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- Yazısı 6 ıncı sayfada -

1936 PAZA~-l 20 Birinci&<anun S Kuruş - Teleton: 23872 
~~=::::~~========================================================= 

Sene: 5 _ Sayı: 1770 

Japonya, Mançuri 
na asker t şit 

1914 te olduğu gibi 
Almanya buğday biriktiriyor 

Buğday ve un 
fiyatları yükseldi 
Fırıneıların ortaya bir ekmek kıthğı 
çıkarmamaları için hemen tedbir 

almak U\zımdır 

E:kmek te pahalılaşacak 
1 1 Sovyct Mare§alı Bluher Asi Çin generali Çang Su Liang (sol c!a) ve Mareşal Çmı Kay Çek 

Sovyetler de hudutta 
mukabil tedbir aldılar 
Mareşal Bluher tayyare ile 

Uzak Şarka gitti 
· sn ır ~o malfll gazete sn ıru n ıru maııru n<dlaur ya:1:oso : 

~~3~qi~~J?=ı~t~ı:,~ ~~1:.~;}.12:- 0,.~ka~'l/C1tŞIT'-~----....-.ODY8 ile .Sovyet Rusya arasında çıkacak 
.__ ediyorı!Z [Y.azı.sı 61ncıda) bir ihtilafa Avrupa bigane alamaz! 
~uımon bu derecesine dayan1lamaz ı 

A'şar:vereniiyen köylerde- Japonlar bir SOVyet harp 
K ı z l a r ı gemisini alakoydular 

pazaı~zna götürüp 

ıyorlar 
Halep 

Sat 

11
ariciye Vc1..'ilimiz1c Par~ elçimiz Ccncvrcde dost Sovyct murahhası ile 

'--._ görü.<Jür lerlccn (Yazısı 6 rncıda) 

• 
ıs yan 

Tekı1aı1 patlak verdi 
Araplar lngi iz ta kik 
~omisyonuııa saldırdılar 

(Yazısı 6 mcıda) 

Berlin 19 (hususi) - Angrif gazete
si, uzakşarkta, Çin ihtilali yüzünden 
Japonya ile Sovyet Rusya arasında çı· 
kaca:C bir ihtilaftan Avrupanın azade 
kalamıyacağını yazdıktan sonra Sovyet 
generali Bluherin tayyare ile derhal 
uzakşarka gittiğini ve Sovyetlerin şiın. 
diye kadar Mançuri hududuna 80.000 
kişilik bir ordu tahşit ettiğini, Mongo
listanın büyük bir şehri olan Ulampa
gora müteveccihen Cigadan mütemadL 
yen kamyonlarla mühimmat, cephane 
ve erzak gönderilmekte olduğunu yaz
maktadır. 

Japonların da Sovyet hudutlarına doğ 
ru mctörleşmiş on yedi fırka asker gön 
derdikleri bildirilmektedir. 

Japonların alakoydukları 
Sovyet harp gemls 

Roma 19 (Hususi) - İtalyan gazete 
lcri, mare~al Blüberin Halearovoka 
tayyare ile gi<lerek Sibiryadaki umumi 
Rus ordularının kum&\ndasını e!ine aldı
ğını yazm,kta<.lır!ar. 

Ayni gazeteler Siyanfudan 8G kilo. 

Darısı başımıza! 

Bu garistanda 
Bulgarca.dan 
başka dıl 

Yasak 
Sofya, 10 (Husus:) - Yeni maarif 

nazırı Nilrnlnycf ne~cttiği bir emirle, 
umumi yerlerde bulgn.rcaaan maada 
dillerle konuşulmo.smı lmt'i surette ya 
sak etmiştir. 

Bu emrin tabikntı için rr..Mrif neza
reti müsteşarı Torna Var!cnofun bn.5-
kanlığı altında bir komisyon toplana
rak işe bn,..la.mrştır. Başkn dillerle ko
nuştuğu görülenlere ce:2 verilecektir. 1 

metre uzaklıktaki Humuada Çin ihtilal 
cileri ile hükumet askerleri arasında vu 
ku bulan ilk muharebede 1300 kişinin 
öldüğünü ve denizlerdeki fena havalar 
yüziınden bir Japon limanına ilticaya 
mechur olan (Krasjn) isimli Sovyet 
harp gemisini Japonların alıkoyarak, 
Mürettebatının radyo ile Moskovaya 
telgraf vermelerini, yasak ettiklenni ita 
ve etmektedirler. 

Mar ef al kurtuldu mu ? 
Asilere esir düşen Çinin askeri şefi 

marcJal Çan - Kay - Şekin dün Nankine 
avdeti bekleniyordu. İki büyük tayyare 
mart'şal ve arkadaşlarını almağa gitmiş
tir. Fakat bu tayyareler havanın muha
lefetinden yollarına devam edememiş. 

}erdir. Mareşalin mesai arkadaşı Şaoyu 
nagsung Sianfuda asiler tarafından öl
dürülmüştür. 

Japonya hakkında bir fngtllz 
mebusunun dih,uncEsl 

Avam kamarasında uzakşark hadise. 
lerinden bahsedilirken muhafazakar 
mebuslardan Hamilton Cerr demiştir 

ki: 
''- ingiltcrede herkes Japonyarun 

yaşamak hakkını teslim etmektedir. Yal 
nız japonyanın dünya piyasalarına bir
denbire ve şiddetle hücum etmesi mua. 
beze olunabilir. Bununla beraber Japon 
yanın i~lemiş olduğu hatayı. takdir et. 
mcğe başlamış bulunduğu zannedilmek 
tedir.,. (Devat(lı 6 ıncıda) 

izzettin vapuı·u ''Eı ·kadi,, yi 
nasıl zapt etti? l'azan: 

A .. Cemaıet:tin 

I 

' 
lJıı. hcyecxııılı ko1. rauıanlık macerası m yarın tefrikaya ba§lıyorı~. 
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Posta memurlarına müjde 

3500 memur ay. ba-
Doğru 

değil 

Atat_ürkle Altıncı Corc arasında 
çekilen tebrik telgrafları 

Cumurr~isimiz, Büyük önder Atatürk, Altıncı Corcu Britanya imparator. 
luğu talitına çıkması dolayısile tebrik cderker-: ••Memleketlerimiz arasında mev
cut ananevi dostluk bağlarının takviyesi hakkında en güzel temennilerini,, de 
sunuyor. Majeste Altıncı Corç da bu "dostluk münasebetlerinin, mütekabil 
menfaatler ve milletler arasında sulh ve refahın nef'ine tek9-miil etmekte herde. 
vam olniasmr en h~r emeli,, olarak göstermek suretile Cumurreisimize mukabe
lede bulunuyor. 

