüzumu
na dair konferanslar verilecektir. Bu 
yedi gün zarfında üniversite rektörü 
Cemil Bilse!, belediye iktısat müdürü 
Asım Süreyya, Mazhar Osman, Agfıh 
Sırrı, Muhlis Etem, İffet Halim, Aliye 
Esat, Cevat Düzenli bu mevzular Uze
r.inde radyoda söz alacaklardır. 

nk ve orta okullarda. müsamereler 
verilecek, şehrin muhtelif yerlerine ve 
cizctcr asılacak, ikramiyeli yemiş S3.· 

bştarı ve vitrin mUsabakalan yapıla 
caktır. 

Jüri hevetine Safive Hüseyin. Aliye 
Esat, Mediha Muzaffer, Ayşe. Cevot 
Düzenli, Celal, Ham Dilber, Halit "" 
Selami !zzet seçilmişlerdir. 

Her tarafta harp hazrr1ığı olnııca 
hızı ile devam ederken, Balkanlaı m 
ordu ve donanmalan arasında, barış 
ahdini kuvvetlendiren temaslar. şliphe 
siz, Avrupa insanlığının hayrınadır. 

Bugün garp medeniyetini mildaf aa et
menin tek vasıtası, sulbü müdafaa et
mektir. Tehlike yalnız harbda ve ona 
imkan veren her 8eydedir. 

Yunanlılar ve Türkler, tarihin mu
kadder kıldığı zannolunan harp sebe~ 
terini ortadan kaldırmak ve asla uz.. 
Iaıımaz farzolunan en aykırı menfaat
leri dahi tezndsıilaştınna.k mümkiin 
olduğu hakkında milletlere misal ol -
duk: Birkaç senelik dostluk, bütün bir 
nsrm facialarını unutturmağa ve iki 
millete an'ane dcğiştirtmeğe kafi gel
di. Sınırda.c:ıhf;"ln ilham edeceği ilk va
zife, dostluk olmak lfiZTmgelir. Eğer 
medeniyet. milletler arasındaki müna
sclx>tleri bu kadar sadcleı;tirmek için 
terakki etmiyorsa, insan zekasının boş 
yere yrprnnmasmdan ne çıkar? 

1llıı!,, diye tamim göndermelidir. 

lhra.cat mallanmızın yüklendiği va
purların anbarlarına koyun alınması, 
koyun kokusunun bu mallara sinmesi
ni mucip olduğundan menedilmişti. 

Denizyollan idaresi bu karara itiraz 
etmi§tir. İdare koyunlar için ayn bir 
vapur tahsisi halinde seferin masrafı 
korunanuyacağmı bildirmiştir. Bu iti
raz tetkik edilmektedir • K1zılay İstanbul mUmessili Doktor General Alinin dün yapılan cenaze me-

Harbin zararlarını ve sulhün favda
larıru en iyi tebarüz ettiren s; hne, 
Balkanlardır. Bu milletler, kendi ba
nşlannm mUdafaası iradesinde ne ka
dar sarsılmaz olduklarmı göstermek 
için her fırsattan istifade etmekte hnk 
lıdırlar. Bir emniyet yasası ve bir harp 
yasağı olan Balkanlılar dostluğunun 

samimiyet ve -kuvvetine delalet eden 
her hadiseye, bilhassa bu zamanlarda, 
milstesna bir kıymet verilmek doğru 
olur. Kardeşçe seHimla~ donanmala 
n arknsmda, iki millet, biribirlerivle 
daima. sevişmek ahdini tekrar etm~k
tedirler. • iJI gun bahsettiğim gibi, şayet bir 

i'~ ~-iltinca vckfilet tarafından tah
~ ılnıesine rağmen onun işine ya
~r da öteki vekaletinkine yan

' ~ bua kolaylıkla yerini değiştirme>
~ daire iınk3.n vermelidir. 

iJ ~e:ı bir kırtasiye inkılabına ihti
ı.. ~ el V~rdır. Onun şekillerini de bu 
~ ıı.ıUşÜnmeli, projelerini hazırla-
~~ b ikadarlardan encümenler top

icıasıt ve modern şekilleri ihdas 

~· 
-t, eı· llah, rüşvet almıyor mu, bir 
' llldeki kudreti kendi şahsi me
tıı ;'ahut hırslanna göre kultanı
~ c~ • Bu dairenin kulnğı daima ki

~ lli:aıı, her kanaldan sızan haber
.. ~meli, hatta biz.zat tahkikatta 

~~ ıdır. 
~elaa, öyle bir teşekkül ki, bütün 
~~erde, bUtUn resmt içtimn.t te

l!~~rcıe kolu olsun ve merkezi 
''c0:ttc topla.nam. Buna cidden 
~ı. ız vardır. 

'9(\\''k ~Udı lerde ve f aşisUerde fırka!:ır 
l ~lı: 0~ devletin ıçine girmiştir. Biz 
~e rnazsa bizzat devlet kendi 

chtı kendi kontrolünü vazederse 
.ı:-kı Bu, hayırlı refleksler, inti

lAplar davet eder. 

~ tV3-NQ) 

rasiminin tafsilatını yazmıştık. Resmimiz bu hazin merasimden bir intibaı 

Ziraat Bankasının 
yeni şekli 

tesbit ediyor 

On Sefl·ı Koradenizde fırtına 

Ziraat Bankasmır. yeni şekli, ser -
mayesi ve ihtiyat akçesi hakkınd=ı 
hazırlanan kanun lfıyihası Büyü!... 
Millet Meclisine ven1miştir. Buka· 
nunla Ziraat Bankası iktisat Veka 
letine bağlanacak, takviYe edile -
cektir. 

Banka bir yandan tahsilat işlerinr· 
bakarken bir yanda:ı da müstahsil 
ikrazatta b11lım<>r=>1ctr.. 

Kamutayda dilnkü 
milzakereler 

Büyük Millet Meclisi dün toplanmış 
yeni mebus seçilen romancı Hüseyin 
Rahmi ile Celalin tahlifleri yapılmıştır 
Hüseyin Rahmi tahlif için kürsüye gi
derken ve kürsüden iner}sen hararetli 
bir surette alkışlanmıştır. 

Bundan sonra hava yollan işletmesi
ne dört bin, maliye, sıhhat ve nafia ve
kfill't.leri bütçelerine de 17 50.000 lirahk 

Eyüp kazası teşk 1 at• 
Eyüp yeni kaza teşkilatı vilfı.yete 

bildirilmiştir. Buna göre, Eyüp kaza
sı, Küçükköy, Alibeyköyü, Kemerbur
gaz nahiyesi, Akpınar, Çiftalan. Cebe
ci, Ovaycr, İhsaniye, Kısamandıra, Pi
rinççi, Petnehor, Ağaçlı köylerinden 
mürekkeptir. 
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fevkalade munzam tahsisat konulmasına GECEN SENE BUGUN NE OLDU? 
dair olan layihalar kabul edilmiştir. Mısırda askeri fna11yot başlnmıştır. 

hafifledi 
~~iri)~~ n c1I ~~ta Karadenizdrki karayel fırtınası de
K ü çu c< bı r I< ıza vam etmektedir. Ancak birkaç gün ev· 
tasallut: et:miş vell:i §iddeti hafiflemiştir. Küçük Ya
Gonguldağın Üzülmez köyü civarın· purla:- Karadeniz boğazında beklemek-

da on kişi on üç yaşında bir kıza ta- tedirler. Hava düzelmediğinden Ereğ• 
sallut ederlerken otomobille ava çıkan lide karaya oturan vapurlar henüz: kur 
keresteci Kemal tarafından görülmüş- tarıla:namı§lardır. 
lerdir. Kemal elindeki av tüfeği ile ha- --------------
vaya ateş ede:-ek mütecavizleri korkut- mtlnıııııtıınuıı1tı111•11nııntltltnıın11ıııınıır:1nırn1ııt1ınıııı:n111Ulll 
muş, altısını yakalamıştır. Kemal şoför [Q)D~alli'l')@~ ÜŞD~lFÜ 
le beraber bu adamların ilzerini aradık- il=. 
tan ve sitılhlnn olmadığını anladıktan l9ı Sl $J I]( S.\ lf'll O O ~ O lril O ifil 
sonra otomobile bindirip şehirc getir· Fetva 5 miştir.Diğer miit .... ,. .. ;.,.Jer aranmaktadrr 1 

Adh uguzun 
bir çocuğu oldu 

Eski sporculardan Galatasaray klü
bü sabık muhasebecisi ve emniyet san 
dığı şeflerinden arkadaşımız Adil O· 
ğuzun bir erkek çocuğu dünyaya gel
miş. (Er) ismini almış olan yavrucuğa 
uzun bir ömür ve hayatta babası gibi 
kıymetli, hakiki bir sporcu olmasmı 
temenni ederiz . 

Fıtre \'e zeliatınızı 
Kurumuna 

\Yeriniz 
lstnnbul müf-.ulüğünden: 

~8t) ------
kaldı rı lamıyan liiiiiiliiijiii 

~t· ~ilenci 

Hava kuV\·etimiar yükselmesi 
ve artması için her ti.ırlü yardımın 
yapılması yurt borçbmmızm en jleri 
gelenlerinden bulundı\ğu gibi bu gün 
diğeı: milletlerin de kendi varlrl~lan· 
nı korumak için durmaksızm kuv
vetlerini arttırmakta clduklan görü• 
mekte olduğundan b•.ı bapta Diyanet 
isleri başkan lığ ndan verilmiş olan 
fetva mucibince sadakai fıtır ve ze
kat ile mükellef olanlc.rın Türk Hava 
Kurumuna yardımd.'l ve bu suretle 
ana yurda hizmette 1--ulunmalan Iü. 
zumu ehemmivetle i];\n olunur. \!ı ~kte Uzun yolda 15 nu- Hediye almamak bir şey ifade etmez 

~ Ss aç tbrahimin evinde yatıp 
~! l't tU nıında Ali isminde bir dilen ki: 

(Mütereddit) imzası ile aldığımız mektupta deniyor 

.~ ~ n evvel ölmüştür. 
'l-~nruıı ~-•erildiğinc göre dilenci- (Akıih ciddi ve benimle evlenmek fikrinde olan bir 
'11%c . agıdı olmadığından dört genci sevmekteyim. Fakat tamamile ikna edilmiş değilim, 
' l'i cenazesi kaldırılmamakta- çiiukt1 3 scnc:denberi bana bir kü~ücük hediye bile .:lmadı. 

Ve kendisinöcn 20 yaş büyük fakat çok cazip bir kadınla 
• 

• 

olan alakasını benden sakladığrnı zannediyorum. Acaba ne 
ynpm:ılıyım). 

CEVABIMIZ: Bu fikri nereden aldınız ? Evvela emin 
olmanız liizımdır, çünkü hediye almamak bir şey ifade et
mez. Fak:ıt bizi asıl di.işündüren sizinle evlenmekte acele 
etmcm~sidir. AkraOO.l:ırınızdan tavsiye isteseniz hi~ fena 
olmıyacak. 

SADAKAl FITIR: 
En iyi iyi Son 

K. K. K. 
Bufiday 14 12 11 
Arpa 19 00 0() 
Üztim 100 84 60 

-tıctııııwıınıımııuuıwıun~ 
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8d ze ll!k Dokl-o ~inemanın en p, tJak iki yıldızt, en tatlı ıkı sesı ve '" ıVUUyetta., nın unuluunaz kahramanlen 

JEAN~TTE MAKDONALD NELSON EODV 
Senenin en nefis • En gUzel • En bUyU.ıc ve mefhur operetinde tekrar buıuftuıar. • venvor. 

ROSE MARIE 
BAVA N LA R Gazetemize, "GUzelllk doktOnı" adr:!.,. 

ne haldld veya mUstear adl&rmııda ıora 

cagmız ınıallerlD cevaplarım bu sütunda bulursunuz. Bu cevaplam- P&ı11Jte a.ııl&§mlJ bulun 
duğumuz güzelllk mUeaaeaes1 vermektedir. GllHlllttnlzi nokAD bırakan kuaurla.rmm bize 

Cnümüzdekl perşembe akşamı 

yaz;mız. .., 

-19-
Bcbekten R. S. ifaretiyle sorulu-

yor: 
-Y(Jftm !6, boyum 1.,6~, liZom 68, 

olduk9CJ mütena.tip bir Woudu?t& mr. 
Şifmatılıktan ~yetim yoktur, yaZ

nu yQZüımden fikdyetimi bildiriyo-

"'"'" Yi2.ıilmiltl ci1dl yağlt.dır ~ §işman-
dır.~ .henil.z yoktur, ya1r 
Mı gi5z1erlmlK Gltmcfa ilci ~ çizgi 001' 

ki, btm1.ann ~ 8600pt6n D.e7i geldiğtn,i 
zanMdiyorom. 

Paz7a m.aJciyaj yaparım. Bilh&aa., 
g6zlıerim~ daha fazl.a ~gul oı. 

rum. Kirpikl.eri1M rimel kullandığım
dan., bugün yerU rimellmim.i.ıden biri
"' kuZlaKınm. Rimel çok yağlı olma • 
Mndan '"*ı yokStJ f azl.a boyamndatı mt, 
glSzünimMı altında birikiyor, yı1catıdt
ğa ~ .. t;ıkm'?Jor 'Ve mll.Umıadiyen Bil 
mele 1.damgeıtyor. 

Bu aOm.ek ihtimal t.alr.~ ediyor, bel
ki ~ çizgil.erift glSrünm&ine sebep bu. 
Aoaba hangi marm "'1ı.el l7'J kremi kul 
Jattmaklığım. &mdw, lıltftm bildirir 
1'6 çizgilm' 1wJc1cmd4 birkaç tavaiyede 
bulunursanız memnun olunım. 

Omdan rimel 1'e krmnlerdeft g&nder 
mek 1otıbil oluraa, bildir"°"ğiniz ücret
le yol pam.!ım takdim. ederim. 

Cevap: 
Makyaj iyi malzeme kullanmak 

prtiyle yüzün dmsine hiç bir zaraı 
vermez. Ancak akşamlan yatağa 
girmeden makyajın iyice temizlen
mesi lazımdır. Aksi t.ıkdirdc yüz de
diıinin mcsahalan tıkalı kalarak, bir 
teneffüs vasıtası, daha doğrusu tcnef 
füa cihazmm mühim bir parçaaı olar. 
dmnin vazifesini gönncaine mini o· 
lur ve deri çabuk. bo~larak hunıtur. 
ihtiyarlık izleri bat gösterir. 

Makyaj musluk başında su ile te
mizlenmez. Makyaj l'!vvela temizleyt 
ci bir kremle silinmelidir. Yüz tcmir 
lemek için şu tertipte bir krem çok 
faydalıdır: 

Eritilecek:; 
St~ . 
Glycerine 
Badem yağı 
Su 
Sonra buna 

200 Gr. 
50 .. 
50 ,, 

500 .. 

T riethanolamine 1 O Gra 
Karbonat dö Sud Solvay 5 ,, 
İhtiva eden 200 gram ılık au ila-

~ ediniz. Ve içine aevdiğiniz esans· 
lardan birini katınız. 

Kremin aoğuyuncıya kadar iyice 
durulması icap eder. 

Bu tertibi kendiniz evde yapa
mazaanız her hangi hir eczacıya yap
tırabilirsiniz. Makyajlı yüzünüz bu 
kremle silindikten sonra, ılık ıu Vt" 

yumu~ak bir tuvalet s?tbunu ile yıka· 
ymız. Sonnı da musluk bagmda yü. 
zünüze soğuk suyu iyice çırpl§tmp 
sert bir havlu ile kurulnyrnız. Yata~a 
muhakkak temiz ve tuvaletsiz bir 
yüzle girmelisiniz. 

Yüzünüzün yağlı olmasma ge. 
lince: Yağlı derilere öyle raatgele her 
hanı:P bir krem kullanılamaz. Bu sü
tunlarda 12 numara :le (A. Latife 
Ilgm) adresine krem tertipleri tavsi
ye ettim. Bunlan ftİ% de yaptmnrz. 

00\ı-<i 
OOAM 

h<EN 
PE&A iı.E:. 
~\L..~l<AR 

Ttı..~\ 
Ot>AYA G>iR

M\~\.ER
t>i 

Gözlerinizin altmdaki çizgiler tahriş· 
ten olabileceği gibi dediğimiz gibi 

iv MELEK ve SAKAR y A smemalannda birde' 

tik temsiller için biletler şimdiden satılmaktqdır 
---::::::::"~ 

kullandığınız makyaj malzemesinden --- - --- - - --------

~ ilm~~~~~~~d~~ Tayyarede •••••••••••••••••••~ 
zin altındaki dmlcr, vücudunuzun Dillerde dola§an havadia 
hiç bir ymndeki deriye benzemez. musiki 
Bunlar çok hassastır, çok incedir. Ka 
tiyen hırpalanmrya gel.nez. Bu yüz .. 
den göz altındaki derilere masaj ya· 
pılamıyacağı gibi katiyen dokunula· 
maz da. Size halisan-: tavsiyem §U· 

dur: 
Göz allmdaki derilere dokunma· 

ymız. Yalnız yavaş ve çok hafif 
olmak üzere krem sürebilirsiniz. 

Göz altlannda çizgiler 25 yaşın
da başlar. Bunlan ovar, hrrpalarsr 
nız fazlalaşmasını temin etmekten 
ba§ka bir İf yapmamı§ olursunuz. 

Meşhur opera yıldı
zı Lily Pons havar 
da musiki yapmak 
tadrr. 
Kendisinin musl -
siki direktörll olan 
Andre Koselantez 
yıldız Nevyorkla 
Holivut arasında 

uçarken prova.lan -
m brrakma.sm dl -
ye kUçUcük bir 

Lily Pons "tayyare piyanosu,, 
in.sa etmiştir. Llly Pons vaktini film 

25 ARANYOSSY 
RAJKO 

Çocuk Çingene orkestrasını 
görmek ve dinlemek için bütün telefonlar Tepeba§ı 

GARDEN'in 42690 numarasııt1 

bularak bir ınasa 6l'Iyorlar, siz de acele ediniz. 
Ayni programda· fl.ekalkah alnema Vddızı LU PERK Hl 

Fiyatlara zam yoktur. Sünne tavsiyesine gelince; Bunu 
ben değil, siz tayin edeceksiniz. Gö· 
zünüze hans:; cinsin daha uv~ın gel
diğini tecrübe ile unlıyabilirsiniz. 
Şimdi kuru sürmelerc it;bar olmadığı 
için gene yağlılanm kullanacaksmrz. 

-.. ~' .·•\ıf • • \ ... ,. •Ilı , • •• , , ,. 

opera, konser ''e radyo programlarını ,-------------------------

-20-
Şi§liden K. E. Y. N. ip.retleriyle 

soruluyor: 
«GQ6tenizdeki Uônı okııyııncıa çok 

aeuindim. Ve hemen derdimi ri:e açma 
ya 1otlror verdim. 11 !!C§ınd.a.yım., bo
yum 1,63, kilom 60 tUr. Derdi?Me, mun 
ta.mm bir baıOağa aaJt.ip o7amayı.,ım -
drr. Yani., bacağım 9Gf'P'ldır. Genç bir 
7cu tgin bunun Mkılıd.ar acs 'bir f61J ol
duğu*' herhald6 taaawur edersini~ 

lkıi baoağıms uzatıp yon ymza getirdi
ğim mman diz 1ocıpaklanmın 1ıi2ıaaın

da ı.s parma1' açıklık, ~ diz mpağı
mm ayak tarafına doğru bittiği yerin 
himamda 3 pm-ma1c açıklık, ayak bı1e-

~-· Maoatnda 8 panna1c açıklık ııor 
dır. Bu açildık 8 ve 1.6 parmak arasın-
da 7oıılçGma JwOOr cleoom ediyor. Ta
bi! otu"'fUml.a baooklarım aramndaki 
bu açıklığı belki myıflıktan dersiniz. 
Evet, eğer bacağımın 1oalemi d.Uz o'l8ay 
dı, haklı olurdunuz. FaJaJt 'kıcUem4 cUız 
~ğa. B~ yarirken olduğundan 
daha fa.z'14 9iJrpıic g6Zükf!,yor. 10 - 11 
YG§1nd4n sonm olm.u§, küçükken çok 
düz baook1.artm 00"71iı§. 

Cevap: 

doldurmakla geçirmekte olduğundan 
durmadan seyahat mecburiyetindedir 
ve bu yolculuklarını hep tayyareyle 
yapmaktadır. 

Tayyare piyanosu 65 kilo ağırlığın. 
dadır. Lili Pons ile direktörü araların
da piyano olmak Uzere tayyarenin 8n 
8I?'adald iki koltuğuna oturmakta, dl· 
rektör çalmakta, yıldız da şarkılarmı 
prova etmektedir. 

Tayyarenin diğer yolcu lan için hl ç 
de fena bir seyahat değil! 

Verıın bDır moda 
çoDgoınOo~n 

Bacaklarınızdaki nrı:za küçük}öj 
ğünüzde çckmi§ olduğunuz kemik 
hastalığmclan ileri ~elmektedir. Bö} 
le çarpıklıklar pek kü~ük iken fark 
na vanhrsa, müteha9 ııs1~rm :1apac::k Ammkada film mera!:hsı kadnı 
lan banyo ve masaj tedavileriyle kıs- lar arasında yeni bir çılgınlık baş gÖ<J 
men önüne geçilebilir; yaş ilerledik- tcrmiştir. Bunlar sevmekte oldukl.ı· 
ten sonra düzeltilmesi imkanı yoktur. n ytldızlann portlmni sırtlanna döv· 
Çarpık kemikleri cerrahi amcliyatb dürmektedirler. Bu resimde gördüğü
düzeltmek te imkansızdır. nüz sevimli kız sırtına sinema artia· 

Verdiğiniz ölçülere göre sizdı- ti Gerri Kuper'in portresini dövdür .. -
çarpıklık · göze bataçak derecede rek o canım omuzunu berbat ettir
fazla değildir. Bunu irade kuvveti ve miştir. 
daima tetik davranmak suretiyle hic ======:::::::;:======= 
göatenniyebilirsiniz. B,. kadarcık az yan LeyJ.aya: Bize boy ölçünüzü gön 
bir kusur icin üzülmenize hiç lüzum dmniz. 
yok. N~eı~izi kaybetmeyin ve dediği * Bayan Semiha Uyar'a: Bize 
miz gibi dikkatli yürüye yürüve bıı vücut ölçülerinizi göndermenizi rica 
aksaklığı belli etmeme~c muvaffak 0 etmiştik. Henüz alm.ıdık. Bu yüzdeo 
lursunuz. Bundan hilşka giyeceğini'? mektubunuz da gönderilemedi. Ace· 
elbiselerle de bu kusuru örtmek im· lenizi rica edmz. 
kan dahilindedir. Biz ortada üzülmi· Bayan Emine V. K S.'e: Bize ho-
ve del?er bh· hadise gön:nüyoruz. yunuzun, belinizin ve kalçanmn öl· 

• Kandilli Çmar caddesinde Ba- çüsünü gönderiniz. 

S A R A Y sinemasında 
Gınger Rogers ve Fred Astair'I,, 

§ayam hayret muvaffakıyet kaz.anan en son filmleri 

TOP HAT'ı 
siz de dans edecek ve ~arkı larmı söyliyeceksiniz. 

CASiNO 
DE PARiS 

AL JOL vON RUBY KEELER 
Pek yakında 

T C R K sinemasında 

Parti vilayet 
kongresi 

1 Ac:Usaıtı>aıbadS~ 
ıngiliz askerle 
Mareşal Grazyaolf 

neden nıeraslOJ 
yapmışlar? 

Ayın yirminci gUnU 
toplanacak 

Pazar günü toplanan Eyüp, Şile ve 
Yalova llçe kongreleriyle parti ilçe 
kongreleri sona erdi Şile kongresi Ağ 
vn.lı Halilin riyn.setmde tdplandı. Vila
yet namına Reşat Yılmazla Muharrem 

Nalll bulundular. Senelik rapor okun
du. Şilelilerin dilekleri tesblt edildi 
ve yeni idare heyetine Sadık, Ahmet 
Remzi, Hikmet, Mehmet GUl, Sabrı, 

il kongresi delegellğine de Sadık, Ah
met Remzi, Halil seçildiler. 

Eyüp kongresi saylav Yahya Gali
bin başkanlığında açıldı, İbrahim. Zi· 
ya, Feyzi, Burhan, Dr. Hilmi, Mes'ut, 
Ahmet Hamdi yeni idare heyetine; İb-
rahim, Dr. Hilmi, Ziya, Nebil de tı 
kongresi delegeliklerine seçildiler. 

Bugilnden itibaren ilçe kongreleri • 
nln raporları incelenmeğe ve dilekler 
tamıif edilmeğe başlanmıştır. 

n kongresi ha.zırlrklan bu hafta ta
mamla.nacak ve il kongresi, birinci kA 
nunun 20 Jn<M pazar gUnU toplanacak
tır. 

Habeş harbinin en gergin 
rında Adisababayn. gönder~ 
Hint askerlerinin geri a.lındığıııl 
vermi§Uk. . . J. r 

Orada lngillz elçiliğini eınJli)Jıs" 
tında bulunduracağına dair ıııı; 
kral naibi tem.inat vermiş bul~ 

Bu arada Adisababadaki tts.1 
iblne askeri merasim yapıııııs$161 
fmda İngiltere avam kama..raSııı,ı ,O 
giliz harici~·e nazırından bir sl.l 
rulmuştur. . ~ 

Hariciye nazın Eden deınlt~ 
.._ Mareşal Grnzyanl, gftl 

dönmekte olan askerlerimizi 
arzu etmıı. ve maslaha · 0 
muvafakati üzerine m~s.l ~fi 
ba elçilik blnemım gelmigtlt·rJ~ 
nasebetle kendisine askerl ıı:ıe 
pılmıgtır. Fakat bu h!dhseıtltl ,ı 
zaf erinl tanımak meselesiyle 
yoktur. Böyle blr mesele de 111..., tP 
değildir. BUtUn meeele askeT• 
zaketten ibarettir . ., _/ 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

• 

~dNt<Ö i~fM\tO 
MHCi t>& VAR, 

AN'-Al>IN M•~ 
'D C>~Tv~··· • 

f 
• 
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Fası ki 
mahrum 

DUnkU hlkA.yenin hu.lba.sı: 1 
Ttlce&rdan biri güzel, endamlı bir 

kadmm reu&ml&n. modellik etmek la 
tec:ııttnı ruetelerde okuyup, - kend111 
ıanayU netlae lle hiç aıa.kadar oh:Jıadı#t 
balda. - 114.ııda adresi göıterllen eve 
gider. NlyeU bovarcSaltkllr. K&dm& açıl 
mak ı.tene cıe beriki oralı olmaz. Ha 
tın reRlmlıktan b&hMder. Nihayet ka 
dm 1fe bqlamağı teklif ile Anadan doğ 
ma 10yunur. IAk1D ulıte reaaamm ya 
nmda blttabl takımları yoktur. Kodel 
k&dm, re111mm, takımlarını, evden çı 
karken artıaUere bu bir cSalgmlık neti 
ced unuttutunu zannederek tçertkl oda 
ya ''Aleklandrl,, diye ...ıeııtp kocumı 
çafınr. Kocaaı da reuamdır. Reıim yap 
m&k için ne lbtmaa tUccarm emrine 
l.m&de kılarlar. F&kat aalıte reaaa.m bat 
çekmaalnl ve fll'Ç& kullanmumı bllmedi 
ğtnden puaulayı §&§ırmtftır. üstelik ka 
dmm kocalı çıktığ1nı görerek ağzı &A,;Ik 
kalır. Vakanm mabadinl bizzat tuccarm 
ağzından dinleyiniz.: 

"Aleksandr" elinde bir sehP.a ile i
çeri girdL Kan koca önüme birtakım 
bir şeyler serdiler. Bu "bir şeyleri., is
miyle ci.ısmiyle bilmek i<)yle dursun, 
hayatnnda daha yeni görilyordum. 

Eyvahlar olsun, ressamlığı becere -
meyince foyam meydana çıkacak, ko
casından bir temiz dayak yiyecektim 
galiba.. .. 

Herif: 
- İşte her şey tamam! 
Dedikten sonra bir sigara yaktı. öte 

tarafta.ki sedirin üzerine sırt tl-;tü uza 
narak sigarasını pufurdatrp duman 
salmıya başladı. 

Kadm: 
- Ne şekilde durmamı istiyorsu

nuz! - diye sordu. 
- Keyfiniz bilir, ne §ekilde durur

sanız durunuz! 
GUldU. 
- Tablonur.da beni hangi vaziyette 

canland.ıracağıruzı bilmiyorum ki .. 
- O halde su vaziyeti alın bakalım. 
Başıma çorap örüp beni rezil kepaze 

eden kadına öyle bir vazyet verdim. ki, 
hiç şüphesiz, aradan bir dakika geç
meden tabiltüvaru kesilerek: "Amanın 
geçtim oln.! ... ,, diyecekti. 

Lakin o, asla Jopırda.nmadan; mer-
mer bir heykel gibi duruyordu •• 
Beş dakika ... 
Bir çeyrek .. 
.Ynnm saal. 
,. Aleksandr,, uzaktan seslendi: 
- Kuzum ne yapıyorsunuz orada? 

Yağlıboya tUbil o ta.raftan srkılmaz! 
- Her ycğitin bir yo~rt yeyişi var 

drr. EIA.lem öte Uıraftan sıkar ama 
ben buradan sıkarım. Toprağı bol ol
sun, profesörilm ressam "Toriçelli,. 
"6ylcmişti: TUplerin ters taraflarında
ki boyalar her dem taze olurmuş. 

- lyi ama geri kalan neka.dar boya 
\'arsa kurumaz mı ya? .. 

- Ne zarar!? Su katarız! 
- Su mu katanz?? Yağlı boya bu 

Yahu!! Yağlıboyayn su katılmaz?! 
- Lisandaki teceddilt hareketine a

leyhtarsmız galiba.. llle "mayi,, keli
mesi gibi gayrimenus bir kelime kul -
lanmak mı istiyorsunuz?.. Herhangi 
bir nıayiin ismirti s8yliyeceğime kısa
ca "su,, derim, sudan ka.stmun ne tilr
lU nıayi olduğunu anlamanız lazımdı ... 
Dinliven söyliyenden Arif gerek! 
Meğer ne usta hırstzmıı:ırm ! Ev sahi 

bini bastrrdım ... Heri! ce;a.p vermedi! 
Bu :rnuvaffakıyetiınden cesaret ala -
rnk: 

. - Hanı ya sizin ten rengi boyanız!
dıyc ç1kıştnn. 

bo - T~n rengi boya mı? .. Ten rengi 
Yn olmaz k1 ... 
- Nasıl efendim, na8ıl olmaz! .. MU

~leri gezmediniz ntl ? •. Oradaki tablo-
arda bUttın kadınların vücudu tabii 
~enktedlr .. Ten rengi boya olmasaydı 
d:s:arnıar bu tabloyu yapabillrler miy 

8 

1 
• •• Bent aptal yerine koymayın, kı-

aca: "Ten rengi boya pahalıdır al -
rtıa.d ' tnn_,,1rn.. Ya.but "Ten rengi boyam kal-
-"<1.UI,, deyin kA.fi ! 

ltu; Pardon, siz şimdiye kadar f ırra 
andınız mı ? 

- Ne demek?! l\fa.cmllah .. Elbette .. 
ırı: Birkaç :rengi bir araya katı~trr- j 
lıffıctr But-etiyle ~ka bir renk istfh!;al 

be lfnf bftmenfz Th'rmclr CSyle 'S<' •. 

ta . rrıfn Pôt 1nrdığmu anlayıp derhal 
rnıre Yeltendim: 

, ~ı w ıı~i, , !Ilı. 
- Berlin 11anayiine!lse akademisi 

mUdUr muavini baron (Fransuva Ku
pe) renkleri biribirine karıştırmamak 
hakkında ya.zdığı altlı ciltlik eseri o
kuma.dınız sanırım? .. 

- Y oook ... Okumadım! 
- Tavsiye ederim. Nefis eserdir ... 

Şey .. Bu kör bıçağın burada işi ne? .. 
Bununla fırçaları mı yontacağız? 

- Fırça yontulur mu!. Hem bıçak 
değil ki o .. "lspatUl" ! .. Vay!? "İspa
tül,, U bıçak mı zannediyorsunuz? 

- (DUrkha.ym) ın "Kör bıçaklar,, 
lsınindeki şaheserinde, "İspatUl,, hak
kında deniyor ki. .. Maamaf ih bu cihet
ler bizi şimdilik alil.kadar etmez.. lşi- · 
mize bakalım ... 

- Tabloyu epeyce ilerlettiniz mi ba-. ., n. 
- Eh .. Epeyce.. Ağır aksak gidiyo

ruz.. 
"Aleksandr,, yanıma yaklaştı. Yaptı 

ğım resme omuzum un Ustünden baktı· 
-Hmnımmml - dedi. 
- Hoşunuza gitti mi? 
- Tablonuz. .. pek, nasıl söyliyeyim? 

Pek orijinal! .. O ka.dar orijinal ki, hat 
ta modele benzemiyor bile .. 

- Demek sizinle benim "görüş tarz
ları,, mız a.rruımda hayli fark var ... 
Tevekkeli mi "Emil Zola,,: "Sanat e
seri, sanatkarın adesesinden g~tikten 
sonra bize görünen hayattır!,, demi§ .. 
Zevcenize kendi gözüniizle bakınca 

bir türlü görüyorsunuz, benim ade · 
semle bakınca tamamiyle başka türlü 
"Emil Zola,, dahidir doğrusu .. Nazari 
yesi de tahakkuk ediyor! 

- Peki ama. karımın memeleri si
zin "görilş tarzım,, nazaran kadınca -
ğızm omuzunda mı? - ... ( 

- Bu ne biçim menazn- kaidesi! 
- "M.enazır kaidesi,, dediğiniz ba-

nnnefendinin su taraflan mı? .. Tab· 
lomda pek Mn oldu ... Biraz daha beya
za boyanın .•• 

- "Menazır kaidesi,, nin renkle ala
kası yoktur. 

- BUhtant .. Ressam (Cak Conaon) 
mana.zır kaidesiyle renkler arasında 
sıkı bir münasebet bulmaktadır. 

- Ihtimal, ihtimal.. Tablonuzdaki 
şahsın sağ ayağındaki altıncı parmağı 
"caba!,, diye mi yaptınız? 

- Ben ml !azla parmak yapmışım?. 
Yalnışıruz olsa gerek .. Durun, hele bir 
kere sayayım: Bir, iki, Uç, dört, beş .. 
altı.. Sahi altıymış be... Fakat bu al
tmcısmı parmak diye değil, gölge niye 
tine yaptımdı. Maamafih, hoşunuza 
gitmediyse silebilirim .. 

- Nasıl arzu buyurursanız.. Peki 
ama, niçin bütün vücudu yumurta sa
nsına boyuyorsunuz? 

İçimden: 
"Amma da garip adam - dive düşiin 

dllm - boyaların içinde ten rengi olma
dığını demin kendi söylediydi; şimdi 
ne derneğe san renge itiraz ediyor, bil
mem ki..,, 

Acı acı gillerck : 
- Eserimin hoşunu?.a gitmediğini 

anlıyorum, dedim. 

Na?.ikfıne: 

- Öyle bir şey söylemedim ... - Ce
vabını verdi - Şimdiyedek ressamlıkta 

kullanılagelen usullerden hiçbirine ri
ayet etmiyerck yeni tarilar aradığınız 

için; doğrusu ya, müşahcdeniz kıt, bo
yalarmız bula.şık, fakat son zamanlar
da sanayii ncfiscyi inhitata sürükle . 
mek istiycn cereyanlar AYrupanm her 

1 
yerinde siddetle nazara çarptığı için 
saydığım suçlarınız yalnız şahsınıza a
it değildir. 

Artistlere has bir sa.miiınyetle co§
tu: 

- Azizim; bu neviden tablolar ibda 
eden sade siz dl'ğilsinlz .. Karımın mo
dellik yapmak istediğine dair gazete-

lere ilan verdiğimiz gilndenberl - teri 
bıyıklısından tutunuz da ak sakallrsı
na ka.dar; • buraya nice nice ressam
lar geldi. Hepsi sizin gibi.. Şurada bir j 
doeya var. Bu sözilm ona ressamlar 
tarafından çizilen "etUdleri,, tasnif et
tim. Getireyim de bakın; ve allah rı
zam Iç1n s~ylcyin: 

(Hat - SUr) 
( Devanu 1l incide) 
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634 aane •vvel bugUn 

TDmYıır~llil as~eırD~ırn o~mnırn Salır~ooarı 
Tlmur "Chmllerin için• ah• değil, kealk ba,ıaı- topuyarak 

atnilz, <iaha tes.rı.dlr" dadı 

1402 yılı 1 birincikanun günü, 
( 1 cemaziyülevvel 81)5) 534 sene ev 
vel bugün Himur .:>rdusu ile lzmır 
önüne dayandı. 

Bayazıclı mağlup ederek büyük 
bir dehşetle ilerlemekte olan Timur, 
pi§tar kuvvetlerine şu emri vermişti . 

- lzmirde hıristiyan ahalisi vat· 
dır. Şehri iyi muha'l:Ua edin. . ,,. . 

l7mir, elli yedi senedenberi R0· 
doa şövalyeleri tarafından idare edil 
mekte idi. Timur, ~ehre gelir iel· 
mez onlara islarri dinıni kabul etme le 1 
rini, yahut vergi vı!ı rneğe razı ol
malarını teklif etti. Bu iki emirden 
birini kabul etmedikleri takdirde. 
hep3!ni kılıçtan geçireceğini de ilav" 
etti. 

Şövalyelerin reisi, hnberi getire
ne: 

- Biz, böyle emirlere kulak asa· 
cak insanlar değiliz. i-Iükümdarınıza 
söyleyiniz, baıına bci:'l aramasın .. ce· 
vabını verdi. 