Büylik harbin maneviyat üzerinde bıraktığı biitün izler .zail olduktan ve ta
mamen cihan ıulhilne hizmet ettneği kendisine §iar edinen kuvvetli ve yeni bir 
Türkiye belirdikten beri, Britanya impaıatorluğu, memleketimizin yüksek emel. 
lerlnln, Jcendi arzularile muvazi olarak gittiğini g~rmekte gecikmedi. İngiltere 

ve TUrkiye arasındaki ananevt doıt1uk bağları hıı.aıl temenni edilmesin ki, her 
iki memleket de dünyanın çektiği ıstırap içinde yaıamış, hastalığı tanıyan ve bu
nun !ifatmı insan! yollarla temin ctmeği dU,Unen, tel~ıtan ziyade itidali, hürri
yet ve nizamı ıeven iki kuvvetli mevcudiyettir. 

Her iki memleketin de, başkalarmm yaıarnak hakkı bahasına tecavüz arzu. 
ları bulunmadığı gibi, böyle hareketleri önlemek ve her ne makul şekilde olursa 
olsun milıterck eınniyetl llurabilmek için cl'lnla baıla çahımak istediği meydanda
C!rr~ 

Blıiunaleyh Büyük Cumurbaıkanımrz ve gCJzbebeğlıni.z Atatilrkle :Sritanya 
imp;ıratoru Majeıte Altıncı Corç arasında memleketlerimiz hakkında teati edilen 
iyilik Yt bailılık dllckledne ne kadar i§tirak etsek ve kuvvet versek yeridir .. 

ADANA FELAKETfNtN UYANDIRDI BEYNELMiLEL TEESSOR 

Bir bayram daha geçltdik. tlıetimude gene bir güneı doğdu. Parlak bir gök 
ve gen yi.bler arasında .dyaretlerlın.bi yaptık; blriblrimize iyi yıllar temenni et
tik. Fakat hepimizin kalbinde, Adana aeyl~brnın fel~ketino u2ramış yurtdatları. 
mızın aeısx bir zehir gibi çökmU§ duruyor. Onlar bayram yapmadı. 

'.Anadolu ajansının verdiği bir haber, Fran11, Sovyet Rusya, Amerika, Yugoa 
lavya, Bulgaristan, Almanya, Macaristan elçilerinin ve aynca İran ve Fransa Ha
riciye Nezaretleritdn Adarta fellke'tzedelerl hakkında Hariciyemize teessürlerini 
duyurduklanm bildiriyor. 

Bu sempati tezahlirü karıısında mühassiı olurken dtiıtinc:eye de dalıyoruı-: 
:tnsan fel~keıl, her ne ırktan ve milletten olursa olsun, bütiln insanların kalbinde 
bir sızı uyandırabiliyor. İnsanların öttimü veya taliin feci bir sademesine uğrama~ 
11, hudut ~ toprak farkı gözetmeksizin bütün yeryüzündeki insan şefkatini dal-

galayabiliyor. Bu gözönünde tutulunca, §imdiye kadar milletler arasında yapılmı§ 
olan haipler, ıekametin cebri altında ve insanların kendi iıtidat1arı aleyhine biri· 
birlerini boğa~Iamasından başka nedir ki? ... 

Nikbin bir ifade ile başladığınuz bu yuıın.ızı gene ayni iyi niyetle bitirmek,i
~ln, beşeriyetin bir daha o sakim. fikirlere kapılmasına fırsat çıkmamasını,ve dünya 
nın her tam.an kardeşlik ve sonsuz sUkun içinde yaşayabilmesini bir kere daha 
'dlliyelim. H1KMET MttNİR 

lnğiltere ve 
esaslarla 

İngiltere ile İtalya arasında prensip 
itibarile bir anlaşma huıule geldiği ha. 
her verilmektedir. Ayni .zamanda Fran· 
sa ile İtalya arasında da, bir anlaşma ih 
timali mevzuu bahsolmaktadrr. Yakın· 
da İngiltere - İtalyan anlaşması hak. 
kında bir oeyanname neıredilecektir. 

Bütün bunların neticesi olarak Muso
lini sulhperverane nutuklar söylemekle, 
her Şeyin sulh yoluyla da halledilebile
ceği kariaatin1 ileri sürmeğe başlatıll§
'br . . 

Röyter ajanıı, bütün görüş ihtilafları 
halledildikten sonra anlaşmanın gelecek 
sene mer'iyete gireceği mütaleasında
'dır. İtalya, Habe§istanda ve bilhassa 
Mavi Nil meselesinde İn~iliz menfaat
lerine riayet edeceği hakkında teminat 
verecektir. Bununla beraber bu mesele. 
nin ileride aynca müzakere edilmesi 
jmkinstt değildir. 

Anlafimamn ·denir: silahlarının tahdi
'di hakkında hiçbir hükmü ihtiva etmi
yeceği bildirilmektedir. · · , ....................................................... :. 
iMEMURLAR 
: ·ve 
ASKERLER! 

Gazetemizitı 

Li.san Dersleri 
t Kanunusani 19S"I 

de ba..~lıyor • 

Abone olunuz 
Bu 8i.ze lisan cZerslerinin bir forma
sını dört Tcuru.şa maZ edecektir. 
G-azeremizin lisa» derslerini ihtiva 
e<1ecek 90 nüsha.sının abone ii.creti 
sizin iQin 360 ]..ı.ırıqtur. 

ı Fran.81Zô4, ingilizce ııe Almanca 
dillerinden hangisini tak-ip edeceği
nizi bildirmelislniz. 
Formalar sonradan kitap şeklinde 
çıkmıyacaktır. Bunlara ancak abone 
olanlarla gazete~iz.i toplayanlar sa 
bip olabileceklerdir. ............................ _ ..... -................ .. 

ltalya hangi 
anlaştı? 
İngiliz Hariciye Nazırı M. Eden A. 

vam kamarasında Habeşistandaki vazi
yet hakkında beyanatta bulunarak ez
cümle demiştir ki : 

'' - İtalyan kuvvetleri Habeşistanın 
timal ve gark kısımlarını tama.men iş. 

gal etmiş bulunmaktadırlar. Bu auretle 
Boran, Sidamo, Gore de dahil olmak U-

zt're Habe~istan kamilen İtalyan i§gali 

altına girmiş ve !Iabeşistanda herhangi 

bir Habeş hükumeti kalmamış bulunmak 

tadır. Ara sıra çıkan hadiseler halen çe
tecilik yapan sabık askerlerin işidir.,, 

Gürbüz ve Güzel 
Ç@<eU!k 

MsYaı~~lkamo~ 

Mü.sabakam1za 103 ntf.marayla iştiral~ 

eden Bay Emin oğ7.u üç y~ındcı 
ASLAN 

Kupon: 37 Çocuklannı:ı:m musa 1 
bakamı:ı:a iştirak edebllmeler1 için 

bu kuponlarm toplıı.nmanı IAzımdır. 

şında zam görüyor Vaır ~maıyo 
V©>k ama va 

Posta, telgraf ve telefon umum mü. 
dürlüğüntin yeni teşkilat kanunu muci
bince kadroları hazırlanmaktadır. Yeni 
vadyete göre yılbaşından itibaren 3500 
poı;ta memuru zam görecektir. 

Ayrıca vilayetlerde yeniden teşkil 
olunacak 62 posta ve telgraf müdürlü
ğüne ait bir kararname projesi de ha. 
zır !anmıştır. 