Timur, teklifleri:-ıin kabul edil
mediğini anlar anlamzı.z: 

- Harp var .. Oa ... ul ve dümbe
lekler çalınsın emrini verdi. 

Şehre üç koldan hücuma geçildi. 
lzmirin muhasarası, •.'.lrihin eşine güç 
rastlanır vakalardan hiridit. llk önce 
yanar oklan içeri atmAk için duvarlt\· 

nn önlerine makineler kuruldu. Bun· 
\ardan bir netice altn'\mayınca sed
din imtidadmca muhte~if mesafelerde 
kuleler yapıldı. içlerine ikişer yü:: 
asker ile duvarlara çıkmak için iske· 
leler yerleştirildi. Kuleler, tekerlek 
ler üzerinde istenilen noktaya kada-: 
çekilerek hücumu k ılayla.Ştırmakt3 
idi. On bin lağamcı, istihkamlarm 
temellerini kazıyordu . Deniz tarafına 
da büyük taşlar dök:ilerek gemilerin 
girebilmelerinin önü alınıyordu. Sed 
üzerine yığılan taşlar, askerin kara· 
daki gibi muharebe etmeleri ve kale
ye kadar girebilmelerini temin edi
yod'.l. 

Şövalyeler, büyük bir cesaretle 
Timur ordusuna k"lrşr duruyorlar, 

l 
kalelerden yanar ate~ıer yağdırıyor• i 
lardı. Fakat, lzmiri saran kuvvetler,, 
öyle kolay kolay yıl:uak gibi değildi. 

Kumandanlar: 
- Bizi hiç bir ~uvvet lzmirden. 

çıkaramaz. Düşmanı uğraştıra uğ. 
raştıra mahvetmek <>limizdedir. U., 
~idimizi kesmiyelinı... c 

Diyorlardı. Fakat bir gün, Ti·> 
mur askerlerinin şehir önüne geldik
leri \!Örülünce, müth\2 bir panik bq ~ 
gösterdi. Reisler, vııkit geçirmeden, 
kadırgalara kaçtılar. Arkalarından. 
yalvararak, ağlryarnk gelen §Öval-

1 

yelerc aldırmadılar bile "Hıristiyan 1 

nhali gemilere hücurn ile gemicilere. 
yalvararak halatlara, demirlere, kü
reklere sarıldılar. L.ak:n gemilerde bu 
lunnnlar zerrece eseri ıefkat gösteri 
mediler. O betbahtlan mızrak darbe. 
}eriyle aed ve defederek sahilde bıra-1 kıp kendileri denize L\C.1lclılar.,, 

Kaçamıyanlar Ti~urun elinden l 
kurtulamadılar. Emri dinlemiyenler 
ölec~kti. Karar verilmişti. Hepıinin& 
ha§ları kesildi. 

Sehir yağına edilirken birkaç hı: 
riatiyan gemisi, eahile yaklaşarak bh·J 
şeylcı yapmak istedi. Timurun ili"'. 

kcrleri mukabele etmeğe ha~ırlanır 
ken, Timur mani old11 ve: J 

- Gemilerin içıne ateş değil, ıu-, 
ralardan kesik başlar toplıyarak atı·ı 
nız: O, ateşten, gülled~n daha tesir 
lidir. dedi. 

Büyük kahramanlıklar yapmağa ha-i 
zırlanmı§ buJunan Jemi tayfaları hiçı 
ummadıkları bir vaz.iyt"tle karşılanın 
ca ·torkudan elleri kımıldamama"' • 
başladı. Timurun dediği gibi, gemile 
son süratle uzaklaştılaı. 

Midilli ve Sakızd<l hükumet et 
mekt~ olan yeni ve eski F oçanm C 
neviz valisi, lzmir tıhalisinin uğradı 
ğı akıbeti duyar duymaz, kıymetli 
hedivelerle Timura ge!di ve istediği 
vergiyi vereceğini bildirdi. 

Timur: 
- Keşke şövalye:P.r de senin gibi 

yapsalar da bu kadar cana kıymasa• 
lar .. dedi ve valiye ç.'.lk sanatkarane 
işlenmiş altın asa heJiye etti. 

.. 310 sene evvel bugün 
Tarihin en mutedil adamı Sadrıazam oldu 

Fakat onun yUzUnden Yeniçeri zab tlerl p21rçalzmyor ve 
her parça ,ehr.n mazgallarana asılıyordu 

r arihin .. sadrıazam makamımı başlndı. yen içeri 7.-lbıtleri, öldürül. 
gelmiş zevat içinde en mutedil, -;u mekle kalmıyor, parça parça edili
munsif olmakla maruftur.,, diye ta· yor ve her parça şehrın mazgallarına 
nıttığı Halil paşa, 1626 yılı 1 ilkka- asılıyordu. Esir olan paşalar da acm· 
nun giinü, 31 O sene evvel bugün bu madan öldürülüyord•.ı 
mevkie, yani sadrıfı7.amlığa tayin e- Yeniçeriler kurtlliamıyacaklannı 
dildi. anlnyınC8, kıyafetlerini değiştirme

ğe başlndılar. Fakat bu da tesir etme
di. Bunlar, silah atm3kta diz çöktük
leri vakit, serbest hareket edebilmek 
için, di7. yerleri çıktmlmış çakşir gi• 
yerlerdi. Abazanın nskerleri, bir ya. 
bancı gördüler mi: 

Kendisinden evvdki sadrıazanı, 
muhtelif yerlerde ç1kan isyanlarcı 

meydan verme yüzünden azledilmiş 
ti. Ru isyanların bı;ı.,lıcası, ErzurUtn 

da hükiim siiren Abaza paşanın a· 
yaklanması, istediği gibi hareket et
metıi idi. Halil paşn, bu Abazanın e 

fendisi olduğu için radrıazam yapı 
lırken, Abaza.yı itaat ettirer diye de 
dü~linülmü tü. 

Yeni sadna7..am, ı'llakamrna geçtı -
ğinin üçiincii günü çiddelli bir k:ş 
günüydü. Üsküdara geçti, Şeyh 
Mahmut efendiyi ziyaret ederek ya
pacağı iıleri anlattı. Mdhmut efendi 
ona şu cevabı verdi : 

- Sen bir defa Serdar olm ş· 
dun) 

• • • 

- Çabuk dizini rıkar .. diyor ve 
·fr1:.inde iz gÖriilenlerı: 

- Kafir, sen yeniçcrisin. . diye 
bir :;anive içinde patc;dlıyorlardı. 

Halil paşa, bu sur~tle yettnit gü:ı 
.. ,, rnıııtıktnn sonra, Yt1~murlu ve karlı 
bir gün ricata basladı. Her taraf buzla 
;,..tülmiiştü. Yirmi beş p:ün bu suretle 
.. i\ründti. O tarihe kadar hiç bir or• 
•fonun bu l· .. -lar ~;,.ı~,.tli bir kı~ günü 
hareket ettiği görülrr,emi~ti. 

Askerler soğukta!\ donuyorlar, 
nçlıktan öliivorlar ve dağ yolları ara• 
ıunda yuvnrlannrak pnrçalanıyorlar 
dı. 

Sadrı6zam, Erzurum yolunda l--ln1il pMa fstanbuMan ctkhğı 
iken Ar1~.,ada vali kiiçük Hüseyir, giindenberi her karQılaştığı güçlü\( 
paşayı, Abaza ile gizliden gizliy(! kar ısın~n. Mahmut .. fendinin: 
mektupla§ıyor diye .:>!dürtmüştü. H<'l· . - Sen bir defo daha serdar ol. 
lepte Silahtar Mustafa ağada, günah- muştun ... söziinü hanrhyordu. 
sız olarak başını verrli. Bu adamm Korktu~u bafm-ı rtt"ldi. Halil pa. 
yegane kı:ıbahati ken·füini, Halil pa· şa, lstanbnla dönemeden azledildiği 
şaya sevdirmf'meı;i idi. haberini aldı. 

• • • Tarihin en mutedil ve en muntif 
Abazanm askerleri ile yeniçeribr ~adrıazamı, a.zlcdilmf:'.de kurtulduiu· 

~asında şiddetli ve karılı çarpışmalar na memnundu. 



; 

HABER - Akşam posta!I 

Alman- Japon ittifakı 
harbe hazırlık mı ? 

(Baş tarafı 1 incide) 
neskunun bir Alman - Sovyct harbi 
esnasında Romanya topraklarına hiç
bir yabancı ordunun ayak basmasına 
mUsaade edilmiyeceğini söylemesi. 

2) Lehistan hariciye nazırı Kolonel 
Bek'in de kendi memleketi için ayni 
surette mütalea yürütmesi. 

3) Çekoslovakya hükumetinin dahi 
Çekoslovak topraklarını, her türlü hü
cuma karşı muhafaza edecek kuvvette 
olduğu §eklinde beyanatta bulunması .. 

Haber: - Bu iiç memleket de Al
manya ile Sovyet Rıt81Janın aralarında 
bulundukları iyin çiğnenmek ihtimali
ne 1carşı biiyük azim ve iradelerini gö:;; 
termek Wzumunu duyuyorlar. 

verilen tatslllt 

Bu senenin 1 O ayı zarfında tayya 
re fabrikalarımızın randımanı geçen 
yılın ayni devresine nazaran iki misli 
artmıştır. Motör fabrikalarından 
Sovyet endüstrisi geçen seneye ni s 
betle yüzde 40 bir rcrndıman fazlalığı 
göstermiştir. Sovyet hava kuvvetle· 
rinin harp filoları 1931 - 32 seneleri· 
ne nisbetle 4 defa daha kuvvetlidir 

Sovyet hava filosu muharebe 
kuvvetleri, Sovyet tHkesinin bütü ,1 

hudutlarını miidafaa etmeğe hazır 
dır. ,. 
Vorofllofa tevka13de selAhlyet 

lngilizce Daily Sxpres gazetesı
nin yazdığına göre Stalin, Sovyet 
harbiye komiseri Voı oşilofa şimdiye 
kadar görülmemiş bi r kudrette askeri 

Bu 3abah'ki postayla gelen lngilizce bir mekanizme vi.icu lP. getirmesi hu 
'Daily Hcrald gazetesi harici işler baş- susunda geniş salahiyet vermiştir. 
muharriri ya::ıyOT: Buna sebep Sovyetlerce hakikatte as 

Almanyanm harbiye nazırı ve Al- ker'i bir ittifak sayılan Alman - Ja
man harp mekanizmasının şefi gene -

pan anlaşmasıdır. 
ral fon Blomberg şarki Avrupaya ge- Sovyet lideri Kız:.l ordunun b"!~ 
nişlemek için, kendisinin ve generalle-

rnareşalini Kremlind~ bir konferans'l rinin, üç seneden fazla bir zaman sar-
fedip hazırladıklan gizli askeri plan- çağırmıştır. Perşembe giinü toplan'\ 
lan yırtıp atmıya mecbur olmuştur. cak olan bu konferan~ta teşkil edilr.-

Nazi generallerinin bu eserlerini im- cek Lüyük askeri kuvvetin planı ha· 
ha etmesine, Varşovada iki hariciye zırlanacaktır. 
nazın sebep olmuştur. Bunlar Lehis _ Konferansa Sovyetler Birliğini11 
tan hariciye nazırı kolonel Bek ile Ro- diğer yiiksek deniz ve kara askeri er· 
manya hariciye nazın Antoneskudur. kanı da iştirak edec~ktir. 

Bu iki nazır, Rusya ile Almanya a- Stalinin bu dave•inden birkaç sa· 
rasında harp olduğu zaman kendi top- at evvel Moskova radvosu şunu söy
raklarmm çiğnenmesine hükfunetleri. lemiştir: 
nin müsaade etmiyeceği kararını Yer· "Alman - Japorı misakının neş· 
mişlerdir. ri, Almanya ve J ap.:>nyanm askeri 

Ayni zamanda ııu karara da varıl- hırslarını ve Sovyetleı· Birliği aleyhi· 
mıştrr: Ne Lehistan, ne de Romanya ne empervalist tnsnvvıırlarını gizle· 
Berlinle Tokyo arasında aktedilen ko- mek için bir kalkandıı . 
münist aleyhtarı misaka ginniyecek- Yakında bu iki nır.mleketin erkfı
lerdir. Her iki millet de İngiliz nok- nı harbiyesinin sıkı bir teşriki mes~"'
tai nazarını haklı bulmaktadır. Ya- icle bulunacağını ispnt edecek vesi· 
ni bu misak, A'\TUpa sulbü için bir tch l~nlara malikiz. 
dittir! Alman harbiye naz.m Blomberg. 

Hitler, iktidar mevkine geçti geçeli, öniimüzdeki senenin ilk baharmd:.ı 
Alman generalleri Ukraynayı Sovyet T okoyya gidecektir. A!manya Japo-=ı 
Rusyadan koparmak için planlar ha- yaya büyük mikyaste silah ve askeri 
zırlamakla meşguldüler. Sonra Ukrav- mütehassıslar gönderecektir . ., 
nanın zengin topraklan Almanyaya Casuslar Japonyaya kaçmıflar 
ilhak olunacakb. Yahut da Leh kori- Daily Express ssa~ctesi sözlerini 
dorunun iadesine karşılık Lehistana söyle bitirmektedir: 
teklif edilecekti. - Sovyet gizli poli~ şefi Y eş of, son 

Ukraynarun zaptı, Alman orduları • defa casusluk suçu ile tevkif ediler 
nm Lehistandan, yahut Çekoslovakya ecnebilerin masrafını Japonya ve 
ve Romanyadan hiçbir maniaya uğra- Almanyanm verdiği11i ileri sürmek 
maksrzın geçmesine rnütevakkıftı. AI- tedir. 
man strateji üstadları işte bu vollan Y eşof' un söylediğ':ne göre, asıl 
terviç etmekteydiler. Çünkü bu yol . casuslar, Rıısyanm ge.rp hududurı
lar, istilacıları arzu ettikleri toprak- dan değil. ~ark tarafından Mançury:a· 
lara doğrudan doğruya getirecekti. ya ve oradan dn Japonyaya knçmış-

Şimdiyse, tatbik edilecek yalnız bir lardıı . 
plan kalmıştır. Baltık denizi yoluyla lngllt2rcyidc ittifaka çağırmışlar 
istila teşebbüsü! Londradan bildirildiğine göre, Al-

muhasım bölüme ayıracak olan bu 
gibi anlaşmalara girrrıiyeceğini bil· 
dirmektedir. 

DUnyayı ikiye ayıracak hşeb 
bUslerl lnglltere takbih eder 

.... ondra, 30 (A.A.) -Avam kı:.ı
marasmda bir suale ı:evap veren M. 
Eden, Alman - Japon anlaşması
nın neşrinden evvel T t.kyo ve Berlin 
İngiliz büyük elçilerine tevdi edilmiş 
olduğunu söylemiş Vı! demiştir ki: 

··-Alman dış işlf'ri bakanı Ja
ponya ile Almanya arasında askeri 
ittifaka benzer hiç bir ittifak yapıl· 
rnamış olduğu hakkmcla İngiliz b\;. 
yük elçisine teminat vermiştir. Diğet 
taraftan, Japon dış i~leri bakanı da 
hiç bir gizli muahed~nin imzalanma· 
mış olduğunu temin etmiştir. ltalyı:ı· 
nm da buna benzer h;• anlaşma yao 
mak için Japonya ;Je müzakereye 
giriştiği hakkında hiç bir malumatım 
yoktur. 

.ngiliz hüklımetinin vaziyetinP 
nelince, Avam Kam"\rnsı da pek iyi 
bilir ki hüki'ınıet, dün..,·ayı ikiye ayır· 
ll' 'lk hususunda yapı1an teşebbüsü 
bilhassa idP-olojik sel-,cplerden dolayı 
kati bir sekilde takbih etmiştir. 

lnrr1{i7 hüktım,.ti 1i11 siyasası, bü. 
tiin milletler arasm~'l dostane müna
sebetle teessüsüne elinden geldiği 
kadar yardım etm1>1< ~·c.klinde teceHi 
etmekte ber<levam,..h . .. 

Sovyetlesen komşular111a 
Almanya hUcum edecekml• J 

Fransızca Ami :iu Pöpl gazetesi 
Belçil~anın bitaraflık ılan etmesinden 
sonra bütün devletbr~n müphemiyet 
içerisinde kaldığım v~ komünizm a· 
leyhtarlığınm her de1·-ie- deva bir met1· 
lek gibi ortaya çıkmış olduğunu, 
Almanyanın yakmdcı l.,omünizm n
leytarhğını umumi ·:.ir müdahale dok~ 
trini haline getirmesi, yani Sovyet
leşmek arazını gördl:ğü komşuların· 
daki bu arazı silahld ortadan kaldır 
mağa kıyam etmesi ıtıuhtemel bulun
duğunu yazmaktadır. 

Sulhperverlere mUtevecclh 
ittifak 

f' ransızca "Humnnite,, gazeteaiı 
M. Litvinofun So'\'yetler kongr~
sinde söylemiş olduğu nutuktan b'-'
hisle diyor ki: 

"1\1. Litvinof, füt;,ıhat amatörleri· 
nin arkasında gizlenmekte oldukları 
ideolojik paravanayı lwşunetle devir
miştir. Jeponya ile Almanya, uzun 
hazırlıklardan sonra <loktrine rniite
allik sebeplerden dol.ıvı birleşmiş
lerdir. Bu iki devl'!tin birleşmeleri
nin sebebi tevessü ve fiituhattır. Y tt· 
ni yakında ltalyarnn da muvafakf\t 
edeceği bu iki devlet ittifakı, bütün 
sulhperver devletler v ley hine müte
veccihtir .. , 

Bu plana göre askerlerin evvela de- man sefiri Kont Rib"!ntrop lngilte· 
niz yoluyla ııarki Prusyaya nakli lazım reyi de Alman - jFıpon anlaşmasın<>. 
gelmektedir. Oradan Litvanyaya, da - iştirakP. r 1<lvet etmi~tir. Londra siyasi 
ha sonra Letonyaya geçirilerek Rus mahnfiJi. lngilterenirı Avrupayı iki 
topra.klarma sokulacak ve böylece Le- -----------------------------

:grad, oradan Moskovnya gidilecek- Japonya So v yet-
Fakat bu mmtaka, Sovyet Rusya ta-

rafından pek kolay müdafaa edilebilen le re ye · ı · r 
ve harp zihniyetli Alman generalleri- n 1 1 
nin bile istilada tereddüt ettikleri mm 
takadır. 

Sovyet Rusyamn hava kuvvetleri 

Moskova, 30 {A.A.) - Tas A
jansı bildiriyor: 

Kızıl ordu hava kuvvetleri idaresi 
ikinci şefi Kripin kongre müzakerele
rine iştirak ederek söz almış ve AI. 
manya, İtalya, Japonya ve diğer ka

pitalist memleketler hava filolarının 
vaziyet ve inkişafını mevzuu bahse . 
derek demi§tir ki: 

''-Hepimiz biliyoruz ki, bazı 
devletler şimdi muazzam bir harbin 
hazırlığiyle meşguldiir1er. Fakat biz 
onların hava kuvvetlerinden korkmu 
yoruz. Cesur memleketimiz kuvvet 

li hava ordusunu bizzat viicuda getir
miştir. Silahlarmm mükemmeliyeti, 
muhariplerin askeri ~alim ve terbiye . 
si ve fedakarlık kabiliyetleriyle Sov

yet hava ordusu herhengi kapitalist 
devletin herhangi fil 1>suna nisbetl'! 
daha kudretli bir alet tC§kil etmekte
dir. 

Sovyetlerle Japonya arasında birl 
harv çıktığı ta1"4irde galibiyetin han
gi tarafta kalması nıuhtemeldir1 Bu 
mevzuu tetkik eden Sorbon Vnirersi
tesi profesörlerinden Ed.avrd Gügo bir 
Fransız nıecmua.~ına yazdıfiı. yazıd~1 

§Ö"Jle dcmc1ctcdir: 

"Bu gün herhangi bir Rus - Japon 
harbi, uzak şarktaki en müfrit komü
nizm aleyhtarı olan devlet adamlarının 
da t"yit ettiği gibi çok kısa bir 7.aman
da ve Japonların aleyhine neticelene
cektir. Vaziyetin bu merkezde olduğu
nu Japon devlet adamları herkesten iyi 
biliyorlar ve bunun içindir ki Rusya ile 
yapılacak bir ademi tecavüz misakını 

hararetle kabul edeceklerdir. işte Ja
ponya, Sovyetlerin bu üstünlüğünü bil
diği içindir ki Almanya ile anlaşmağa 

mecbur olmu§tur. 
Böyle bir mukayese 1932 de yapılmış 

olsaydı netice Japonların daha ziyade 
lehine çıkabilirdi, fakat bugün ... 

Şimdi başlayacak bir harp, ani bir 
taarruzun muvaffakiyet veya ademi 
muvaffakiyetine bağlıdır. Harbin Ka-

rada vuku bulacağı yer olan Mançuko
da, Japonlar gerek efrad adedi ve gerek 
se techizat bakımından aşağı derecede
dir. Donanması ise asker naklinden ve 
nihayet Vladivostoku hırpalamaktan 

başka bir işe yaramaz. 
Hava kuvvetlerine gelince; Sovyet 

tayyareleri hem miktar ve hem de ev
saf itibarile üstündür. En büyük Japon 
şe!tlrlerine de birkaç saatlik mesafede 
bulunmaktadırlar. Çıkarılacak netice 
herhalde Japonların lehine olmayacak
tır. Buna bir de Japon hava kuvvetleri
nin karşılarında tahrip etmek için çöl
den• başka bir şey bulamıyacaklan da 
katılırsa bu kuvvetin su götürmez bir 
şekil aldığı kolayca anlaşılır. 

Sovyetlerin Baykal gölünün şarkında 
daimi surette bulundurdukları hazari 
ordu 200 bin kişilik bir kuvvete sahip
tir. Bir harp vukuunda on misli arta
cak olan bu kuvvet en modern harp va
sıtalarile techiz edilmiş ve makinele,tt
rilmi~tir. 1940 da tamamen tatbik edi
lecek olan yeni askeri proje mucibince 
suUı zamanında Sovyet ordusu 2,5 mil-

I Birincl B.nun - 1936 

Asiler bir şehir daha 
bombardıman etti 

Ilıll;irnıetc sadık harp gemileri Mala. gayı bombardımana giderlerken 

Alikante, 1 (A.A .) - Asi ta) 
yareler öğleden evv.!l Alikante Üzt:· 
rind~ uçarak şehir üzerine yüzden 
fazla bomba atmışl'lrdır. Taarruza 
iştirak eden tayyarelerden ikisi, ben
zin ve cephanelerini Santapola ve 
Gardamar arasında vçık denizde de
mir atmış olan bir Atman gemisin
den tedarik etmişler-lir. Alikantede 
hasar cok mühimdir. 7 ayiata uğrıyan 
askeri-binalar değil fakat hususi ev
lerdir. Birçok aileler bugün köyler~ 
iltica etmek mecburiyetinde kalmış
lardır. 

Mayorkadakl ltalyanlar 
Londra, 1 (A.A.) - Avam ka

marasında bir sual takririne cevap 
veren Eden Palmadaki İngiliz kon · 
solosunun Balcar adaları vaziyeti 
hakkında izahat vermi~ olduğunu ve 
ademi müdahale paktı ile kabili tel;f 
görünmiyen bazı hadiselerin komite

cemiyeti konseyi fevkalade bir içti· 
ma y~pacaktır. 

Elyevm konsey br:ışkanı bulunacı 
Şili büyük elçisi B. Ec.lsar, bugün ge· 
rek dış işleri bakanhgt gerekse kon· 
seyde aza olan memltketlr elçilikleri 
nezdinde toplanma ıorihi hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. Konsf' 
yin 7 yahut 14 iJkk5nunda toplanm!l 
sı muhtemeldir. 

Bura mahafili, ls~anya vaziyeti· 
ninCenevre konseyi tarafından mü
zakere edilmesinin buyük bir istifa
de temin etmiyeceği kanaatini muha· 
faza etmektedir. Bu mahafil, Alman· 
yanm cemiyete aza bulunmadığın· 
dan ltalyanın iştirakinin muhtemel 
olmadığım ileti sürmektedirler. 

Press Associatinn gazetesinin fik 
rine göre, ispanya meselesinin tek· 
rar 3demi müdahale komitesine ha
valesi muhtemeldir. 

ye tebliğ edilmiş olduğunu söylemiş ----------------

ve demiştir ki: Balıkçılık 
"- Mayorka adasında İtalyan 

gönüllülerin bulund 1 ığu malum oldu- kongı·esı· 
ğu gibi, ispanyanın diğer kısrmlarm-

rla c1a ccn"ı i .... 0n1;11 ;·1eıin mevcut ol· Bu sabah A nkarada 
duğu malumdur. F-akat yalnızca bn 
mesele ile meşgul olmak imkansız- başladı 

dır. Balıkçılık kongresi bu sahalı Ankara 
MIUetler cemiyetinin fopfantısı da iktisat vekili Celal Bayar tarafın· 

Londra, 1 (A.A.) - Siyasal mn- dan açılmıştır. Celal Bayar bir nutuk 
hafilin kanaatine görP., Valance hüku söylemiştir. 
metinin dileği mucibince milletler Kongrede balıkçılık kanunu projesi 

yona çıkacak ve bu suretle garpta vu
ku bulacak herhangi bir harpte şark 

kuvvetlerine ihtiyaç his ı;dilmiyecektir. 
Japonya ise Mançuko işgalini 100 

bin neferle yapmıştır ve bu miktar sulh 
zamanında 50 bin kişiye indirilmiştir. 

Japonlar bu miktarı arttırmak imkanı
na da malik değildirler, Çünkü hazari 
orduları 328 bin kişiliktir. Japonlar ara 
zileri yüzünden hariçte harp etmeğe 

mecburdurlar. Fakat efkarı umumiye 
ordunun üçte ikisinin daimi olarak ya
bancı topraklarda kalmasına razı değil
dir. Halbuki Mançoride Rus - Japon 
kuvvetlerinin tevazünü için efkarı u
mumiyenin muhalif bulunduğu hareketi 
yapmak 157.ımdır. 

Japonlar aleyhine olan diğer bir vazi
yet de ıklimin çok sert olmasıdır. Bü
tün bunlar gösteriyor ki, Japonyarun 
müttefiki olan bir garp devleti Sovyetle 
ri r.ıeşgul edecek dahi olsa Sovyetler 
şarkta gene Japonlara üstün olacaklar 
dır. 

Harbin akıbetini burada hava kuvvet 
leri temin edeceği için, iki memleketin 
hava kuvvetleri müsavi de olsa, harita
ya bir göz atmak Japonların bu işte 
mağliip olacaklarını gösterir. Çünkü 
Japonların şehirleri umumiyetle tahta 
evlerden teşekl·ül etmiştir. Ve bir kaç 
yangın bombası bu şehirleri yerle bir 
etmeğe katidir. Halbuki Japon tayyare
leri ancak nakliyat işlerinde kullanıla

bilecektir. Ostelik arada müsavat denen 
şey mevcut değildir. 

Japonlar hayret edilecek derecede 
mukallit olmakla beraber yaratıcı değil 
dir?er. Miıfrit vatanperverlikleri veya
hut itimatsızlıkları yüzünden ecnebi 
tayyare almazlar. Kendi yaptıkları tay
yarelerin ise hiçbir kıymeti yoktur. Bir 
ataıemiliter bu hususta "bir Japon tay
yaresine binebilmek için seyyah da ol
sa bir kahraman veyahut intihara niyet-ı 
lenmiş adam olmak lazmıdırl,, demi§ti. 

müzakere edilecektir. Buna göre sı.ı 

mahsullerinin Türkiye cumhuriyetinin 
kara sularile, nehir, göl, ırmak ve kanal 
gibi iç sularında balıkçılık ve süngerci· 
lik yapmak hakkı Türk vatandaşlarına 

münhasır olacaktır. Ecnebi tebaasından 
olanlar yalnız amatör balıkçılık yapabi· 
leceklerdir. Donanma zabitleri, nefer· 
leri, balıkçılık mütehas:ııslan, balıkçılık 
mektepleri talebeleri, balıkçılığı sanat 
ittihaz edenlerden altnuş yaşını geçen· 
ler te7.kere almaktan muaf olacaklardır. 
TeT.kereleı bir yıl muteber olmak üzere 
balıkhaneler tarafından verilecektir. 

iktisat vekaleti bu kanunla bazı hitnıl 
ye mmtakaları tesbit edecektir. Balıkla• 
rın yumurtalanna ve küçük yavruları· 

nın sığınmasına müsait mevkiler hirna• 
ye mıntakalandır. Buralarda hJlrk tut· 
mak, sulara ot, çamur, kum atmak ya• 
saktır. 

Deniz, göl nehir ve derelerde dinarnit 
ve emsali patlayıcı vasıtalar ve bornba• 
lar atarak veya kapalı kaplara koıunı.ıf 
sönmemis kireç ve b'enzeri kimyevi rnad 
delerle s~ları zehirlemek, balıkları ol: 
dürmek, geceleri karbor, asetilen gib1 

kuvvetli ziya neşreden va~ıtalar yardı• 
mı ile zıpkın kullanarak balıkları ,,e 

'{· 
yumurtalarını imha edecek surette a . 
lanmak yasaktır. Balıkçılık tezkereleri 

··ıc· ile avcılık yapan ve mahsullerini dU . 
gı• kan açmaksızın satanlar kazanç ver le 

sinden, dalyanlar, dolular, göller, JaıY' J 

haneler, dalyan odaları, klübeler, a; 
kurutma. boyama arsası, kayık çekece 
arsalar bina ve arazi vergi~inden ı:nıı; 
aftırlar. Balıkçılık mahsulleri de ııe 
türlü belediye resimlerinden muaf ttı• 
tutacaktır. tc8. 

Hükmi şahsiveti haiz ve iktisat ,,e ı 
letinC' bağlı bir de balıkçılık ban~~ 
kurulacaktır. Bankanın sermayesı ·rt 
milyon lir1l olacaktır. Banka tah'I~' 
çıkarabileceği gibi on beş seneye ].c.a 

vaadcli istikraz dahi yapabilecektlti 
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Buz perisi Sonya 
Henie anlatıyor 

1merikalzlaı beni bir acemi gibi kaı şzladzl1ır 
ilk dostlarım arasında küçük sinema 

artisti Şirley vardı 
llç olimpiyat f(lmptyonu ~"' 
~ kız Sonya, Henie'nin niha.yet 
':lif edilen f6'Jka1kl6 bir meblağı red 
'bniyerek .Ameri1«ıZı bir rifıema şir
~iyle mukaveU, yaptığı ve amatörlü
~ bırakarak proj&y<mel olduğu ma -

ur. 
8u.z perisi 'U.1Wamnı kmıanan bu gü

tl kız Amer&kad.aki ihtisasl.arım şöy
flfılatmaktcıdır: 

~ki tanınmıyan alıba.plarımdan ba 
~ ne olduğumu bilmek isterler. 
~ birçoklan için, ortadan kaybol
:11.ltl ve bana Avrupada. ne olduğumu 
~ bilmediklerini mektupla yazanlar 
'11.U. l.şte, Amerikaya geldiğimdenberi 
~~iğim hayat: 

l· ~erikaya geldiğim zaman (bu ta
Q bir sinema konturatiyle oldu), baş 
~çta işler ümit ettiğim gibi gitmi-

u. 
\ .\nıerikadaki hayatın Avnıpadakiy
~ Sok farklı olduğunu biliyorsunuz. 
ı,~Pada bir şahsiyet olan, burada 
.~en siliktir. Kral veyahut bir 
~eti temsilen gitmiyorsanız, Nev -
'lll'k: limanına ayak bastığınız zaman 
~ hiç kimse tanımaz. Bunu, Nevyor
~ bü.yük patinaj yerine girdiğim za 
"'<l.ll daha iyi anladrm. 
l!Urada ilk antrenman.nnı yaparken 
~a bir profesör yaklaştı ve dedi . 

Ve en nihayet şimdi tatil umanın
dayım. Patinaj yerleri direktörlerin -
den kendilerine bir müsamere hazır -
lamam için 40 teklif k~da kal
dım. Faka.t pederim Norv~ten geldi, 

FtYI 'le lb>@ O 

Fransa 
Yugoslavya 

Bu ayın 13 ünde 
karşılaşaea k lar 

Fransa ve Yugoslavya milli futbol 

taknnlan bu ayın 13 ünde Pariste kar
şılaşacaklardır. 

Oslodaki kumaş fabriKasmı sattı, bu 
şekilde Henie ailesi Kaliforniyada yer
leşmiş oluyor. Fakat çok muhtemeldir 
ki bu ihtiyar ve sevgili Avrupayı pek 
yakında ziyarete gideceğiz. 

Ölilm 
Mütekait general Hüseyin Hüsnü 

Karsan oğlu İstanbul belediyesi sular 

idare'ii memurlarından arkadaşmuz Sa

di Karsanın amcası Bay Şükrü Karsan 

bugün vefat etmiştir. Cenazesi yann 

Şişli Etfal hastanesinden kaldınlarak 

aile kabristanına defnedilecektir. 
Merhumun ailesine ve arkadaşmuz 

Sadi Karsana beyanı taziyet ederiz. 

Pariste "1937 Paris gü::eli,, ni seçmek için ilk hazırlıklar başlam'l§ttr. 
işte namzetlerden birhnçı. .. 

inci kralı 
Dünyanın en değerli inci gerdanlığını 

ve 25 milyarlak kıymetli taşlann 

Hikiyesini anlatıyor 
Dünyanın en büyük elmas tücca

rı, kimdir biliyor musunuz? Bunu 
erkek okuyucularımız pek merak et
mezlerse de, kadm okuyucularımız 
muhakkak ki ve şiddetle merak eder
ler. Onları daha fa'lla •üzmeden 
derhal söyliyelim. Bu adam, tasav
vur ettiğiniz gibi, bir yahudidir ve is· 
mi de Rasenthal'dir. 

Leonard Rosenthal diyor ki: 
- Beni inciye cezbeden, güzelli

ği kadar, belki de ondan fazla, onda
ki esrar, deniz altındaki hayatı ve yer 
yüzündeki geçirmiş olduğu macera · 
lar olmuştur. 

Rosenthal parmağındaki yüzüğün 
üzerindeki iri bir inc.iyi gösteriyor : 

- işte, diyor, size bir inci. Bu
nun hak.kında ne biliyorsunuz, hika
yesi nedir} Acaba yeni bir inci midir, 
yoksa firavunlar devrinden mi kal
mıştır? Bir mehraçeye mi aitti, yoksa 
alelade bir hafif kadın<\ veya bir kra· 
liçeye mi? Belki bu inci için adam 
öldürülmüştür, belki bunun yüzün· 
den bir aile zengin veya fakir olmu~
tur, Kimse bize bu hususta bir şey 
söyliyemez. O da, mağrur ve so
ğuk, sırrını saklar, sadece güzel bir 
taş olmakla iktifa eder. Asırlardan 
beri, inciler, yalnız yiiksek ve mah 
dut bir sınıfa mahsus bir süs olarak 
kalmtştı. Roma devrinde, inci taka
bilmek için, ona sahip olmak kafi 
değildi. Aynca bir vergi, hem de ol
dukça ağır bir vergi vermek lazımdı. 
O kadar uzaklara gitrneğe ne hacet, 
bugünkü hayatımızda bile pırlanta 
veya elmas takmak veya birisine he· 
diye etmek, oldukça ağır bir vergi 
demek değil midir? 

En meşhur ve mnlum inci gerdan 
Irk, Fransanm eski reis! cümhurlarm· 
dan Thiers'in zevcesine ait olandı. 
Bu gerdanlığın her taşı, bir mehraç~
yi kıskandıracak derecede güzeldi ve 
itina ile hazırlanmıştı . Bu gerdanlık 
tam on bir milyon Fransız frangmn 
satıldı. Hem de o zarnan. 

içinde inci çıkacak olan istiridyP. 
alelekser, renkli maddeler ihtiva e
den sazlıklar arasında ve kireç, çöm-

, 

lekçi çamuru olan arazinin deniz al· 
tında olan kısımlarında ve sahillerde 
yaşar. Denizin sathını dalgalandı· 
dan fırtınalar. istiridyelerin olduklan 
yerlere kadar nüfuz ederler ve hazan 
onların yerlerini de c!eğiştirebilirler. 
Böylece, beyaz. bembe. san veya ye
sil olarak dog-mus olan incinin rengi 
'!.: -
de bilahare değişebilir. ilk bakışta e· 
hemmiyetsiz gibi görünen bir istirid
yenin içinde bir inci olup olmadığım 
anlamak pek müşküldür. Denizin di
binde olan bu hadiselerin sırrını keş'" 
fedecek mahluk hen iiz dünyaya gel 
memiştir. Tabiat, suların içinde es
rarengiz bir şekilde çalı§ır. inci, ya· 

kut, zümrüt, ve safir tabiat 
mahsulüdür, hiç bir beşeri ilim onla• 
rı imal edemez:. 

Fakat bugün, d~nyada, buhran 
yüzünden 25 milyarlık kıymetli ta§ 
donmuş, yani hareketsiz bir sermaye 
olarak kalmıştır. Dünyada birçok 
mahsuller oluyor. Buğday, pamuk, 
yün, ~arap gibi. Bunldr hemen o se
ne veya bir sene sonrn istihlak olur.. 
gider. Fakat kıymet1.i taşlar böyle 
değildir. Her se,ne : l~nizden veyı( 
madenlerden elde e lilen elmaslar.: 
pırlantalar. inciler a'3rrbrdanberi dün 
yada mevcut olan, ve büyük bir dik• 
katle saklanan, muhafaza edilenlere 
gelip ilave olunuyor. 

Nerede kaldı ki, her sene elde 
edilen pırlanta ve inci mahsulü. Ve· 
saitin fennileşmesi yÜ.lilnden bir sene 
evvelkinden fazladır. Son kırk sene· 
denberi, pırlanta hari: . ciiğer dört kIY,· 
metli taş mahsuli.i, beher sene için, 
vasati o!arak dört y iiz milyon franl2 
tutmuştur. Böylece, yukarıda 21 mil
yar olarak tesbit etmi~ olduğum ra· 
kamm hakikate çok yakın olduğu 
kolayca anlaşılabilir. 