'.Posta ve telgraf kadrosunun yüksek 

tahsil ve Avrupada ataj görmUş tekniı

yenlerle takviyesi bathca gaye halinde-

dir. Bunun için muhtelif Avrupa §ehir. 

l~rinde staj gfüetek otuz gençten başka 

bet genç de Parls yüksek posta ve tel

graf mektebinde okutulacaktır. 

Adana seylabında 
....................... llllll ........... ~ 

Bir gazete, bazı mekteplerdeki 
Zarın haki öğrotmeruıiz old.Uğu,11 
rot eaen gcu:eteıcre kesin bir ce 
riyor. Du ötı;ap 4m:ı:ıalı fil4n diıği 
vadis kılığına liii:rünüp çıkm.ı§ 
satır... Y azılı§tan muharririn u 
ması olıal>ileoeğirıe pclc h itimal 
nıiyor. Her halde al.61cadar dıai 
görü§ülerek oradan aUlığı 7ro. 
gelmiş gazete6in.e yazmt§. Ka 
tn1'karrirde bultnam4k lazım. O 
ce, bu ~le akik.ad.ar dıairenin tela 
ni akset ti'rm~; o 1oadar. 

Kurbanların kat'i sayısı Diyor ki: 
"Bazı gazeteler Istanbulda bi 

mekt.eple bil" orta okulda. henüz ·· 
men bulunmadığını ve çocukla 
retmensiz kaldıklarını ileri s .. 
ne~riy&tta. bulunma.kt.adırle.r. 

bili anlaşılamadı 
Şimdiye kadar 1874 evin yıkıldığı ve 6091 

kişinin açıkta kaldığı tesblt edildi 
Bu mesele etrafında. bir muh 

miz alakadar1arla görüşerek v. 
tesbit etm~ti.r. Usküda.r 21 lncl i 
kulda. bir ıııufta. henüz öğretme 
lunmadığr doğru değildir. Bu sı 
öğretmeni ders yılı başından itib 
mezuniyet almıştır.,, 

Ada.na, (A. A.) - Şimdiye ka.dıı.r 
feyezan yUzU.'"lden Adan.ada. hlsıl olan 
zayiat gu suretle tesbit edilmiştir. 

ıÇerıde. 

• Beyoğlu evkatımıı leUklll caddesinde 
ki Ağace.ınllne Yetı.iden inşa edercesine verdi 
ği yeni ve zarlt gekil tamamlanmak Uzere 
dlr. Beelkta.ştakl Sitıanm eserleı1ııden Atik 
Sinan :paşa cam.U de eski ıekll.ne irca edil 
ml§tir. -

"' tstanbuldaki ecnebi gazetecller, arala 
rmda bir birlik teşkiline karar vermielerdir. 

• Şebrimlzde kurulan ıı dairesi htanbul 
JJlllltakıMn mntrllg-i yakında 11 tahririne baş 
layacaktır. 

* Ticaret oda.larmm İktisat odaları şekli 
ne konulmasmda:ıı. evvel bazı ıslahatı yapıla 
cak, ezcümle önllmUzdeki yıl başından itlba 
ren ennayl §Ubeleri kaldırılacaktır. 

• VU.lyet huduttan dahilinde yapılan 

l'\l&m mü~adelealnde ııiı:n.Qiye ka.dar 3500 hfy 
van muayene edillnl§tiı', 

' tktt.so.t veldll ceıt.t Bayar ve TtırkOfis 
bafkan vekUl HUsnU Yaman bu akşam An 
kare.yA gideceklerdir. 

• Maliye mUste§arx Faik dün k&mbiyo 
boraasma galerek bir mUddet bonıa. komiseri 
ile gBrü11mUşttır. 

• Maarif vek!leti Nl§antaşt luı: o.rtamekte 
bi için yeni bir bina yaptırmağa karar ver 
mlştir. 

üniversite yabancı dlller mekteplerinde 
bu kış rıömestri sonunda. ya.n.l gelecek ay 
ortalarmda yeni bir mua!iyet imtihanı yapı 
Iacaktır. Bu imtihanda muvaffak olanlar 
mektebe devamdan muaf tutuıacakla.rdır. 

• Maarif vek!l.fltl, hukuk ikinci smıf tale 
besinln dBrt senelik tedrisata tabi tutulma 
malan hakkındaki mlll'acaatıarmı kabul et 
ml§tlr. 

• Antrepolar için yeni blr talimatname ha. 
zırıııotnıt§Ir. 

• Alman maslahatgüzarının Adana feltı. 
kelinden dolayı diğer aeflrlerle ayni gUnde 
hariclyo vek!lot.lne ırelerek hUkflmeti ne.mı 
ne. beyanı taziyette bulunduğu haber aım 
ınıştır. 

• Nafia vek!leti Kadık!ly eu ı,irketinln 
balka gayri aıhh1 su tevzı ettiğini tesbit et 
miD vs §irkete Sıhhiye vekAletlnin talimatı 
dahilinde yeni tesisat yapılmasını blldirmiıı 

Ur. 
• BUyUk tarih kongresi zannedildiğine gö 

re haziranda AnktU'ada toplanacakbr. Kon 
grede, yapılan hafriyatlar neticesi ve bu me 
yanda bir !nglliz &.limlnln Hindistanda mey 
dana. çıkardığı yeni bir Türk medeniyeti il 
zerinde dikkate şayan izahat verilecektir. 

• Bursa - Yalova yolunda lkl otobUs 
çarpışmı' ve bUyUk bir tesadUf eseri olarak 
lnsıı.nca ıayiat olmamıştır. 7 hafif yar:ılı 

vardır. 

Dışarda: 

• Parlste bUlunan Romen hariciye nazırı 
Anton~ko tema.sıa.rmı bitirerek BUkreşe 
hareket etmiştir. Anla§manın mahiyeti bak 
kmd:ı. tam bir k.-tumlyet muhafaza edilmek 

tcdir. 
• AUnada toplanan Balkan bankaları di 

rektörleri Balkanlılar bankasx kurulması işi 
ni tetlcik ederek içtlmalarma nihayet vermiş 

tir. 
• Hindist:ında Bengalede koleradan 208 ki 

şi ölmüştür. 

* Brezilyada o~lunun bir Japon taratın 
dıtn öldUrlilmesinden deli gibi bir hale gelen 
bir Japon sokağo. fırlryarak re.st geldi~ 16 

Japonu öldUrmU~tUr. 
* Almanya hudut mmtakalarmda. yapılan 

d!lviz muamelelerine yeniden bir takım takyi 

dat vazetmi'jtlr. 
• Felemenk veliaht! prenses Jillyan ile n1 

şanlısı prens Bernhart de Lleppe Blster Fi 
led Ll,haye belediye dairesine giderek evl.-n 
me t<Leplerini imzalamışlardır. t:ı:dlvac ktı. 
"\UDU!aninln yedl.Blnde yapılacaktır. 

Polis mıntakasmda ve şehir dahilin
de belediye taksimatına göre yedi ma
hallede 445 ev yıkılmıştır. Bu evlerde 
zarar gören nüfus miktarı büyük kÜ
çük 1399 ki~idir. Bu evlerin 22 si kfi.r
girdir. 384 ü kerpiç ve 51: ü kamıştan 
yapılmıgtır. 

Gördün~ mü. tcldklcıyi .•. Bir me 
l$ğretmeninin mezıın buıunmıış o 
aa, o mektebin CJğrotmmrlia oldu 
na.tıl i§aret sayılabilirmA§ ... Der 
retmeni ııar .. Var ama yok ... Yok 

Jandarma. mınta.kaemda. ve belediye 
hududu içinde bulunan 12 köyden ek
serisi sazda.n yapma ve_, bir kısmı da. UM ... 
kerpiç olrrtıı.k üzere, 801 dam yıkılm~- Bu teldkkiye göre l>ğretmotım 

ta bulunmadığı, dcrsffıo memm 
tır. Buralarda bUyUk küçük 4050 nü- i}u tçfn ge'lmcdiği bir 7ıl.ı'k1.1oat 0 fus zarar görmHııtür. 

~ haTae ~yok/11 detMk kabil o 
Bunlardan başka. belediye hududu 

d tak d oak ... 
haricinde ve ja.n arma mın asın 4 ÇiLnkü çocuk14n, öğtetnumin 
üç köyde 28 kerpiç ev yıkılarak 148 vt h.uzuru bfl.e yeti§tirtMYe 'kdft 
kişi zarar görm.UatUr. 
Şehir dahilinde 490 nUfusun evleri Ne te'14lcki, ne te'14kki! .. 

Halkm Dost 
yıkılmadığı halde eşyaları selden ~ya.a _........._ ___________ ~ 
uğra.mıgtır. Bunlar Janeye muhtaçtır
lar. 

Bazı evler peyderpey çökmekte ol
duğundan bu yek\ına. 100 evle :soo nU
fus ll!ve edilebilecektir. 

12,000 llra aylak 
alacak olan 

Sabık lngiliz 
kr~h Zal'A.t' Etörertleroen 16:1~ tıHfmı f<'t~~ 

ıay vasıtasiyle şehrin muhtelif yerle- Vfndsor dtlkahğı 
rinde barxndlrılm.:ı.kta ve iaşeleri te • n k 1 
min edilmekte, köylere de ihtiyaç nis- nvanını çocu 81'1 
petinde ekmek gönderilmesine devaın bırakamıyacak 
olunmaktadır. tngil~ ga:ıetelerinin yazdığına 

Cami, mescld ve hanlarda. sıkıgık va tngiltercnin eabık kralı Dük d6 Vin 
ziyette bulunanlar çadırlara çıkarıl- ra muayyen tahsisat bağlanması h ·· 
mıştır. DepÖlarda, fabrikalarda ısla • metçe kararlaıtxnlmıştır. Bu tahs 
nan, çamur içinde kalan ve seller va- senede 150 bin Türk lirası tutma 
srtasiylc sürüklenip giden pamuk ve dır. 
kozadan hQ.sıl olan zarar ve buğday e- Vindsor düklUğü ünvanının da ço 
kilen tarlaların günlerce su altında forma kalıruyacağı ve 1abık kralın · 
kalmasından mUtevellit ziyan mikta • mile biteceği anlaşılmaktadır. Bu 
rmın tesbiti şimdllik mümltiln olama - dirde Vindsor dükalığı, zamanın k 
maktadır. tarafından kime layık görülürse ona 

24 yerinden yıkılmış olan seddin ta- rilecektir. 
miri için icap eden keşifler yapılmak- Sabık kral• uyku tutmuyor 
tadır. Mevsim yağmurlu gittiği ve bu 
sed Adana için çok mühim olduğu i
çin süratle tamirine çalışılacaktır. 

Erkek - Ahi Seninle 81.llcntn.ek üze
re olduğum mrakırda Baldvm benim 
evlenmeme de mani olsaydt! 

Diğer taraftan Avusturyada E 
feld gatosunda bulunan aabxk kral 
çük bir sinir bozukluiundan muıta 
tir. Evvelki gece kendisini uyku tu 
dığmdan ıoförtinil göndererek ıinir 
kuvvetlendirici il!ç aldırnuıtır. 

Enzefeld ıatosunda yeni iki oda 
ımlanmaktadır. Biri altın aanıı ve 
renkte, diğeri beyaz renkte olacak 
odalara yeni bir misafir gı-!eceği tah 
edilmektedir. 

Be1grattan gelen haberler, 1abık . 
tın Yugoslavyanın Dulrovnik §ehrı 
geleceği yolundadır. 

Madam Slmpao.1 
Kan l9 (A.A.) _Madam Simpso 

burada bulunduğu ve Kahireye gi 
mi§ olduğu haber verilmektedir. 
dam birkaç hafta daha hiç olmazsa. 
nunusaniye kndar. burada kalmak 111 

tinde olduğunu bir kere daha söyle 
tir. Madam Simpson Kan şehrine ge 

1 geleli ilk defa olarak çarşıya çık~ış 
otomobilinin etrafını derhal büyük 
kalabalık sarmıştır. 

Kap belediye reisi Madam SimP
50

1< 

bir buket kırmızı gül göndermiş ve 
disinin oturduğu villa etrafına da 

· ErJ;ek - Ca.ııını efendim, ne çe~ni-ı 
yorswıu ~' Baldvine m.eseleyi his~ttir-

1 
meyiz! - Fransız karikatürü - \ 

·ı }18 
rakh halkın toplanması dolayısı e 
olan vaziyetten özür dilemiştir. 

Veni kraım Unvanları 
j\ltl 

Londra 19 (A.A.) - Kral 0 
Corç tahta çıktığı tarih olan 11 ıcA11 11 . b h . ·ı!:ı.. daıtarı evveldenberı a rıye sı <!.uen 

al
. kara 

baş albayı donanma amir ı ve . ı'ıı 
Sekıı hava ordıilarmın mareıalıdır. 