- Buhran ne zaman bitecek der
siniz? 

- Son zamanlarda, kıymetli ta~
lar üzerinde biraz muamele yapılma· 
ğa ba~landı. Bundan huhranm b;t· 
tiği neticesini çıkarabilir miyiz? Bil
miyorum. Belki de, bunun sebebi, 
muhtelif memleketlerJe paranın kıy
metinden düşürülmecıi endişesidir. 
Her halde, benim kati fikrimi öğren .. 
mek istiyorsanız, bunu söyliy<'miye· 
ceğimi pişinen haber vereyim. Çünkii 
ben, bugün, bir alim veya iktısatçı 
değil, sadece bir inci tüccarıyım. Mü
saadenizle bilgilerimi, ticaretirnin 
hizmetine inhisar ede~. 

] 

: 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemisı "Oenız kartalı" nuı sUvarisi 
l1.cmt Feliks fon liukner 

Macera ve aşk :romanı -20- Yazan: (Va-Nü) 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~----~~~~~~~~~------~---" 

-50-

YUz klşili k bir asker miilrezesl, bitap 
bir halde bulunan biz biçareleri 

hapishoneve g6tiirdii · 
Gelen zabit bizi esir aldığım söyler 

dikten sonra hilviyetlerimizi sordu. 
Kendimi takdim etilin: 

- Alınan harp gemisi Deniz Kartalı 
süvarisi Kont Fon Lükner ... Arkadaş
larım. da mürettebattan bir kısmı ... 

İngiliz zabiti bu isim üzerine bembe
yaz kesildi, korkudan adeta titremeye 
başladı. Halbuki, gilnlerdir aç ve su
su.z kalan biz za.vallrlarm korku ve
recek hiçbir hallmiz yoktu. 

Yeni nıa.oera.nuz, işte böyle, tam baş 
1adrğmı zannettiğimiz bir sırada ni-

• 
haye~ erdi. 

Esir 
Nihayet düşman eline esir düşmüş

tük; o kadar macera. geçirip birçok 
tehlike a.tlattrktan sonra tam muvaf
~ erişeceğimiz bir strada tam as 
kerce hareket ederek sivil kıyafetinde 
anşman& &tee etmek istemediğimiz 
için esir olmuştuk. 

İngiliz zabiti heyecanma hakim ola
bildiği zaman ağzını açtı: 

- Olrayt? dedi, isminiz bizce n&-

nmshı bir adam ismidir, IAyık olduğu
nuz §ekilde muamele göreceksiniz.. Sö
znme ina.ruıbilireiniz, ben tngilizim. 

"tngiIIztm,, derken bir kelime u~ 
rinde bilhamıa. durarak İngiliz kibir ve 

• guraro:nu gösteriyordu. 
Amra vapuruna geçtiğimiz zame.n 

Jse ~ğmıı:z muamele başka 
ttırlO. oldu. Vapurun ihtiyat' kama.rot 
kadını: 

- V abşfier ! diye bağıra.ra.k karşıla
dı, vapurun gflvertcsini kirleteceksi
nlz! Bu herifleri siya.ha boyama.lı! 

Alman olma.kta.nsa zenci olmağı tercih 
ederim! Kadm ve çocuk dolu vapurları 
yolculariyle beraber batınrken hiç kal 
binJz sızlamadı mı merham.etsizler? He 
pinizl birer birer öldürmek isterdim! 

Dilşmanla.rnmzm propagandala.n bu 
h.f kadmda zehirli tesirini göstermiş 
bulunuyordu. Aldırma.maktan başka 
çare yoktu; öyle yaptık. 

- Evet. 
Hemen arka~la.ra. koştum: 
- Çocuklar, dedim, tenıizleniniz. 

Buglin öğleden sonra saat dörtte ce
nera.l Makenziyi görecekmişiz. Göre -
yim. sizi! .. DUşma.n ceneralinin karşı
sına tertemiz çıkmalısmız! .. 

Kont f<m 1..tl1kne:r lw.Jilizlere esir 
bulunduğu sırail.a 

Ça.maşı:rlarımızı yıkadık, üstlerimi
~i, başla.rmıızı temizledik. ~amaşırla
nmızı vUcutla.rımtzda kuıııtmaklığnnız 

llzımgeliyordlL Çünkü bunları değişti
recek diğer bir kat çamaşır yoktu. Bu
na da. katlandık. İngiliz ceneralinin 
karşısında. bizi ha.kild birer Alınan as
keri olarak görmesini arzu ediyorduk. 

(IJevr:ımı OOT) 

Küçük malul esirlerle dolu anbara girdiği 
vakit korkunç bir manzara gözüne çarptı 

ı çük haremağası isterim. Benim oğ19Jlf Geçen tefrikaların hülasasc 

Altı yUz ktıaur tane yeni hadım olın\l!l 
Habeş çocuğunu hamil gemiler, Kıztlde 
nizde yola çıkıyor. Bunlar, esir tac1r1 
hacı Muatafanm ınallarıdır. Bu adamın 
yeni boşadığı Havva, çocukla.rm tedavi 
sine memur edilmiştir. Fakat, gemide, 
SUnbül adında, hadım olmamış 8-9 Ya§ 
Jo.rmda cin gibi bir oğlan vardır ki, muh 
terts kırklık bir kadm oıa.n Havvıı. bu 
nu kendi ks.ın&rasmda gizliyor. Çocuk 
da, l.ldlmln tesirile, çok evel lnktşa.f et 
m.ijı, bir mahlffittur. 

Havva onu had.mı edilmekten kurtar 
mak için btr plA.n tasarlıyor. Hacı Mua 
ta!a onunla nlka..hmı tazelemek nlyetinl 
izhar ettiği tçin kadmm eski itibarı 
avdet etmiştir. Havva hadım çocukların 
hizmetine baltan cariyeleri cagınyor. . . . . . . . . . . . . . 

Ne tezat?. .• 
Küçüclik kocasının ele geçerek ha.a 

ılım edilmesinden korkuyordu... Biri
cik endi§esi buydlL 

Ka.marasxnm önünde, dört beş kişi
nin birden yürüdüğünü, sonra, ansızın 
durdukla.rmı işitince, yüreği ağzına 
geldi. 
Başbaşa verdikleri zenci çocukla, 

göz göze bakıştılar. Oğlan, atik bir 
hareketle sıçrayıp dolaba saklandı. 

(DilşfuıUn: dolap, kendi memleketinde 
yok ı ... Baskma uğrıya.n bir Aşıkın o. 
raya gizlenmesi iktıza ettiğini nasıl da 
keşfetrni§ti! ! ... ) 

Havva, bozuk, kısık bir sesle: 
- Kimdir o?.-.. dedi. 
Hadım reisin sesi: 
-Açm! 
lsveçli ka.dm, sesi boğazında dUğUm 

lenerek: J 
- Fakat benden ne istiyorsunuz? 

Niçin beni rahat bırakmıyorsunuz? 

- Emir getirdik ... Açınız.. 
Eyvah .• Emir! ... 
Bu gemide Hacı Mustafadan getiri

len eınir, devlet toprakları üzerindePa 
dişahta.n getirilen fermanla., iradeyle 
eşti. .. 

da bunlar arasına katarım..... '1' 
Fa.kat, da.ha şimdiden, onu orU ~· 

çıkarmak, wnumi şartlar içinde taP 
}eştirmek iktıza ediyordu. 

9 
lt'.ıu 

El etek çekildikten sonra, aoııı.b ~ ?ol 

Zavallı kadm, elleri ayakları sapır yaklaştı. Kapısını aralıyarak: >ttbac 
sapır titriyerek kapıyı açtı. - Buraya bak, Sünbül ! - dedi. ' ~a: 

Reis, mütehayyir: 
- Titriyoı:-sunuz? Neniz var? Hasta 

mISID.lZ? 

- Yok, yok ... Bir şeyim yok.. 
- Fakat müteessir olmayınız.. Si-

ze, efendimizin selim.mı: getirdik ... Bir 
de nıüjde! .•• Mısıra varır varmaz, ni
klUımız yenilenecek ... 

-Ya. .. 
Doğrusu, Havva, bunu pek soğuk 

karşıladı. Muhataplan da, mtijde istl
yeceklerken, şaşırıp ka.1dı!ar ... Havva 
Hatun, nasıl olı;nuştu da. dört beş gUn 
içinde eski kocasına. karşı lakaytlaşı
vermiştL .. Bunun esrarı neydi? ... 

Bilselerdi ki, esrar dolaptadır, ve 
bilselerdi ki, Havva, Hacı :Mustafayı 
artık tam.amiyle unutmuştur. Onun ni-

kAhı, boynunda ağrr bir zincir gibi a
ğır çekecektir. DUşUndüğU, tasarladı
ğı hep bu küçilk çocuktur ... 

Gayrita.bil bir hal arzetmem.ek için, 
duda.klarmda zora.ki bir tebessUm hl
sıl etti: 

- Benden de bilmukabele hem se
JAm~ hem de teşekkUr ve minnet! • de
di, • Efendim.iz, vazifemi iyi gördüğü
me emin olsunlar ..• Her halde beni mü 
kft.:fatlandıraca.ltlardır. 

Heyet, geri döndü. 

Havva.: 
"- MükA.fat! - diye dilşilndU. Mü

Wat olarak, ken<lisinden üç beş kü-

Sakın kımıldanayım deme.. Hattiı. dO' ~t,, 
laptan dışarı çıkmıyacaksın... Şi~ fttı< 
ben seni kurtaracağını... Fakat ~i v 
demeden yerinden çrkma.... AnJı'f'I 'k , 
mu.sun?.. ~c 
Oğlan gözlerini çapkın çapkın ıııt" c 

ltıtc 
~~Cl 

pıp: 

- Anlıyorum, karıcığım! - ~:., 
Havva, kamarasım kapadıktan llV' 

ra yukarı çıktı. Zihninde müthiş ııl' 
plan olgunlaşıyordu. Büyük a.nbar JıU 
ğuşunda, inUtnerle ağlaşmaların l>~ 
birine karıştığım işitti. Ağır bir lt~.ıı• 
ortalığı kaplamıştı. Hastaların bUY" 
bir kısmı bu anbardaydı. Diğer JrliÇiJ) b<ı 
iki anbarda da gene yaralı doluydl1• ~'atıl 

üç yiizden fazla küçük alil z.enciJl!O' '\>er 
on kadar cariye hizmetini görUyotd~ ~a 
Yaraların bağlarını çözüyorlar, ti!~ \a1cı 
leri değiştiriyorlar; yahut da istiYeO' 1-tel 
lere su. süt veriyorlardı. ~ k 

Fakat, ekseriyetin çok ıstırap çel'.' ~lllec 
tiği hallerinden belliydi. Yüzleri ~ ~i sı 
yahlıktan çıkmış, toprak rengini eJ,. ltat 
mıştL Elleri, ayakları sıskalaşmış, JC ~ 1 
didleşmişti. ~ ~tti 

lki haremağası, bir hasır sedye,:~ op 
şıyarak, Ha.vvanm önünden geçti! ~~ ltı 
Güverteye gidiyorlardı. ~ ~rı 

İsveçli kadın: 'f ~ ite 
- Bir tane daha mı öldü? - di ~ hi 

sordu. dı, 

- Evet efendimiz! 1 r:ı 
"Efen~z!,, sözU boşuna. gitti. fi ~ 

mek ld, ni.kAh meselesini öğrerunJ~ 
kalmanuş, Havva, eski itibarına Y e' 
den kavuşmuştu. Her istediğini bel'~ 
se yaptırabilecekti. ti' 

Akşam fuııeri Suvaya ve.rdık. Biltnn 
eehlr heyecan içindeydi. Yilz kişilik 
bir asker müfrezesi, bitap bir halde 
bulunan biz biçareleri hapishaneye gö 
ta:rdü. Yolda İngilizler bizi tahkir edi
yorlar, yerliler ise seesiz bir takdirle 
bakıyorlardı. 

Böyle bir artisti kolayca avladığı 
için adeta çocuk gibi seviniyordu 

f ....................... --·--···-····--··--·--
• Yazauı: 1 
i lakender F. Sertelli = 
~ i 

Şöyle bir hakimane nazar attı. ~• 
yüz hastadan dördünün beşin.in aY, 

yolcu olduğunu anladı. lkisi da.ha. ~ 
diden cançekişiyordu. 

Ellerini biribirine vurdu: 
- Kızlar? • diye seslendi. 
Hizmet caryeleri, başlannr katdrı" 

Hapishanenin kapı ve pencerelerin
ae yirmi beş kişi bizi nezaret altmda 
bulunduruyordu. Altı esir için lilzu
munda:n fazla ihtiyatkarlık değil ıni? 
MUeeeese Amiri yüzbaşı Vudhavz 1s:ınin 
de .za.rarmz bir adamdL Hayatı hu3U8i
yesinde banka memuru olan bu genç, 
harbin i1Aru üz.erine ihtiyat zabiti ol
muştu. Bize iyi muamele ettiği gibi 
verdiği yemek de mükemmeldi Biz de 
":21at rahat keyfimize bakryor, kendi
mizi topluyorduk. 

EBa.retin ik gilnU bana sorulan su
nılan :suallere uydurma cevaplar ver
miştim. Maksadını. Mopelyada. kalmış 
olan arkadaşia.rmu kurta.rm.a.ktı. Ar -
ka.daşla.ra da ifadelerimizin biribirini 
118.kzetmP.Tnesi için kendilerine sorula
cak suallere cevap vermemelerini sıkı 
arkı tenbih eylemiştim. Seyir ju.rnalı
mızı denize atmış, yalmz bir tanesini 
sa.k.la.nuştık ki, mUteakip sergiizeştle
rim.izin ehemmiyetli bir rolü olan bir 
defterden sırası gelince bahsedeceğim. 

Biz] oldukça serbest tutan Vudhavz 
belki de bu in.s.'.ı.niyeti yüzünden bir 
müddet sonra deği~irildi ve yerine 
Vayth:ı.vz isminde bir yüzbaşı geldi. 
nu herif bizimle" görüşürken daima e
llııde bir revolver tutmak suretiyle 
lf,..nrfö=ıini gülünç bir mevkie düşürliyor 
dıı. 

Hiç de civanmert bir adam olmryan 
b'l -,,.1.bit bir gün bana yalda.ı;ıarak: 

- Tto!!t, derli, hazırlanınız. Ceneral 
~kcnzf sizi görmek ve görüşmek isti 
}'Ol'. 

- Cenernl M:;ı.hnzi mi'! Cencral di
ğııı!r- arkadaşları da görmek istiyorlar 
mı? 

- Vilcudunuz tıpkı makineden bir 1 
insana benziyor .. O kadar fazla kıvrak .. ! 
O kadar çok atik ve çeviksiniz ki, ben 
sizin vücudunuzun bütün C azasını kınk 
sanıyorum hfil~ 1 

- Herkes böyle sanıyor. Ve böyle 
olmasa, şüphe yok ki sahnede muvaffak 
olamazdım. 

Semra şampanya kadehine elini uza
tırken: 

- Bu biT mümarese meselesidir. Baş 
kabir şey değil .. 

Diye ilave etti. 
Prensin gözlerinin içi güfüyordu. Çok 

neşeliydi.. Berlini biribirine geçiren 
böyle bir artisti kolayca avladığı için a
deta çocuk gibi seviniyordu. 

Müzik .. dans. Şampanya. Kadın .. 
Onu hayatta bu dört şey kadar alaka
dar eden hiçbir cazibe yoktu. Paraya 
bile o kadar çok düşkün değildi. 

Müzik dururken, eliyle işaret ediyor: 
- Durma demek istiyordu. 
Dansa kalkan davetliler oturmak is

terke!l, uzaktan verdiği ufak bir göz i
şaretile çiftler derhal biribirlerine san
hp dönmeğe başlıyordu. 

Prense §aı:npanya şişelerinin uzun 
fasılalarla açılmasına da tahammül ede
miyor: 

- Şampanya içiniz ! diye bağırıyor
dur. 

Garsonlar mütemadiyen şampanya 

şişesi açıyorlardı. 

Çiftler ayakta şampıınya içerek dö
nüyorlardı. 

Kadın .. Bu, prensin çok kıymet ver
diği, çok sevdiği, hatta bazan önünde 
eğildiği şahsiyetti. 

Prens Vilheltn kadına semavi bir var 
hk gibi tapardı. 

Onun bulunduğu mecliste kadın ol-
ırul.dzğı zaman, güneşsiz geçen bütün 

bir gün gibi, çarçabuk sılahr; ruhunun 
boğulduğunu duyardı. 

Maddiyata çok temayülü olan Alman 
cemiyeti içinden prens Vilhelm şen ve 
şakrak bir Pıaris çapkını gibi yagardı. 

Semra. .. 
Prens Vilhelm sofrada onun çekici 

ve mahmur baloşlannı gördilkçe: 
- İşte, bu kadın beni yıenecek.. de

mek ister gibi, ba§mı sallıyarak gülüm
süyordu. 

işte klbik bir vals. 
- Haydi kalk biz de. Ben bu valsi 

pek severim güzelim. 
Kalktılar, biribirine sanldılar. Dön

meğe başladdar. 

Prens bu valste tango figürleri yap
mak ister gibi, bazan omuzlannı: kaldı
rarak, hazan da belini kırarak Semrayı 
coştunnak istiyordu. 

l\ı'"...isa!irler prensin coşkunluğunu u
zaktan sezmişlerdi. 

Çapkm prens kimsenin kendisini ten-
kit etmesinden çekinmiyordu. Eı.asen 

o buraya çok samimi dobtlannı davet 
etmişti. Hemen bütün davetliler pren
sin huzurunda srk sık eğilen, sonsuz 
komplimanlar yapan dalkavuk ruhlu 
kimselerdi. 
Mağrur ve hodbin prens bunların hiç 

birinden çekinmiyor, hiç kimseye kıy
met vermiyordu. 

Onun biraz çekindiği bir tek kadın 

vardı: 

Prenses Ayda. 
Bu kadm, Kayserin akrabasmdan 

prens Falkenştaynrn zevcesi idi. Ken
disi Polonyalıydı .. Çok zeki, anlayışlı 

ve nükteli konuşmasını sever ince ve 
kibar bir kadındı. 
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şür. onun her zaman yaptığı toplatıya 
iştirak ederdi. 

Bu sırada salonun camlı bölmesi ar
kasından bir gölge görünmüştü. Bir· 
denbire herkeste bir telaş eseri görül
dü: 

- fmparatorun gölgesi .. 
- Kayaer geliyor .. 

Prens bile şaşalanuş bir halde başını 
camlı bölmeye çevirerek bir müddet 
baka kalmıştı. 

Fakat bu tereddüt ve şakınlık uzun 
sürmedi. 

o? 

Gölge kayboldu .. 
Şimdi herkes biribirine soruyordu: 
- Acaba s.ahiden imparator muydu 

- Yakından göremedik 
çok henziyordu. 

ama, ona 

- lfaydi canım, imparatorun burada 
ne işi var? 

Prens Vilhelm suratını buruşturdu: 

Semra sordu: 

- Neden sıkıldınız? Kayserin mev· 
cudiyeti sizi rahatsız mı edecekti? 

- Şüphesiz meleğim .. O burada iken' 
biz nasıl eğlenebiliriz? 

- Ah keşki gelseydi.. Hiç görmedim 
yakmdan kendisini. 

- Bugün değilse yarın görürüsün , 
yavrum l Herhalde bu gece görmeni is· 
temem. Rahatmuz kaçar sonra. insan
ların neşesi tıpkı güneşe benzer. Batın 

caya kadar devam eder. Ortalığı karan 
lık sarınca nasıl neşeden eser kalmaz
sa. işte imparator gelince de güneşin 

Prens Vilhelmle prens Falkenştayn kaybolması gibi neşemiz birdenbire kay 
biribirlerini çok sevdikleri için, prensesi bolur. 
Ayda dii Vilhelmle sık ve samimi görü~ . (Devamı var) 

ra.k, ona döndüler. 

- Gelin buraya ... İşlerinizi b~~ 
Hatta, bir ta.nesi, tiftik değişt~. 

yi yanda bırakıp kalktı. He~lt 

nmılarının etrafında toplandıla.1"· g.tl 
- Krzlarım ! - diye, Havva, oııl ti 

talimat vermeye başladı. - B~ il 
bir çocuğu daha kaybettik. HaretJl~, 
ları, onu deıılıe atmak üzere çık. J· 
lar. İki tanesi de işte can çe.~is;;., 
Bu iş böyle sölmıez. Ef endimi.Zl 
ra sokacağız! 

Kızlar: ıffe! 
- Ne yapalmı? Emrediniz asJal1 

dediler. I 
Hah, işte, planını tatbik için 'iP 

açılmıştı: 

Havva, dedi ki: ,Jti 
- Ne yapacağımız gayet b9İııı1'' 

Hastaları, dört beş kısma ayırtı .o'/-' 
Her bir krsmm sargılarını başka. fG 111' 
te bağlıyalım ... Mesela, en ağırlııt'1 ~~· 
vi, ondan daha hafifleri sarı, dab~ )ıL'~ 
fiil · ·ı ilAh M~ ·ı sade ' erı yeşı .. a .. avı ere ~jtJI 

bakayım .. Onlarm yarasını baŞk11 ,~' 
se açmasın .. Zira, bi.itün mesele, ) ııU' 
ları açmaktadır .. Tehlike o z3Jll8Jl 

yüyor ... Anlaşıldı mı? .. 
- Baş üstüne efendimiz.. · J!l 1ştl· 
İşte. esaslı bir adım daha ıı:•!,9rıJ' 
- Öyleyse, şu baş tarafta$! t;şıf' 

ları boşal tıp oralara ağırlfl.l"l 
nız ... 

- Han~i1eri ağrr efendiIJ1? ı.ı ,ı~ 
Kızlardan birinin aorduğtl 11 

suale diğerleri itiraz etti: ı.ııt fi~ 
- Ama da a va.nakça. soruyotsse Jtf 

kız ... Hangisi bitkin bir hatdeY 
olan oudr ... 

fü_ı.vva, müdahale etti: t](Jf) 
(De!XJ1"' 
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Kıtal müthişti, karışıklık ise dehşet! 
Atlar gem dlnlemez oldular, birbirlerini 

sürükleyerek suvarilerile beraber· 

ırmak yataklanndan hapa dt 
Joktu: bunlar da vaziydi bOabtltOn 
dlaıtınyordu. Janis vadisini top
derin bir yardı, kenarlan ise kay
dlbe olan meyil uçurum gibiydi. 

dereye yuvarlandılar 
ladı; g8zlerinc!e kızgınlık alevleri par- için, avazı çıktığı kadar: selen gilrilltü ile inledi. Yamaç boyunca 
hyordu. Biryandan da barbar batınYor - Hilcum! .• kumandasını verdi. dizilmif makineli tüfekler ölüm kusma· 
du: .. Buldun buldun da benim telsi% Bu ne muhteıem, ne yürek ürpertici ğa batladı. Yüksek hızla atq eden ma-
telgrafımı parçaldm bat Alacağın ol- bir sahne idi t Atlar çatlayacak bir dört kineU tüfeklerin ıeytanl talrırtılan ku· 
sun koca Türk ı., nala kalktılar. Ova binlerce naldan yük- tak zarlarımızı trrmabyordu. Tüfekler 

hır..rladı, toplar gürledi; kurtunlar hec 
yanımızdan vmJadı: bi% İle mahmuzla .. 
nmm atlarımı.mı karnlanıa biraz daha 
batrarak hllcuma batladk. 

<ı>euamı wr> 
bu vadinin içine itile itile indi-

•e brp yamaca teker teker çeki
çıkanldı. Uzak kyuya tek kol ba
çıktığmmda Türk topçuıu O.dl· 
&lüm utanatnu boplttı. 

mUthifti t Ka"flkhk blllbOtnn 
t Hayvanlar gem dinlemez ol-

Hamppyr lir yan, gUçlU kuvvetli 
bir adamdı. Atım Adeta ıırtlarcaama 

yolcut )-Ukan ıürüldiyerek karııya ç_sı· 

kardı. Yerde 810 olarak yatan bir Hu
zar neferinin yam bapndald lrıbcı b,p
tı ve emir neferim Benaona bağırdı: 

Bizinı 
meydan 
görüşQtnOze göre Gazze 

muharebeleri 
mak iddial.anndan 1'tJZ9~if w latt1t1 
bula dmıerek bahriye nezareti bııenz. 
ı&ğrafmıya baf!Gmtfh. J,ı. bunun içi .. 
dir ki, !5 kdnutltlMM' 1918 dtJ genmıl 
llalkenhapm yddınm onluau kuman
danZığıfta p kıt'a1anmu bağlandı: 

boyana bir daire etrafmda çarket
ıeri ıeri Pferek tekme atmağa 

Askerlerin ile analanndan em
ıOt bruunlanndan ıeldi: bunla

... tıklan ldUUrleri ltitmemek daha 

- Haydi yUrül Ne bekliyorsun? 
- Bir teY beklemiyorum; yüriiye-

- 1 { - mayıp yilkae'k ve çok uatalıklı bir ma
nevra 1cıabUfyetı giJatermeai tloat w 

TCl4rruzum= kınldıktan sonra I~ dilftna1t 1ıerkeM 'ltıayrBt ve hayranlığa 
ıuıer !O kilometro cepheyle Nablıuı nvketmifti1'. 

ol urda. 
O& bulutlan efradın g8zlerine dol
bopzlanm tıkadı, dillerini kuruttu. 

diltt6. Etler yubnya çıkmak 
lnuıılann bapna ve ırynhp kur 

la utraf&D diler atlann llıtilne 

Um L. 

YUzbqı Bulteel'in balilltl en ileride 
çok çabuk bir ıilratle yiirüyilfe kalktı. 
Bi% Uç kiti de bu atıvari bölüğüne katıl 
chk. Türkler bir ldlometre kadar uzak· 
ta bir yamaçta idiler. Daha yan yola 
varmadan yibbap, aeaini ifittirebilmekl 

yolunun iki yanından mukabil t114mı- t:1 titJ ba§l.ayap ıo ~ıe m
za kıalktılar. Tabiidir ki bu kuwetU ta dar olan harekıBtte t,.,uuıer cepMyi 
aıTU.ı karflMnda bize rioat tUl§tü. lla- Ktldaaten BO lrilomıetro Meye rirdfller . 
kat P!k arızalı bir ara.:ltle eaaaen bir Kutla. muAorebeleri olaa'keft Cemal 
buçuk aydır rioat ede ed6 bitlin bir PfJft1 l! ~ide Btıriye w gcr
Aale geZmif o1an Türk orduau11un ge- bl ArobUtan umumi 1Hll'1iğindml çe -
Tiye giderken ~ ycıtnWU gibi dağıl - kiımı,# ortA&ıar gnın ktımandaM ol -

.J anca Türk orduau: Kumanda• 
Jlerainli C""'11Jl JKl§fl; mn11'gdhı Şa,,... 
da, bK orcı.... cüzUtamlan pnlardu 

Der'a4a aekidnci ko1ord11. 
1ıl csanda birinci kııwd ae/mye. 
Tebllkte ! mci kvwm aeferiye. 
A~rde 11 ıncı fır'f«J. 

Oaere dereye yuvar1andı. 
lıreWre btmm vadinin içine cirer-

lrayarak tepetalrlaJt yuTarlandı; 
benim irtibat n muhabere A· 

llfatım timdilllr sona ennlt oldu. 
t.ırr. uhn telab tetcraf takmmun 
~a Olttlne dGtettk ileti parça par

"U. Buna fena hılde kızdım; telgn
GperatGriJ olan Hog Hamppyr dı 
1rederlendl. Bu ilet onun medan Jf· 

•e ıtvlncl idi. Orac!a wdlntn di· 
bya parçallnnm OltOne otura- _,,, ..... ..,,_:·." .. ..:, .... 

bir çocuk gibi hllngilr hUngilr ağ· 

l>öRT NALA. HUCUM! 
_,ama11 umn sUrmedi; aya~ fır-
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- Hastayı bir daha muayene ediniz. 
Nal var, nem yok, doiruca 1nmak 
ladyorum. 

Doktor eli tutup bir mOddet durduk
tan IOlll'a muninine lpret etti. Edvar 
telil• yaJdaprak kola tuttu. O nman~ 
Soktor, Edvara fmldadı: 

- Parmalmdald ylbGk Avrupa iti? 
Edvar, mukabele etti: 
- Bu ,aaqG bir defa elinde g8r

nilft0m. 
- Harekete ıeçecek uman ceJdL 
Doktor ile muavininln Javatça bir 

teYI• konuttuklanm garOnce pap 
ıOphelenmete baftadı. Yanlanna aolru
Jarak onlara dikkatle hakmap bafladı 
Te sordu: 

- Doktor, bu elin llhlbl hakikaten 
Sok buta mı? 

- Hata olduluna bt'lyyen bnHm 
Arada mada gelen tehlikeli bir hOm
IDaya mllbtelldır. Zamanmda tedavi 
edDmene bu hutalık 810mle neticele
lair. 

- Tednl ediline 1rmtulur mu? 
- llOmkOndUr. 
Alamet tbrahlm pqa. odanın içinde 

leainmel• ve eliyle ulaıbm kanttıra· 
rak dUptnmeie bafladı. Nihayet celip 
cloktonm 8nUnde durdu: l 

- Hatayı kurtaracak oldulun tak
dirde lana bin frank verecetbnl vaadet
mlttJm. Şimdi bin frank daha nadedi
Jormn. Siyle: Bu baltayı kurtarmak 
.. ne yapmab? ne iJiç ~? 

- ... bir illç tertip edecelim- ıra
bt ba illcı o kadar ihtimamla içirmek 
1111111dır 1rl eter bir c1amJa fu1a içiri
lec:ıek oluna bir kasa çılmbilir. Bu ıe
lıepı. Dacı yabancı bir el nrema. 

Patı. dudaklannr nırcb. Doktorun 
llarem dalrulne girmesine mOaaade et
._ latemlyordu. Nihayet: 

- Kaıbil, delil, dedi. -Onu gBremea
lin. Fakat açık ve mufaual bir tarifna
me yuabillnin. Böylece yanhghk ol
mas. 

Adolar .. Aımayı b8ylelilde de g3remi
yecefini anlayınca mOteeulr oldu. Fa
kat ,.uacalı tarifnamenln bir k8ıeaine 
birkaç utır illve edebilecelini düıüne
rek papnm teklifini kabul etti: 

- Pelrlll, tarifnameyi hemen yanna
i• ba1la19yım. Fakat ben bunu ancak 
almanca yuabilirim. Bu takdirde al
mancayı dı kimse anlamaz unmm. 

- Dairemde almanca bilen yok ıibl 
dir. Fakat baıta anlar. 

Bunun llzerine doktor kenardaki ma
uya oturarak tarünameyi yazdı. Kiğı
dm !>ir kötcıine de ıu aatırlan ilive 
etti: 

.. Sıevgilim, ıeni lrurtarmaia geldim. 
Bu ilkı içince bayılacakam. Seni Sldll 
zannedecekler ve papnm dairesinden 
çıkaracaklar. Tam nmanında una, M• 

ni uyandıracak bir illç içirecefim. Mu· 
vaffak olacaizma emin; ol bu klğıdı 
yok et ve merak etme.,. 

Adolar, bu utulann altına imzasım 

atmadı. Annanm bunu anlayacaiı filp 
hnizdi. Tarifnameyi zarfa koydu. Ka· 
pattı ve beraberinde getirdikleri çanta
dan çıkardılı bir fie iliçla beıraber pap 
ya verdi: 

- Bu mektupla ilicı hastaya veriniz. 
Tarif ettilfm gibi kullanacak. Yirmi 
damlayı geçimıiyecek oluna iyilefİJ'. 

~nelerce lfiyetle yapr. 
Pap. tqekkOr ederek illcı ve mek

tubı' Aldı. Haremataaı ile haıta kadına 
g8nc1erdi. Doktohm da muavinile bera
ber balta nacı ahncaya kadar orada 
1ca1ma1annı ı8yledi. 

Adolar, hemen gitmek istiyordu. Hal 

yom.ende 7 inci kolordu. 
! inci Türk ortJuau: Kumandan• 

NUwıt pqıı, b.ırarg41&.ı Halep ••• BM or
d~nun cilziJtam'lan pnlardı: 

Adanada 11 ind kolord11. 
Bıımusta 15 fncf ko1.ordu. 
Böylece bu andan itibaren .Almatt o

nera1i llon Fcıll:enhayn bef orduya bir
tlen kumanda ediyordu w cırai if~ 
tik nllfwzu Oamanlı JMmle'ket'lerlnf• 
fe7cma OMUh pM keattnlanm tonıfl 
bultınuyordu. AtlCflk tehla bu onltı ~ 
Zar "6 bu Mlgekw o derece myıflamtt
tı kf ,· ge'Mral Fon Ftılken1&ayn FQfstfa 
cephesini ancak Kafko,Btan geln B t. °' ,...,.,,,,. ~ ~ 

(Det,,.,,, TJar) 
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Bağdatta bir nUzüllü varmıı. bunu te- Şüpheli bir nazarla Butgan ıtizdü. Son 
davi ederek ayağa kaldırmıı. Bir ıeyi ra on bin frank kuanacatnu dUtilnUn
kalmamıf. Zavallı adam yirmi bet sene- ce: 
dir bu Uleti çekiyormu1- Adı Sankinelli - Pekli&, dedi. Şu adamı bir göre

yim. Haremağalanndan birine 18yle 
de onu buraya getininler. 

olan bu Franau ilimi tıtanbulda da bir 
çok körlerin gözlerini açmıı. Baara fCY• 
hinin harem dairesinde hasta kadınlar 
ftnmf. Bunlan da tedavi etmit- Şeyh 
efendi çok memnun kalmıt- Bu doktor 
çok Alim bir adam. Aramızda u fok 
bir milnaaebet var. Buraya ıeldiğini 
görünce hcıııen ıizi hatırladım. Züley
hayı bir kere caıtereUm. Onu iyi ede
ceiinden eminim. Eauen bunu kendi
ıine de ıordum: "Veremi tedavi etmek 
ten kolay ne var?., dedi. 

Ahmet tbrahim pap, Bulgarm bu 
sözlerini dikkatle dinledi. Sonra dedi 
ki: 

- Dotrmu pyani hayret bir adam. 
Bu adamdan istifade etmek mümkün 
Fakat ben barem daireme hiçbir erke
lin girmesine mUaaade edemem. 

Fabt Bulgar llfm arkaamı bırakma
dı: 

- ll'abt papm, bir kadını CSrtU ile 
g&teremez misiniz? Bundan batka bu 
doktor SankineW rayet lhtlyar ve P· 
yam hGnnet bir adamdır. GipUne ka
dar UZ81Umf ak sakalı var. Kadınlar 
da 8rttUU balununca bence doktoru ha
Tem dairesine götürmekte mahzur bl
mas. Bu uyede hem on bin franbmz 
hem de bir kadın lnutulmuı olacak. 
Doktoru buraya getirmekle bata ettim
ae affediniz. 

- Doktonı konafnna mı getirdin? 
- Evet, apğıda avluda muavinile 

beraber emrinizi bekliyorlar. MUnaaip 
cBrOneniz bir kere kendiıile g8r0tll· 
niis. Sonra arzu ederseniz haıtayı g&
teirainiz. 

Ahmet lbnlıim ..... Mm dltOncltı. 

tlyaı Durbar, dıpn çıkınca paf& da 
avluya bakan yandaki odaya geçip pen 
ceredcn apğı baktı. Fakat bakar bak· 
maz güldü. Uzun boylu, beyaz aakalh 
bitap bir adamın beyaz bir merkebe bin· 
mit olduğunu gördU. Bu adamm ayağın 
da kUlot pantalon ve çizme vardı. Ba-
1mda genit kenarb ve ıiyah l:ir ppka 
vardı. Ak aakah göğsüne kadar uzan. 
mış, g6zlcrine de mavi bir g6z1Uk tak• 
nuıtı. Muavininin de ayağında çizme 
vardı. Beyu merkebin yulanndan tut• 
muı. bekliyordu. 

Ahmet İbrahim pap tekrar odasına 
dönerek Durban çağırdı. Bulgar içCTi 
cirince: 

- ihtiyar doktoru gördüm, dedi. 
Haldan varnuı- Harem dairesine gir
mesinde bir mahzur göremiyorum. 

- Enelce de IÖylcmiştim. Bu adam 
hayatını ilme hasrctmi1tir. Gözilniin 
6nllne dünya gilzclinl getineler batını 
çevirip de bakmaz. ~ 

Bu aırada doktor Sankinelli odaya 
girdi. Ahmet tbrahim pap, dokd:>nı kar 
playarak yer g6ıterdi. Sonra ona aor
dn: 

- Nereden geliyorsunuz doktor? 
- tstanbuldan ıeliyorum. Eaaıen 

Berlinliyim. Tetkikat ve tetebbilat ar
susu beni prk memJeketlerinde bir se
yahate mecbur etti. Nebatata çok me
ra1rlıyım. Şarkta da çok çetltll neba
tat vardır. Bunlan toplayarak kolebl· 
yonuma tamamlıyorum. Yol maarafmı 
çıkarmak için de tehirden telıire uifa• 
yarak dektorhak JapıJOl'Ulll. 
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HABER - Akşam 1KN1tası 

Türkçeye çeviren 
A.E. 