Edvard da bu Unvanları taşunıştıt'· 



lO Btrhıelklnun - 1938 

erşey mektep 
soralara·nda 

~~~-;!:.~'.?1!:.k bir Güzel sanatlar 1 Şark Demir 
tteptir, derler. Bunun doğru olduğu akademisinde yollarının dersler 

Tıp fakültesinde 

3 

Antakya 
meseıesı ndekl 

aksi ilk 
kkak. Hemen hepimiz. mektepte 

etıdiklerimizi hayatta tatbik etmek Bazı değ•atkllkler Şirket idaresinde roplu "erlerde veril·' Bu8<Jba.hki"Tan"gazetesindeokun· 
Y b U O O b l J . tnU§tur· tı yanrnda yeni yeni ıeyler de öğ· "8p11Jyor ug O son g O • a meslne çalışılıyor Dun·· P. arıs· ı· yakından t&nıvtın bir ec-

nıitındir. Gezmek ve gôrmek de bu. J b U k A t .,_ 
hrdtm ctmi~tir. Evvelki gün ıehrimize gelen Maarif yarın ume e Universite rektörü, Tıb fakültesinde nebi diplomatı ile Parls m1.izakereleri 
~İte gczmiycnlerimiı vardır ki, ağ- vekaleti tcftit heyeti reisi ve yüksek geçiyor tedrisatın, günden güne ilerliyen bey· hakkında görüştük. Diplomat 111 mU· 
ilikleri, yalnız mektep sıralarında tedrisat umum mildUr vekili Cevat dün HüldUnetçe satın alınması üzerinde nelmilel tıp tedrisatı ile hcmahenk bir taleala.rda bulundu: 

güzel sanatlar akademisine giderek uzun Anka da 1 r._ k ı · kil..J ilerli b"l i · · 1 k Antakya meselesindeki bUtUn ak ed;klerinden ibaret değildir. Nice ra yapı an maua ere erı esas §C ·.-e ye ı mcs ıçın, ge ece se· - • 
&İnlerimiz vardır ki, bildiklerinin ço- boylu tetkikat yapmııtır. itibarile sona ermit olan Şark demiryol.. neye hazırlanmak üzere fakilltede baZJ silik. Suriye muahedesi yapılırken, ~-
.. ,_ G!izel santiar akademisinin yeni dl. ı t UUmü ı",.in bu bah Ank şin içın· de Tür" kiyeyı· alA'-adar ed .. n bır" .. mt!'.'iıep sıralarından kurtulduktan arının ese r-- sa a- tesisat vücuda getirilmesine karar ver. AA .., 

rektörü BW'han Toprak akademiyı" da- d D ı D · llan u ı bul d w d" u kte kendi batma öğrenmek saadetine ra an ev et emıryo umum m - mi§tlr. mese e un ugunu uş nmeme n 
İ§tir. ha ameU ve bugilnün ihtiyaçlanna uy- dilr muavini Hidayetin reisliği altında ileri gelmiştir. Fransa hariciyesindeki 

gun bir -kle ge&l---gwı• '---- ti1 -•-- Dershaneleri mevcut talebe adedine lııı yalnız bizde değil; her yerde böy. s- ~Q;C; ııuwaa e _.., bir heyet gelmiıtir. Heyet Devlet De. başlar yeni adamlar olduğu için sathi 
dem.ide bazı değifiklikler yapılmasına · lla ijL-tt"•'e "nd u kk yeticmiyen Gureba hastanesinde yeni Bütün dünyada böyle... mıryo n m re l;ı- n en m re ep· T-

dair bir projeyi Maarif vekaletine ver- ti bir anfi yapılacaktır. Buraya Haseki 
Gazete müvezziliğinden muhterüiğc mfştir. r. 

- Şa~k dcmityollan da yann sabahtan hastanesindeki ikinci hariciye kliniği 
'Sclcnleri kafamızın içinde saklıyo- Maarif vekaleti bu projeyi esas itiba· ı'tı"barcn Devlet eline geıl"""eg~c ba•laya-
• • 1 ı ~· -s nakledilecektir. O zaman Haseki hasta· \' mıı1a o arak ötekine berikine SÖy· rilc kabul etmiştir. Projenin tatbikatına cak ve tesellüm muameleai bir hafta 
;rıu: Edıson. geçilebilmesi için akademide yeniden zarfında ikmal olunacaktır. 936 yılını 
tndıliğinden yetiıen edip, bUyük a. oon lmınrJar inpsı ve mevcut atelyeler 937 y!lma bağlayan geceyansından itL 

- dediğimiz uman aklımıza Gorki de tadilat yap:lmasr icap etmektedir. bareıı Avrupa ve Trakya trenleri tama· 
~. Yüksek tedrisat umum mildilrü dün L men devlet tarafından İ§letilecektir. 

'-a m.iaalleri daha arralamak kabil. kademi dircktörile beraber bunlan tct· Maamafih tctıcllilm itinin · ba§lıyacağt 
~ecek ki, bunlar p.z? Bu bir ya- kik ve ihtiyacı teıbit etmiftir. Cevat yanndan itibaren Şark demiryollan fi· 
~ meselesi .. Öyle elsun .. Fakat id- bir kaç gilne kadar Ankaraya dönerek ten devlete intikal etmiı addolunmakta 

edilemez ki mektep dııında lisan vekalete bu huo:ncıt;ı iı-ahat verecektir. dır. 

erıenler mektepte yabancı dil öğren. Haıı·ç ş .. rketı· 330 kilometre uzunluğunda bulunan 
erden azdır. ı Şark demiryollaruun devlet elinde bu. 

nesinde yalnız nisaiye Ue UçUncü dahi· 
liye klinikleri kalacaktır. 

Tıp fakültesinde, talebenin yollarda 

vakit kaybetmemeleri için daha toplu 
tedrisat yapılman esas tutulmaktadır. 

Yeni yapılacak tesisat önüınlizdeki ders 

ıencısine kadar hazır olacaktır. Bu hu. 

ıusta ecnebi profesörler de fakillte de
kanlığına bazı dileklerde bulunmuşlar

dır. llı.ına hepimizin vereceği cevap ıu o- 1 lunmaaı 1C11clerdcnberi bir gaye halin-
: l>oğruduı:. Mekteplerde lisan öğ· memur af I de güdülmekte idi. Nihayet bu gaye ta· 

.lınez. Eski şirketten hakla· hakkuk etmi• bt,," .. "'aktadır. Vitrin musabakasın· 
'ta ne nman öğrenilir .. Kendi kendi. • lrad ve emtAk sahip· da kazananlar 

e, kendilerine lazım olacak kadar r 1 '" n asil a 1 a ca k 1 ar ~ ğl k 1 
dtrcnmi1 olanlar buna da töyle ce- Hakiki vaziyeti elin tayin ve tesbit 1 e rl b 1 r il uru u y o r Tasarruf haftası münasebetiyle 

surette hareket etmieler ve meselenin 
Türkiye Ue olan münasebeti iberinde 