Cenup Kutbuna seyahat 
Sergüzeşt için yola çıkılsaydı yaptığımız 
masraf laı'ın yüzde on ile bu işi başarırdık 
İkinci f eserimizde birçok ilimler şaltmağa yardım etmek için dört ağu dan bir kaçını pek =örnertçe yardım-

le uğraştık. taraktör ve bir çok kopek götürdük. lariyle bertaraf etmiştir. 
Bunların bazılarında şümulleri Bütün bu gürültülü ve ağır yükü ta Cumhur başkam Ruzvelt işimize 

çok geni§ olan keşifler yaptık. Me· şıınak için işleme masıafı pahalı olan şahsi alaka gösterdi ve. paraya müte
sela coğrafya sahasında haritalar ke- bir büyük daha doğrus4 bir tek yeri· allik olmamak üzere bizden hükumet 
§iflerimiz neticesinde yeni ha§tan ya· ne iki gemi götürdük. Sadece sergü- yardunmı esirgemedi. Bundan fazla 
pılmak mecburiyetindedir. zqt için yola çıkılsıı)'dı yaptığımız smı yapamazdı da. çünkü para ve· 

Dört yüz ton ma'lzenıeyi lm şekil.de ıaşımak mecburiyeti vardı. r~ 
köpekler t4rafınilan çekilen bir laza 1d.a ya.hut da kayaklarla gide11 _ _..,ı 
adam vasıtasiyle açıldı. Arkadan da yol yapan miircttcbat takip cdl'~ 
buz yarları ü.stüno telef on direklerini atıp köprü, k1trdu1ar. SuxıJ.: 1.aı 
Zarda buzların hareketi o kadar biiy üktü 1ci, bu köprüleri birkaç df. 

kurmak Wzınıgeliyordu. 

iLMi ARAŞTIRMALARA 80-
YÜK ISTlKŞAFLAR LAZIM 

masrafların yüzde onu, hatta yüzde rebilmek için milli kongreden ( Ame-l 
yirrpisi ile bu işi başarırdık. rikan millet meclisi) kanun çıkar

"Jakop Ruppert,, adlı gemimiz için törlerin kataloğlan eayıfa • 
mahrukat verdi. aradı ve tam manasi {lr: kendi!'!. 

mak lazımdı. 
SergÜZC§tİ ve u7.uk yerleri sevdi

ğimi itiraf etmeliyim; yalnız bu sev· 
giler beni tekrar cenup kutbuna geri 
çekmek için kafi idi. Bununla bera
ber, eğer sadece scrgÜzC§t için gİtmİ§ 
olsaydım yanımda yalnız yamn dir 
züne kadar adam götürürdüm. 

HAZIRLIK MOCADELF.SI. 
llk seferimiz dürıya buhranı gün· 

lerine tesadüf etmiıti. Sıkıntı içinde 
bunalan Amerikada böyle bir yolcu· 
luğu hazırlamak için neler çektiğimi· 
zi, ne güçlüklerle kaışıl8§tığımızı ta· 
rif için söz bulamıyorum. Şahsan o 
kadar borca girmiıtim ki, iti yüzüstü 
bırakamazdım; seferrlen vazgeçmek 
iflas etmek olacaktı. 

J 932 - 1933 te iş adam1armm ne 
zorluldarla karşılaştıkların· hepimiz 
biliyorduk. Bununla beraber fenn· 
teşebbüslerimize yardım için büyük 
fedakarlıklara katlanrhlar. Bize yü? 
binlerce dolar kıymetinde alat ve ede-

Lazım olan masraflar da yaptığı- kavrulacak bir sefer heyetine Y 
mız en büyük dikkatlere rağmen, ha· her kalem CfYBYI not etti. 
la da çok borcumuz var ve bunları techizat katagorilerittin listeletl 
vereceğim konferanslaı, yazacağını üyük sayıfa tutmuştu. 
makalelerin haınlatiyle ödemeği ümit Hepsi 30.000 tane olmak 
etmekteyim. mektup yazdık. Mesela üst b9f I 

1Ik yolculuğumd!l bulunmuı olan rak giyilen tulumlar ıçin Czegh' 
gedikli bahriye zabiti Viktor Czegha mektup yazdığı halrif! hiç birisi~ 
yı levazım müdürümüz yaptık. Leva· vap alamadı. Kızakldnmıza 
zım listemiz kocaman bir telefon reh P,aç bulmak için bütün bir sene• tıı' 
berinden büyüli oldu. tup yazdı, ancak muvaffak o~ , 

Bütün sefer, ilme hizmet etra· 
hnda tertip edildiği için tqebbüsler o 
kadar geniş ve masraflı oluyordu. 
Beraberimizde bilginlerden mürek·· 
kep büyük bir heyet götürmek mec· 
buriyetinde idik bu da fazla evler, 
ôah:l büyük gemiler ve bunun için de 
daha çok adamla, her türlü malzeme
den daha fazlası lazrmdı. 

Biz cenup kutbuna yüz bin do
larlık ilmi malzeme götürdük. Ke2 
fettiğimiz sahanın haritasını çıkar· 
mak, çok ağır olan fenni alat ve ede· 
vab ta~unak için çok büyük bir tav· 
yare götürmek mecburiyetinde bl· 
dık. Bize hediye edihniı olan kü· 
çük bir tayyare ise ancak tarassut it
lerin~ yanyabilirdi. 

içinde yüzdüğüm mü§külata rağ
men, bir ikisi müstesna olmak üzere 
en yakın arkaclaşlanmdan bile yar
dım istiyemezdim; çünkü hepsinin de 
kendilerine mahsus para sık.mtılan 
vardı. Y egnne ümi :lim radyo neşri
yatunızı satmak için halkın göstere
ceği alakada idi. He,.kesin düfündü-

vat hediye ettiler. Böylece yola çık
mak imkanı hasıl oldu. Aynca iane 
olarak 150.000 dolar da nakit para 
toplıyabilmiştik. 

En çok para ve.r~~1ler Edacl F ord, 
Vilyam Horlik ve miraJay Jakop Rup 
pert olmuştur. 

Adamlarururt emniyeti için lazım 
olan en ufak malze.:nevi de almadan 
her halde yola çıkamazdım. Hel~ 
elde kafi miktarda fenni techizat bu· 
lunmadıkça böyle bir yolculuk büs
bütün manasız olurdu. 

Lev8Zlm müdürümüz tam iki se- Rize ayn ayrı cinsten tam yiJ1Yll' 
ne techizat temini için memleketi türlü bıçak ve terzimiz için 
ba§tan bap altüst etti. Pş.ra darlığı· muhtelif cins iğne la.7..mıdı. 11J' 
nuz dolayıaiyle techizatm her kalemi~ gibi bir kalem eşyayı levazırrı li 
ni satın alabilecek VRZiyette değild; ne sokunca bu kendisiyle birlikte 
Fakat fabrikatörleri bu malların hedi kaç yüz tali kalem ve yedek te 
ye verilmesi, yahut da ödünç verilme ;ıtı getirir. 
si için ikna mecburiyetinde idi. Mal· Bir senelik çalı§mı-dan sonr9 
zemeyi seçmek ve t~lamak itinde ton şehrinde kocam:ın bir depO} 

Alimleri bu bilinmez iilkeye tc\şı· 
~k ye vapurl.ırdan yüklerimizi bo-

ğünün hilafına olarak ne zeniİnler 
den, ne müesseselerden, ne de hüku-
metten öyle hudutauz yardım görme
dim. Yaptığını istikşnf yolculuklan· 
nm uğradıklan mali zorluklar göz Ö· 

nUne aetirilio benim para itlerine ~'k 
nklrm edmediifi anlasrlır. "Milli coğ
rafya cemiyeti., bu mali buhranlarım 

General F oocls bizim radyo nC§rİ· 
yal ·mızı Kolon .'•\'" radyn §ebekesiyle 
neşretmek lutfunda bulundu. Bunlar 
bizim küçük Amerikadan verdiğimiz 
radyo haberlerini alarak tamim etti
ler. Tidewater gaz kumpanyası da 
tayyurr.lerimiz, taraktörlerimiz ve 

en büyük hizmeti bu mt yapmıftıt ::Yız a!hza doldurduk. 
Sefer heyetinıiz fen, sağlık, deni7 • Ma17 eme sP.Cmektc fevkalô.dt 

seferi, tayyarCf'iltk, vıt işleri ilah gih' 1<:at gerrkti. Ci.inki.i 11dRm}~. ~ 
ayn ayrı on dört kısma ayrıldı. havatı bn mAlzemı-ve bağlı ıclı 

Levazımdan, en lcüçük gibi gö ~·atrk ve h<>ttanivelerimiz ve b 
rünen bir kalemi bile ntlamamak ki"' 1.;;,.1<lii tf'!r"izatımız ~ 1-..lcı:ırl11" ..,1 
bizim levazım müdürii. birçok fabrika tildi. (l)ev(Jrrı: " 

GER 
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- Verem hastalığını tedavi ediyoo-· 
muısunuz, doğru ınu? 

- Her hastalığın bir devaa.ı vardır. 
- Pckili, dairemde verem olmuı bir 

kadın var. Bunu tedavi edebilir misin. 
Muvaffak olunan bin frank vereceğim. 
'.Aksi halde ıeni bir tarlatan diye hapse 
attırmm. 

- Hastayı görmedikçe kat'I bir §ey 
ı5yliycmcm. 

- Diğer doktorlar gh'b ıen de has
tayı görmek mi istiyorsun. Mademki 
veremi tedavi edecek ilacı buldun. Has· 
talık da malfun. Hasta.yz görmeğe ne 
lüzum var.? 

- Hıstayı görmekten mabat onun 
hakikaten verem olup olmadığını anla
mak içindir. Hem hastanın yüzünü gör 
meğe ihtiyacım yok. Nabzını tutmak 
kafi. 

- O halde sizi harem daireaine gö
türmek icap ediyor. 
Paıa bunu söyledikten sonra dütün· 

meğe baı?adı. Onun tereddildilnil gören 
doktor: 

- Bir çare var, dedi. Siz de Basra 
ıeyhi gibi hareket cdebilininiz. O da 
yabancıyı, bahusus bir biristiyanı ha· 
rem dairesine almak fikrinde değildi. 

Duvara bir kol sığacak genişlifinde bir 
delik açtırdı. Böylece delikten uzanan 
hastalann kollanru tutarak nabızlanna 
baktrm. 

Pa,a, bu tekliften memnun oldu: 
- tıte buna diyecek yok. Ben de 

ıeyh gibi yaparım. Sen de odalıklarnru 
bu suretle birer birer muayene edersin. 
lıilatirede çok kalacak mwnız? 

- Yenn sabaha kadar kalacağım. 

lonra yoluma devam etmek mecburi· 
yetindeyfm. ÇUnkü Sofyadan beni çağır 
4ılar, bekliyorlaT. 

- O halde hemen timdi harem daire-

sinin bölmesinde bir delik açtıracağım. 
O zamana kadar ıiz de bir kahvaltı edi· 
niz. 

Pa§a, böyle söyliycrek Bulgarı ve 
doktoru ba§ka bir odaya gönderdi. Çiz· 
meli muavini de doktoru takip ediyor
du. Biraz sonra kendilerine gösterilen 
bir odaya girip oturdular. Arkalanndan 
hizmetçiler bir sofra getirdiler. Masa
nın W:eine kurup çekildilCT. Misafirler 
de yemek yemeğe ba,ladılar. 

tlyas Durbar bfr aralık yava!ÇCI ye
rinden kalkarak kapının arkasına gitti 
ve dııanda kimse bulunup bulunma· 
dığnu öğrenmek için dinledi. Sonra 
kimsenin bulunmadığına emin olarak 
gelip yerine oturdu. Yavafça doktora: 

- Şimdi, dedi, yavaıça konuşabili· 

riz. Burada gayet ihtiyatlı hareket et· 
rnek llzım. Malam ya yerin bile kulağı 
vardır, derler. Bahusus böyle yerlerde .. 

İhtiyar doktor Sankinelli ayağa kalk 
tI. Genç ve dinç bir sesle cevap verdi: 

- Bu sefili boğmadan durarruyac:ı· 
ğım. Kendimi zor zaptedebiliyorum. 
Sanşo Perzden alnuş olduğumuz zehir· 
li hançer yanımda. Az kalsr:ı bunu öğ· 
süne saphyacaktım. 

Bulgar, teUitla: 
- Aman kont, dedi. itidali elden 

bırakmayın. Sonra hepimiz mahvolu
ruz. 
Okııyuculanmızm anlanuı olacaklan 

gibi takma bir sakal takarak ihtiyar dok 
tor kılığına giren Kont Adolar, mua
vini rolilnü oynayan da Edvardı. Düşü· 
nüp taıırumşlar, Annayı muhafızın elin 
den kurtarmak için böyle bir çare bul· 
muşlardı. Kont, Durbara kendilerini 
muhafızın konağına sokmağa muvaffak 
olduğu takdirde büyük bir para vaadet
mişti. O da bu parayı kazanmak ıçin 
onlara yardıma ba§latru§tı. 

-r ~ 

GÜZEL PRENSES tr:1 

Adolar, düşünceli bir ta'lrla mrnl· 
danmağa baıladı: 

- Şimdiki halde muvaffalciyetimiz· 
den şilphelenmeğc başladım. İşler um· 
duğumuz gibi gitmedi. Harem dairesine 
k,..layca girebileceğimizi ilmit rtmiştik. 
Duvarda açılacak küçük bir delikten 
Annanın kolunu tutmakla ne it görebi· 
leceğiz? 

Edvar, hiddetle önündeki masaya ha 
fif bir yumruk indirdi: 

- Camm bu kadar merasime ne lü· 
zum var? Paşayı boğazından yakalayıp 
boğuvcrelim, olur, biter. Arkasından 

harem dairesine girer ve Annayı alıp 
götUrüveiririz. Haremağaları mı bizi 
zaptedebilecekler? Bir kere içeri gire
lim. A nnayt mutlaka bu evden alıp çı· 
karırım. 

Bulgar telaıla söze kanştı: 

- Aman yavaı söyleyiniz. TeliJ ve 
heye:.:anla işi bozacaksınız. Harem dai· 
resine hücum etmek istiyorsunuz. Pa-
1anrn maiyetinde tepeden tırnağa ka· 
dar ~ililılı Uç yüzden fazla asker buJun
du ğnnu unutuyor mutunuz? Beyhude 
kendi kendinizi mahvedeceksiniz. 

Bunun üzerine Adolar: 

- Evet, dedi. Bu teşebbtisilz de an
cak hile ile muvaffak olabiliriz. Baıka 

ça:e yok. 
Bu sırada bir haremağas1 içeri gire· 

rek harem bölmesinin delinmiı bulun
duğunu haber verdi: 

KalktJlar. 'UçU birden uzun bir kori
dordan geçerek haremağalannm bulun 
duğu bir yere girdiler. Burada duvarlar 
alılarla silalenmi,ti. Duvarın birinde kol 
grçecek kadar bir delik açılmz9 bulunu· 
yordu. ' 

Adolar, Annanın bu du"ann arka ta· 
rafında bulunduğunu ve onu kurtaramı 
yacafını düJilndükçe çıldıracak derece· 

ye geliyordu. Kendini zor zaptediyor
du. 

Bir saniye sonra paşa içeri girdi ve 
doktora: 

- Muhterem doktor! İstediğinizi yap 
tırdım. Delik açıldı. Kadınlar öte taraf· 
tan sıra ile geçerek kollannı bu delikten 
uzatacaklar. Şimdi büyük bir doktor 
olrluğunu is~t edecek zaman geldi. 
Veremli hastanın kim olduğunu keşfe· 
deceksin. Haydi başlayalım. 

Haremağası gUmüş bir tepsiye ufak 
bir çekiç ile vurdu. Müteakiben delik· 
ten beyaz ve güzel bir kol uzandı. 

Doktor, gözlüğünü düzelterek deliğe 
yaklaşıp bu eli tuttu ve nabzı saymağa 
oaşladı. Yarım dakika sonra: 

- Bu sağlam 1 dedi. 

Bunun Uzerine kol geri çekildi. Ar· 
kasından başka bir kol göründü. Daha 
sonra birçok kollar uzatılıp çekildi. Her 
defasında doktor "sağlam,, diyordu. 
Bu suretle otuz bet kadın muayene e· 
dilmişti. 

Nihayet. o ana kadar uzanan kolların 
hepsinden daha gilzel bir kol göründü. 

Adolar, bu eli tutar tutmaz titredi. 
BLmu farkeden muhafız paıa hayretle 
sordu: 

- Ne oldunuz doktor? 

- Paaam. Bu kolun sahibini o kadar 
hasta buldum ki müteessir olmaktan 
kendimi alamadım. 

Bunun üzerine haremafuı hetnerı 
yerinden fırhyarak dışan çıktı. Bira# 
sonra gelerek paşıınm kulağına bir şe1 
ler söyledi. Haremağası kolun sahibi• 
nin hangi kadın olduğunu görmek uz: 
ne deliğin arkasına yani harem dairest"' 
ne gidip bakmıştı. 
Haremağasrnın sözlerini işitince A~· 

met İbrahim paıa sarardı. Doktora d0-
nerek: 
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ISTA !\."BUL: 
18,30 plAkla dana musikhi, 19,SO konfe 

ran.1, Dr. Salim Ahmet tarafından, 20 Vedia 
r>.ıu ve arkactaelan tarafından Türk muai 
kisi ve halk 11arkıları, 20,30 Türk muaikl he 
yeU, 21 §Ch1r tiyatrosu artlatlerlnden Bedi,a 
Va.sfl Rıza ve Hazmı tarafından orkestra 
retakatlle operet sahneleri, 21,80 orkestra 
22 pl!kla BOlolar, 22,30 ajans ve borıa haber 
lert, 23, ııon. 
VlYANA: 

18, Noel haz.ırlıklan yayını, konll§IDalar 
19,80 fro.nsızca ders, konu§ma, ~0,0:5 aaat, 
haberler, hava, gelecek haftanın programı, 

haberler, uıuaaı yayın, 20,3:> kODU§ma, 21,05 

orkestra konseri, 22,10 uarkılar ve opera ha 
vaları, 22,60 hattanın makale, haberler, hava 
23,2:5 eğlenceli kon.er, 24,35 haberler, 
BERLt.~: 

17 ,35 muılld, 18,85 aanat haberleri, 19,05 
eğlenceli kon.aer, 20,0:5 apor konU§maıst, 20,20 
ev mwıiklal, 20,110 günün aklalerl, 21,05 ha 
berler, 21,15 mu.ıUd, 23,0:5 hava, haberleı:., 
spor, 28,85 eğlenccıı konıser. 
BUDAPEŞTE: 

18,0:5 konterana, 18,M 8&lon orkeataası, 

19,85 konteraM, 20,05 tan koll.88rl, 20,40 muh 
tellt ~debt eaerlerden parçalar, 21,46 çiııgene 
orkestrası, 22,40 haberler, hava, 23,0b org 
konıserl, 23,45 konterana, 24,05 cazband takı 
mı. 1,10 haberler, 
BtlKREŞ: 

18.0:5 kıraat, 18,20 eflencell konaer, 19,05 
hava, saat, haberler, konterana, 20,30 p.n 
konseri, 20,6:5 keman konıeri, 21,16 kente 
ranıı, 21,811 senfonik konser, 23,8:5 haberler, 
veaalrf' 22,40 konaertıı dev&mı, 23,2:5 orkeatra 
mwı1k1111, 23,60 transızca ve almanca haber 
lor, 24 son haberler, 
LO~DBA: 

17,25 vaaatı İngiltere fırtuyonu 21,0:5 saat 
haberler, bava, ikUısadt haberler, 21,35 kaba 
re numaraları, 22,05 röportaj, 22,:55 orkestra 
konseri, 
PARtS (P,T,T,): 

20,05 oda orkMtram ve §&D, 20,35 havadis 
20,40 orkeatra ve pmn devamı, 21,35 hava 
d1a. bava, 22,06 konU§malar, 22,85 konser, 
H,85 haberler, havL 

HfkAye 

Fası ki 
mahrum· 

( BCJ§ tarafı 5 incide) 
· tçterlnde bir tanesi olau.n bir şeye 

benziyor mu? 