durmamışlardır. 

Türkiye ile ciddi mahiyette bir ih
Wif gösterince Fransa.da herkes buna 
şaşırmış ve müteessir olmu§f;ur. Çün. 
kü Türkiyeyle bugün bir ihtillf çıkar-
mayı arzu eden kimse yoktur. Diğer 
taraftan Fransa, Suriye muahedesi
nin koyduğu imza ile Suriyeye ve A
raplık 8.lemine kargı bir taahhüt altı· 

na girmişti. Bunun altından da kolay 
kolay kalkamaz. Paristeki mUzakere
lerde Fransız diplomatlarmm karşıla. 
pcağı mesele, Suriyelileri herhangi bir 
suretle tatmin etmek ~tiyle TUrki· 
yeyi hoşnut bir hale koymak ve mev-

cut ihtilifı ortadan kaldmnaya çalış
malt olacaktır.,, 

P ~ereceklerdir: edilcmiyen Haliç tirketinin eski memur İstanbul viliycti hududu dahilinde yapılan vitrin müsabakasının netice-
....._ Ben kendi kendime öğrendim. lan ıirketten emeklerine göre almalan irat, emlak ve arazi aahiplerin!n huku. leri dün jüri tarafından tayin edilmiş- Kanun' ta rlfe 
lrı.ıan çahımak!a belki Ed:son gibi lizongclen ikramiyeden henüz hiçbir kunu muhafaza etme~ ma.k~d~l~. ts~- ti_r •. J~ şu_ticar. ethanelerin vitrinle- n •ym auan .... n,şeı.Aet 
nıuhteri, Gorki ayarında bir edip o- kısm:m alamamıılardır. Bunun için tim bul irat ve emlak sahıplerı bırhgı namı- nnı heğenmı§tır: _,. 'U • y w 
az. Fakat kendi kendine kendisine eli belediye emrinde çalışan memurlar· le bir birlik tc§ekkül etmi§tir. 
ec~k bir dil öğrenebilir. Yeter ki azı. la beraber açıkta kalanlar birleıerek Galata Ada hanında bir merkz büro. lstanbul tarafında İpekiş hi- "Kuron" gazetesinde Ha.s!ın Ktlmça-
gayret göstersin.. §irket hakkında alınacak vaziyeti görii- su kuran bu cemiyet tasdik edilmek ü- rinci. Hasan Pertev ikinci, Yerli Mal- !fi yazıyor: 

~icclc:rimiz vardır ki. dil bilmemek ıeceklerdir, ftre nizamnamesini dün vilayete ver· lar üçüncü, Beyoğlu tarafında Lion Uzun zaman devlet d&Irelerinin bi· 
l:ırı.trsı içinde kıvrandığımız ve iSğrcn· Şirket timdiye kadar yalnrs memur. miştir. birici, Yerli Mallar ikinci. Co§kun Ü· rinde müfettiglik eden bir dostum 
aL lann tekaUt sandıgıv nda biriken parala- J çu'"ncu". v-dıko""y tarafında P••tacı Ra "imparatorluk devrinde olmuşt.ur." 
•ıı: ar:ıu"ile yantp tutuştuğumuz hal- . t .. M 1 "k . (brBC8l tUCCBf OrlDID 1'D ..... 

bu ..... ·· :y k,;~ndisin.e ~ nm tevzı e mıştır. emur ara ı ramıyc sim birinci, manifaturacı Asador ikin Jmydiyle bir fıkra nakletti. Fıkra oka-
re~y~o![~fhayataygyısR0 s. · "', ....... ": ..... ır-'.!P""" ~~~ :ruasatnamelerl ci. MaıecU br4ejler ~biCI ~- far ca.nlıclır ki buŞUıl otaıdi l>lf 'ilmi• 

uğrayaınaz. Seneler senele kova- çek::cıtffnı "; 1h~!en ~pur~ va~>:~· Iktısat vek8.letiyle gümrük ve inhi- muşlardır. se gibi (Kurun) okuyucularına anla-
' ~a~ ilerler, gönül ihtiyarlar, ama · e:zruf 

0 
an e e ıyc~uı ışletme ışını sarlar vekaleti arasında, ihracat! kon- . Üsküdar tarafında hiç bir ticaret· tılabilir~ 

~ hatırlanııta bU arzu içimizi yakar. :~~~:.rnına yaptıg:ru sebep gaater. trol kanunu mucibince ihracatçıludan hane vitrin müsabakasına girmemit- Müfettişlerden biri suilstimalinden 

ABP.2, i~te böylelerine bu fırsatı Memurlara nazaran ise şirketin za- aranan ruhsatnameler dolayısiyle ·her tir. §ikayet edilen bir memur aleyhinde 
~!·yor. Aylarca uğraıtı dilnyanm ran lafta kalmaktadır. Belediyenin za- hangi bir müşkillata tesadüf edilme. Vitrin miisabakasmda kazanan- cürmümeşhut vakası tertip etmio Rüı 

bir tarafmdan getirttiği pratik lL mesi için· bir anlagma olmuştur. lardan birincilere altın. ikincilere gü- vet olarak verilen parayı aldım sırada ran yersiz görerek vapurlara el koyq:ıa. ""- h lla ed bankal c• 
öinnmc medothmıdan birini _,,_ d b b" ·saı .ıu.çr un ma n ihraç en ar müs. madalya ve üçüncü olanlara da meınunı yakalatm•a ~- mahkemeye -s sı a una ır mı olarak gösterilmek d ni ~ .1.g 

~ ınemlcketimiz değerli lisan hoca- tedir. Nitekim Belediye i§i ele aldıktan a.n ye şekle göre ruhsa~e aran- diploma veril"'~ ... 1·•;r. gelml§. Fakat hikim muhakeme neti· 
• ·•a t il d"l" • t tb"k tt" tt" mıyacak, yalnız bu maim ihracatçısm- ind d 1., k" 

.. 1 as e ı ımıze a ı e ır ı. sonra şirketin bütün vapurları tamir e- d nıhs t . rul caktır ces e em"i ı: 
t eliniıin altındadır. dU-'"..... b b an a namesı 60 a • K d k H U d dil 1• O ı wıncn aşka kar ile temin edilmit- ihracat firmalannm gubeleri için de 8 ) UY 0 e 0 H - Bu vak'a rilşvetin kanuni ta.rifi--

-HABERCI- tir. l"'I\ kil alı bir .. n .. _ 
ruhsatnamenin primi verilmektedir. tramvay kazaları ne uymaz. y ... n nan para 4""7' 

dli·vede yeni 
tayinler 

4«uye vekaleti hikim ve mUddeiu-
er arasında yeni tayin ve terfi 

~~i hazırla.nı;g.ır. Bu meyanda ye 
tayin edilen hukuk mezunları da 
. Liste r;udur: 

iUtUk mezunu Belkis Tire, Muazzez 
~'. Piraye Akhisar, Hadiye Edir
"""l.se Polatlı. Ayşe Geyve hikim 
~lıııikle.lne, ls~anbul hl!tim nam -
.\.yge Bursa ha.kim muavinliğine, 
e Ordu icra memurluğuna, Mev-

Celibolu, Lez1ze Balıkes:r, Saadet 
u ,. u h!kim muavinl~klerine, Sil 