SiNEMALAR 

rCRK 
MELEK 
lPE.K 

SAKARYA 
YILDIZ 
SUMER 

ü.K.AZAB 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORVA 

V AKl'l' Propaganda servisin· 
8 EY O C L U j den: 

Şirley kaptan ! 
ı Yefll domino ?e Kalfeııte 'I 
ı J4oııkova • Şangbay j 
a MeçhOJ aaker ve Kan kar \ 

defleri (TUrkçe eözlU) 
Moakova - Şanghay 

ı Erkek bala ~ 
1 Beıı öldllrmedlm.. g 

ı Dea.luJtı kaçakçılan v.ı E: 
ka.nun.su.z memleket. 1 

1 Utwn.a beni ft Sevginin ~ 

: s.~::~, -;_---_~==== 
ı Vahştleşen insanlar ve 

Kadınlar gölU 

ı Şlrley, K&ı.lgsberg ve şg 
vahşilere hllcum \ 

1 - Türk evlatlarının işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyc:n 
kimsesiz ve bikeslerln ilSnlannı 

meccanen kabul eder. 
İşsiz kalmamak için bundan l ... 

tifade ediniz. 

2 - Memur,kltip.muhaalp, artlat 
kavas, odacı aşçı. hizmetçi. cvllt· 
hk ve her nevi ltçi anyanlar ara· 
dıklarını yorulmadan, ilzUlmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, kUçllk 
;:.::nıarından iıtifade ctmelidirh:r. 

VUMURlYl:T ı Kadm polis olunca, Malı E 
3 - Apartıman, ev, otel, ha

mam, irat, dUkkln, .. .ağua almak 
ve satmak, kiralamak iıtlyenler bu 
işlerini gayet kolay ve en ucuı 
bir f ekil de temin etmft olmalı: içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilAnlar ıUtunundan isti· 

1 S T: : ;'"~:· ••llyor \ 

Mll.J.J 
1111.AL 

ı Bir fakir dcllkanlmın h1 ğ 
klyeat ve Amerika kor ~ 
aanlan ~ 

1 Pomptyenln 800 günleri ~ f;o ·' : etmelidirler. 
ve Bir aşk gecesi ~ 

ı Pompiycnin 80ll günleri ~ 

ı 1kf yavrucuk ve En bUyük E 
tehlike =-=== 

ALEMDAR ı Juan1t& 

4 - Otomobil, araba, :ıiyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve aairc almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 

Kfalı\LBEY öıum kaaırgaaı ve İki ~=~ KURUN gazeteleri ucuz il1nlar 
yllzlü katil sütunundan istifade etmelidirler. 

;; 
KADIKOY :s 

~ Bütün bu arzulannrzın temini 

1 Programını bildirmemişth E için mUracaat edecek mahal yal· 
ı Programını bildirmemiştir ~ mz V AKIT Propaganda ıerviıl

OSKUOAR 
flALll ı Hucum tıloau 

BALAT 
ı Hindistan kahramanı ve 

Topogan bolu ıamplyonu 

TIYA'l'ROLAR 

.SehirTıiJaf roıu 

1111 il Jll 1111 il 
TEPEBAŞt 

dram kııJDJnda 

SOYOK HALA 

dir. İstanbul Ankara caddeli VA· 
E KIT Yurdu. Telefon: 24370 
,$,fı11ııııııı11111nıııt1111tt111ııı"""'"'~"ııııııııın11111 

Yeni nesrıvat ..................... 
Halit takvimi 

Her sene çıkmdkta olan Halit 
takviminin 1937 yılına mahsus olanı 
da haaılmı§tır. Takvim bilgisinden 
başka ayrıca vilayet ve· kazalan· 
mız, dcmiryollamnı~. ıihhi bilgiler, 
posta tarifesi, avcılık ve eaire hak -
kında malumat vardır. 

Fransız Tiyatr011UDda 1 Göz Hekimi 
Operet lrumıı 

bugün taw günUdür. _ Dr. .Şükrü Ertan 

111...111 

llllUH 

Aşk piyankosu 
!Paırnso n n ~n ~®11i1~e 

Saade ve 68 bin lira 
tenıin etti 

Paristen bildiriliyor: 
Fransanın yüksek sosyetesinide ta

nınmıo birçok kadın ve erkekler, bu 
hafta Pariain şık sayfiye mahallelerin· 
den birinde bir düğünde bulunmuşlar 
ve ayni yastıkta kocamak üzere birlc3-
mekte olan çiftin etrafa saçtıkları sa
adet hislerine hayran olmuşlardı. 

Fakat düğünde bulunanların yüzde 
biri bile bilmiyordu ki güvey dünyada 
tertip edilmi§ en aca.ip bir piyankonıın 
mUklfatıdır ve bunu kazanan da gelin
dlr. 

Blzde "Çöpçatan,, denilen bir söz 
v:ıtd1r ya, insanın buna inanacağı ge
liyor. Nikahları kıyılan yeµi evlilere 
§ans ancak bu kadar yardnn edebilir
di,. 

Bu hakikaten acalp ve inanılmaz bir 
hiklyedir. Fakat vakanın başlangıcın 
dan aonuna kadar geçen her şey bUtUn 
teferrUatlyle noterlikte tescil edilmiş 
olduğundan eUphe ve tereddüde mahal 
yoktur. 
Matınuel Vanel ile Mösyö Piyer 

Dukroe Parlsln çok muteber birer ai
lesine mensup olma.kla beraber bayat. 
larını kazanmak mecburiyetinde bulu· 
nan iki gençtirler. 

Kızın birçok hayranları vardır. Ll
kln mensup olduğu ailenin hususi an· 
anelerine göre evlenmesi için karşısı
na bUyUk bir engel dikiliyordu; z.aval
lmın drahoması yoktu. 

GUzel Vanelin birçok hayranları ara 
amdan birisi gayet orijinal bir teklifte 
bulundu. Kıza bir istikbal temin et -
mek için bir piyanko tertip olunmasını 
ve hayranlarının hepsinin bu plyanko
ya müsavi nispette para koyarak işti
rak etmelerini söyledi .. Piyankoyu ka
zanan, kızı da kazanmış olacaktı. Pi -
yanko biletlerini satınalmak için veri-

len paralar ise, kıza drahoma olaral 
hediye edilecekti. 

Toplanan yekQn bizim paramızlı 

68.550 Ura tuttu ve piyanko bundaı 
Uç hafta e'vvel Paris noterlerinden bi 
rinin huzurunda çekildi. Kuranın Mos 
yö Piyer DUkrosun biletine isabet et 
mesi herkesi hayrete düşürdü. 

Bu neticeden sonra matmazel Vane 
şunları söyledi: 

- Bundan daha iyi bir tesadüf ola 
ma%dı. Piyerle ben biribirimizi çocuk 
Iuğumuzdanberi severdik; aile draho 

marnla bir servet getlremlyecek ka· 
dar fakir olduğum 1çln anne ve baba 
sının şiddetli mUmana.atlan Uzerine e1 

lenemiyorduk. Piyanko işini evvela Pi 
yer dUeUndU. Meseleyi uzun uzadıyı 

münakaşa ettlk ve nihayet taliim~ 
aşk ilô.heslne tevdi etmeye karar ver 
dik. Neticenin muhakkak bizim lehi 

mize çıkacağına o kadar kuvvetle iti 
madmıız vardı ki •• 

Piyer bUtUn biriktirdiği parayı pi 
yankoya verdi. Netice bizim aleyhim~ 
r.e çıkmış olsaydı giriştiğimiz taahhU 
de sadık kalacaktık. 

Piyankoda kaybedenlerde tam ma 
naslyle ve asil ruhlu olduklarını isps, 
ettiler. Kendi aralarında topladıklar 
parayla. bir.e bir de muhteşem düğüı 
hediyesi gönderdller.,, 

ZA Y1 - 20 birinci teşrin 1929 da fı 
ka 61, alay 174, tabur 3, bölük 10 da.J 
aldığım terhis tezkeremi kaybettim 
Bağlı olduğum Teşvikiye şubesindeı 

yenisin! çıkaracağını. 
Sıra8croilerde Nuri BC1J çık 
mazında 130 numamda Es1oi 
şehirli HM<m oğlıu şoför la 

m.oil Hakkı Bfraöı 

Devlet. , Denüryolları · ~E Limanları _. . .. . . . . . 

Işletm·e :~ Umulit' idaresi Ilaıilari1 

irmik nakliyatına tenzilat 
1-12-936 tarihinden itibaren irmik de D.D.19 numaralı zahire 

Kö§eden bir albti.m aldı ve yap
raJdarını çevirmeye bqladı. 

- Şu rezil ~yleri görüyor musu -
nuz? .• RMIUU]lJık namına yU.zUm kıza
rıyor ... Maskaralıklann daniskası .. Ba 
km, bakın. Ressam bey karımın sol ko
lunu sağ kolundan iki misli büyük 
yapmış.. Hem de, çocukça çizgilerle .. 

Cağalotlu Nuruoamanlye cad. No 3C1 
HALK OPERETi 1 (Cağaloğlu Ecı:ancıi yanında) 

Makalm tıyatroaunda Telefon. Z2566 tarifesine ithal edilmittir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
Zozo Dalmaa ve Fono (1948) (3316) 

kosun i§tİrakile ~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------_:~~~~~~-
P t P t Ç A 

bQyUk operet. Yeni kadro 
Yeni Bale 

Acemiliğin bu derecesini iptidai tale - --- -----------
besi bile irtikip etmez.. Şu .... l-eserde- ~liyilk WUzyonııt ve 

.,.,........ mıınyetlunacı 
ki kafaya ne diyorsunuz? Omuzların il 

Pr. Zati Sungur 

Her akşam 

Şehzadebatında 

zerine oturtulmuş gülle halinde!. Ka -
rın baca.klarm arasında.. Diz kapağı -
nın nerede olduğunu bulabilenin alnı
nı karışlarım.. Bu tabloların mtibdi
leri utanmadan, arlanmadan ressamız 
diye bize mtiracat ediyorlar. Nerede 
tahsil görmüşler .. Stajlarını hangi üs-
ta FERAH sinemada 

tlarm yanında yapmışlar? Malilm ---------------
değil ! ! Ayıp, ayıp ı Sanat göçüyor. Ben 
Ve kanın sanayiinefise lşıkıyız. La.kin Pek y&kında 
hak verin allah acıkma: Sanat nıı bu"· Beyoğlu ısinemalarmdıuı birisinde 

--v Hasan Milyon idaresinde 
Ressam doğru söylüyordu. Çirkinlik ünal Tiyatrosu 

lerin bu derece çok miktarda bir araya Temsillerine b&§layacaktır. 
toplanışını hiçbir yerde görmemiştim. nk oyun: 
Mukavves bacaklar; şiş karmlar; alna SON MEZAR 

fırlamış g özler .. Ku!agvın yerinde du - Yazan: Y. Cemal 
d Sahneye koyan: H . Milyon 

ak( lar, dudağın yerinde kulaklar.. 
11 

......................................................... 
1 

Model k d ) k i · A••••··························· .. ············ ······-·· 
Z 

n m ı epa.ze etm şlerdı .. ;: Doktor :: 
a vallıcık 11 :: :: 

Ellimd~
0

fırçayı attım ... Kendi tab- nömer Ahdilrrahmanii 
10ma dehşetle baktım. Yan işitilir bir ii O E R M A N :: 
8esle: :: !i 

•• Muayenehanesi - Eminönünde •: 

d - Artık vakit geç oldu ..• diye fısıl- ii VALDEHANI iiçnde No. 21 !! 
ad ş· ·· ·· rrn. ımdlllk bu kadar çalıştığım :=··········:ı::·········· ................. _ __.. ........ . 

~1 ·cter! Başka bir sefer eserimi tamam- ....... --· ...... ~~;·~~k~:~: ..................... . 
arım .. 

Aleksnndr odasına ~ekildi. 0 b Sy'tt 0 0 ÇS lr 
Model kadın tekrar mavi (penyu _ Cumartes inden maada hergün 

Var) ına sarılmıştı. Yanıma yaklaşıp hastalarnı kabul eder. 
resmine baktı. Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

ı Ve, iki göz iki ÇC§me ağlamıya baş· Durağı No. 95 
adı. 

v - Ne ağlıyorsunuz güzelim? .. Neniz 
ar?? Ne oldu .. 

8 
- Ben nğlamayım da kimler ağla - ı 

nı., 11.T· l • ·· .... ı ç n kocam yilzüme glilUp beni 
;andırrnıya çalışıyor, niçin teselli edi-

or, bilmem ki.. 

- TesetJj mi ediyor •. Ne diye? .. 

1 
- Öhö 8h8 .. Sanki ben son zaman

arda ne derece çirkinleştiğiml, rcs -

samlara ne fena hisler ilham ettiğimi 
bilmiyormuşum gibi "Aleksandr,, ba
na: "Hayır. hayır .. Sen çok güzelsin . 
ama, ressamlar resmini yapma3mı bil
miyor!,, diyor. Fakat göz var, iz'an 
var .. Haydi bir tanesi resim yapmasını 
bilmiyor diyeli m .. Öbürleri de mi bil
miyor. Sjz de mi bilmiyorsunuz? 

(Hat_ Sür) 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

- ' .... 

-- ---
- ~ rl/ .-J' ({ffe 

-. /4', , ..... 
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Nafia vekaletinden: 
16 İkinci kanun ! 93 7 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafia 

Yekaleti malzeme eksilbne odasında 55640 lira muhammen bedelli 30 
P.W"ça atelye tezgahmm kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4032 liradır. 

Eksiltme şartname ve teferrua.tr Ankara Vekalet malzeme müdürli.i
iünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 

isteklilerin teklif mektuplarım resmi gazetenin 7 / 5 / 1936 tarih ve 

15297 sayılı nüshasın<h. çıkan talimatnameye göre Nafia Vf!kaletinden alın· 

Dll§ malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 16 lkincikanun 193 7 cuma!'· 
tesi günü saat 1 O a k'ldar Ankarada Vekalet malzeme müd~rlüğüne ver· 

meleri lazımdır. ( 1923) (3276) 

SATILIK OTOMOBiL 
Mahmutpa~ada Hürriyet otelinde 

kapalı taksi OVERLANT marka oto· 
mohil pa?.arlık suretile satılacaktır. Ta
liplerin Hürriyet oteline müracaatları. 

--- Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Ham. 

·····-:am:····:ı-···ı···································· ii··-ci!diy; v·~··zui;;~~iY~ .. ~·u·t~h~-~~;~;···ıs 
i~ Dr. Ç i P R U T ~~ 
ii Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra- H 

~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~! &oda Posta sokağı kBşesinde ~eyJ~ •• ı: 

Seyhan valiliğinden: 
- Seyhan vilayeti merkez ve mülhakatı için telefon malzemesi ek

siltme ile alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malzemenin muhammen bedeli 7208 lira 60 ku -
ruştur. 

3 - Satımı.ima işi 936 senesi birinci kanunun 26 ıncı sah günü saat 
15 de Vali muavinliği bürosunda ve muavinin başkanlığı cltında topla· 
nacak olan komisyonda kapalı z.:ı.rf yoliyle yapılacaktır. 

4 - Tek lif mektupları komisyon reisliğine muayyen vakitten bir sa
at evvel verilmiş bulunacaktır. 

is menet apartımanr. Telefon: 43353 :: .......................................................... ~ 
··································~·······················:) 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - Uperatör 

Bevliye Mütehassısı 

Kraköy - Ekselsiyor mağazas· ı 
yanında. il er gün öğleden ıonro 

2 • den 8 · e kadar. Tel: 1123!1 

~------------------------"-!! 5 - Teklif mektuplan, 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanu- Operatör ÜrOIOğ 
nunun 32 inci maddesıne uygun olarak tanzim edilmiş buiunacaktır. 

6 - Eksiltmenin muvakkat teminat miktarı 540 lira 64 kurnştur. Al'· Doktor 

1 

...... .;AL.;~~--.._~~---------

BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGI 

8 I Ç A K L A R 1 N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu · 

mutak sakallar için yapılmıf ve traş 
olacağınız günleri bıçaklar kena· · 
rmda gün isimlerile gösterihnİf tİr. 

Türkly d : 
ö Z T O R K tslMLl VE 

OZ TÜRK SAHiPLi BIÇAK YAL· 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇAGI OLMA· 
LIDIR. 

1 Birinci ıtlnun - 1936 

Hastalıklardan 

korununuz 

Nezle, grip, difteri gibi bula!ı 
cı hastalıklar insana ağız ve 
boğaz yoliyle girer. 

kr·d 1 
Bu yolları mikroplardan le · 
mizler, hastalıkların almması 
na mani olur, boğaz ve ha· 
demcik iltihaplarını tedavi 
eder. Her eczanede bulunur. 
15 tanenin kutusu 35 kuruı 
tur. 40 tanenin kutsu 70 ku 

Jraş bıçn~ forı 

bühin bırorJord~n i~üııdür 
TANESİ ı, 
5kr. _,..;.:;..~,;;,; 

... .. 
~ususı ŞARTLARIMIZ ~Al(l(IND.Aı 
GIŞEL~'2iMiZDtN MALUMAT ALIN 1 Z1 

~A'2Ak'OY PALAS - ALA.LEMCI 

. . . ' 

Istanbul Belediyesi .Ildnları 
nacak malzemenin cinsi ve miktarını gösterir cetveller il~ şartname ,.c Süreyya Atamal 
mukavelenamesi Seyhan vilayeti hususi muhasebe müdürlüğündedir. Beyoğlu İstiklal caddesi Parm.akkapı Eminönü kazasının Beyazıt Nabi yesi içindekı (Fincancılar yokutıı)ı 

7 - rksiltmeye girmek ve malzemenin cins, miktarlariyle şartname Tramvay durata~:ki 121 birinci caddesine umumi Meclisin 5--11-9 36 taıihli kararile (Vasıf Çınar cad" 
ve mukavelenameye göre her istiyerıleri n her gün Hususi muhasebe mü Muayene hanesinde hastalarım her· desi) admm verilmiş olduğu ilin olu nur. (B.) (3326) 

dürli.ığüne ve yukarıda 3 üncü maddede gösterilen vakitte de komisyondd gün saat 16-20 arasında kabul Eminönü kazası merkez Nahiyesi içindeki {yeni postahane cad<Jeti)' 
lıazır bulunmaları ilan olunur. (3320 ~ [-------c-de ... r •. _____ _.. admm umumi Meclisin S-11-936 tarihli kararile {Şehinph Pehle\'İ r l caddesi2. olarak değiıtiıildiği ilin olu nur. ,(8.) ... . (33372 