""'Uddeiwnumisl Suphi Torbalı 
:uınum.irğine, Vize mUddeiumu

Qıireyya Mudanya müddeiwnu
Ankara hakim namz.edi Ah • 

la1-biye sorgu hlkimliğine, hukuk 
d.m Edib Birec.ik, Erzurum 

hik1mi B'ethullah Urfa hikim 

~~erine, hukuk mezuclarmdan 
~ sorgu, Ihsan Çubuk 
hakimliğine, Urfa h!kimliğine, 
hlkım muavini sorgu hlkimi 

in M"that L1ubor1u bikim mua· 
"(] e, Kocaeli hlkim namzedi Meh 
ıta sorgu hlkimliğine, Reşadl-

Bursa ve Zonguldak ta 
iş bUroıarı 

Fakat acenteler iç!n ruhsatnamenin vet olmak için memura vazifesini sui· 
bir 6rneği noterden musaddak olarak Dün Kadıköyünde iki tramvay istimal ettirmek niyeWe verilmlg ol.ına 

Yeni kurulan btanbul mıntaka11 it 
Amirliği mmtakasma Bursa ve Zongul· 
da.k vilayetleri de dahil bulunmaktadır. 
İstanbul başmUfettişliğine merbut ola. 
rak buralarda birer ajanlık Jıcurulması 

mukarrerdir. 

verilecek ve bunlar da gUmri1kte mu· kazası obnuftUr. İkisi de Söğütçeı· sı lazrmdır. Bu vakada ise para me. 
teber olacaktır. mede olan bu kazalann biri ncisinde muru yakalamak için verilmit. Onun 

107 numaralı tnunvay öndeki tram için bu memur hakkında beraet kara· 
vaya şiddetle çarpmq , yolculardan. n vermek li.zımgelir • ., 

Yağmurdan zarar 
MUren !lemt ler 

20 
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BlrlncUWıun - 1936 
Htcrl: 13M - şnvaı 6 

Uümein Bat~, 
16.43 

Evvelki ak§8m saat on dokuzda 
başlıyan yağmur tchrin çukur aemt· j 
lerini gene tehdit etmiı, Kasunpaşaj 
deresi ta§mif ve bazı evlere au gir. Vakıt .s.I:ııh Oırlı 
mittir. --+-.. -tı--1-.. - ... _ 

Silivri kapıda da lağunlar patla 
mış, sular evlere hücum etmİ§. itfai
ye gelerek sulan makine ile boşalt· 

,,::. 5.52 12,11 14,31 16,43 18,22 5,34 
o1o 1,08 7,28 D,48 12,00 l,S9 12,tÇl 

t .... ı.o 

ltll§tır. GEÇEN SENE BUGUN Nt: Ut;UU7 
Dün akşam da dolu yağmıştır. lngtUz hariciye nazın Hovard ıstı.ta etti. 

Haydarpap lisesi talebelerinden Sa- Muhakeme safh88DU takip eden mil 
bahattin yaralanmış, tramvayların f ettiş hAkimin dil§ilncesinf öğrenince 
camlan kmlnuştır. müracaat etmif: 

İkinci kaza da, vabnan Hayrinin - Bay hlkim. bu memur suçludur. 
idaresindeki tramvay Seyfi adında bi- Beraet karan alması doğru defildir. 

rine çarpmıştır. Öyle fan.ediniz ki ben parayı memu
Kazalann frenlerin bozukluğun- run vazl.fesini suiistimal ettirmek ı. 

dan ileri geldiği sö,rlenmcktcdir. çin vermişim.,, 

Zonııoldak vallslnln 
RC'flkası UldD 

Teesstlrle öğrendiğimir.e göre Zon
guldak valisi Hal!d Aksoyun refikası 
vefat etmigtir. Valiye ve ailesine tazı. 
yetletimizi bildiririz. 

Dem.iş. 

HB.kim mUfetti§e ne dese befenil'Bl· 
niz? 1şte cevabı: 

- Eğer vaka hakikaten sizin dedi

ğiniz tarzda cereyan etmişse 1f deği• 
şir. Fakat o 7.amıı.n sizi de rqi ıııfati
le davaya dahil ederiz. Buna razı mi• 

smız?,, 

- !!! .... 

l} 

Eczacının 
(KliçUk apk) üması ile aldığımız mektupta deniyor 

aşkı! 

Tan monakkldl· 
nın hoşuna 
giden şey 

"1 hakimi Ibrahim Zağra hl
Uav:nllğine, Kastamonu hAkim 
. ki: . Ahmed Reiadiye sorgu hldm 

bakahm. böyle delilikler yapmaya hazır olan küçWt Apkla
nn sinirlerini yatııtıracak bir ilacı var mıdır? 

Cumhuriyet gazete.sinde T(IMJf'f'fj/ 
1aakkında bir makale yazan muharrir 
Aldeddin Cemilifl 1/flN&nt Tan ~ 
ainin münekkidi Ah/et §ijyle tenktt • 
tli1İor: 'Sinop hikim namzedi Vehbi Si-

ınuavtnıiğine, lhsaniye sor
Kbmı Nizip h&kiın mua· 

°t) • Ehna.b IOrgu hlkimJ ?deh • 
~a hlkfm muavinliğine, Ordu fcj 

'1ru Gevher Ordu haklın ınua-
tayJn ve nakledilmiglerdir. 

(Genç bir cezacıyı seviyorum. İkimiz de serbest deği
liz. Ken:iiaiııiıı olmanı için bana ısrar ediyor. Fakat batba. 
f& olduğumuz anlarda bana iliçtan baıka bir fCYden hah· 
actmiyor. Bunun için tereddüt ediyorum.) 

CEVABIMIZ: Sizin halinize hak veriyoruz. Sizin ye
rinizde olsaydık, bu meseleden hemen sıyrılmaya bakardık. 
Hep htp ilaçtan bahsetmek ne feci ıey, kcndiaine sorun 

Tiyatro mektebi 
AÇIK KONUŞMA: Amavutköyden S.S. tmah mek. 

tup g8nderen okuyyucıunuza: 
- Tiyatro mektebine ortamektebi bitirenler almmak

tadır. Bundan baıka bedent ve 11hhı kabiliyet ve istidat da 
aranmaktadır. Siz henüz ortamektebi bitirmediiinize &öre 
ti1atro mektebine giremeniniz. 

Bu yıl tasamıf haftaımıa girip çıkar 
ken. •• 

B:lmem bu aekll mildafaa ebnek ka
bil mi! Benim hoşuma gitti: 

Rama:«ın geldi gidiyor 
Bizkni mahzun ediyor 

ıib1 bir aex ıcıe OIWD içln.. 
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• 
verıvor. 

B Ay A N LA R Uazetemlae, ''GGaWk doktoru" adr..S 
ne h&kJld veya mUste&r adlarmızla 110ra 

e&ğm??: ııua.llcriD cevaplanı:ıı bu .Utunda wıur.1unuz. Bu cev&p!&l"2" P&rt.lte aıılqmıı bulun 
duğumus J11z11lllk mOeaeseai vermektedir. GDzelllğinlzl noksan bırakan kusurlarınızı bize 
)'UDlJZ. 
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Çenberlltqta Perihan i~ile so
ruluyor: 

''18 ~yım. EMMT 1'6 biraz do 
am bir cr:ldim oor. Oi'ld4me g~lUk 

vermek ue ıı..."Un m.ilddet .aenç gi)ril.n.. 

nw!k için ne yapoyım t 

Cenp: 
Bu yqta kızların yapacağı yeaa

ne §Cy, cildi daima temiz bulundur
mak ve iyi kremlerle araaıra masaj 
yaı:maktır. Bol bol jimnastik yapı. 
nız. Midenizin oozulmamasma dik

kat edin. Ç.ok et yemeyin. Cildini· 
zin rıe kadar farkettiğini göreceksi
niz. Yüaünü~ün yumuşamamaa: 
ve güzell~eai için uzun bir tedavi. 
ye hiç de ihtiyacınız yok. 

-43-

Kttrtulu§ta. Rqel lrnzulle eonılu-
yw: 

~0Jdu1cp.1 mytfun. Bil1aaaaa baldw
Jorlm.n i~UO' beni 90k ~ e 
eliyor. Şipwm1ama1c 1'e bilAaMa bal • 
dırZanrM 1oolmla§ttrmale iaffyorum. 
N s yapmaZı 1 Bazı ffJYler d.a1aa MmJOa.. 

ğım: Sürme ve rimel yotarbm Mıin
mcli mit ÇünkU g6zlerim.i mütemadi-

yen yıkıa.mnJt ve oğma'k yil.:ünden göz 
Zcrimtn altında NkitıUk ~oldu. 
Bu li§kinl~ ftG.!ıZ gidMmeli, Bonr.ı 

naen.,,)eyh size jimnastik tavsiye e
deceğiz. Fakat faydasını görmeniz 
için bunu her gün tekrar etmeniz icap 
ecler. Size lazım olan günde, asgari 
1 O dakikalık jimnastik ihtimal ille za. 
manlar sizi oldukça yoracaktır. Fa-
kat birkaç gün içinde alışırsınız. Bun
dan sonra bu t O dakikalık müddeti 
tedricen fazlalB§tmn. Eğer bir mani 
yoksa bol bol bisiklete bininiz. Bal
dır ve kalçalan ıişmanlatmak için en 
iyi çare bisiklettir. Eğer buna imkan 
bulamıyorsanız kotunuz. Ve sizi te
min edebiliriz ki her gün jimnastik 
adımlariyle bet dakika ko§Brsanız 3 
ay sonra baldırlarınızın şişmanladığı
nı göreceksiniz. Aksi takdirde (ya
ni bisiklete binmek veya koşmak im
kanı yoksa) bu neticeyi, her gün 
muntazaman 1 O dakikalık jimnastik
le ancak bir aened~ elde edebilirsiniz. 

Oiğer suallerinize gelince; sürme 
leri yatarken ki?"pik leri silmek JAmn. 
dır. Sildikten aonra gözlerinizi yıka
makta.ı çekinmeyiniz. Gözlerinizin 
altmdaki §İ§kinliğin sebebi herhalde 
başkadır. 

Y annklannızdaki lekeler, güneş 
ve den:.:: banyosu ldan ileri gelrni§tir. 
Merak etmeyiniz kısa bir 7.amanda 
kendiliğinden geçer. 

yana1flaramd4 lekclcr oor. Her amıe dt .!fm------------= 
nbe girince yanak1.anma kırmtaa le • 
keler musallat olurdu •. Bu aene bir tek 
Mf a deniz banyoau yap~m 11Glde, 
erte,,i gUn her iki ya1'4ğtmda da gmıi} 
birer leke glh'dam. Ne ~' 

Cevap: 
Baldırlanruzm inecliği, balcLrla

nnızdaki adelelerin zayıflığından ile-o 
ri geliyor. Demek ki onlara lcAfi de
recede hıueket yaptmnaınr§Smız. Bi-

Her Akşam 
ovotnlde 

· şa itı1i Müzik 
Paz&r gUnleri otel salÔnu:-da milzik
le açılacaktır. Fia.tlarda değişiklik 
yoktur. BilyUk bardak bira 20 kuru~. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Sanat mekttbi mezunu 
aranıyor 

Nazilli Beama Fabrikuı monta jmda çalıpnak Ye ehliyeti ıörülenler 
bil&hare fabrika kadroaune alınmak üzere, tesviyeci, elektrik~i, demirci, 
aa ft buhar bonı1an tesisatÇDJ elek trik kaynakçısı, 75 sanat mektebi 
maunu almacaktır. 

Taliplerin 25. 12. 936 tarihine bclar Anbreda Sümer Bank Umu· 
mi Müdürlüğüne apiıd.ki ve1ikala rla müracaetlan ilin olunurı 

1 - Mektep mezuniyet vesikası, 
2 - Bonservis, 
8 - S adet vesika fotoğrafı, 
4 - Nufus kAA'ıdı, 
r; - HUsnObal vesikası, 
8 - Sıhhat kilğıdı. 
NOT: 

Nazilli Fabn.'1mll tarafmden '"rilmit olan illa U9e1üae vaki o1acalc 
mOrac:aatlenn Banb Umumi Müdarlülüne aönderilme& 

·-ı 
= -

ı y--~~un!~ :.~~!'!.~~!!:I 
dolup bopltan mevaimin hakiki Paria filmi 

AnJln 
Doktorlann "'An1'in dö puvatrin Günün Adamı 

d 
• .. 

edikleri bu pek üzücü ve tehlikeli Emaalaiz pheserini yaratan 
hastalık kalbin üstünde bqlıyan ve MAU RI CE C HE V ALI E A 
kollara doğru yayılan tiddetli ağnlaı- ve EL ViRE POPESCO 
:~~te~r~umiyetle göğüste tiddetli ıa- ır•••••takliıidiri ve alkıı tufanlariyle karfd•nmaktadırlar. ~~r 

Bugün saat 11 de tenzilith matine ----· f k tıraplar çekilir ve ölüm tehlikeleri baş ------------------·--------' 
0 

Böyle hastalar istirahate ve haya- Be! 
tı kolay tarafından yapmağa mec- mi 
burdur. Eğer kalp çok zayıf ise ya- Bugfln SAKARYA (Eski Elhamra) ejnemesmcl sud 
takta bir istirahate çekilrndc ve teskin §8.>ı 
edici ilaçlar almak lazımdır. D G 1 • 
faaı~~~itı:::!':n~~~~.::ü: onanma e ıyor 
meli, yorgunluk verecek iflerden çe- RUBY KEE1 ER w DICK POWEL w LEWIS STONE 
kinmeli, soluğunu keaccek itten kaç- Amerikan Deniz akademiaincle ve subaylan ittir...:Jfle ft 
~alı, havanın birdenbire değişnıele- bütün Amerikan domnmHı 
nnden korunmalı ve hele hiç Üf üıne-
melidir. Gençlik ••• Neşe ... ve irade 

Ciddi bir heyecan, yahut hazun· D----
lık • •ua1na11111 iliveten: Ankara'da Atatürkün aon bü.....rıı. naıulel::: 

sız da Anjin nöbetleri getirir. ln- ,,..... --;;:: 
san ne kadar korunsa muhakkak bir 
heyecane uğnyabilir. Bunun için hu ,--------------------------J 
ta kendisini tedavi etmekte olan dok 
tordan ainrrlerini teskin edici bir 
ilaç almalıdır. Ve heyecanlı mman
larda nöbete uğramamak için bu iJi. 
cı kullanmalıdır. 

• • 

Kalp adalesi kuvvetli bile olsa An
jin, linir §ebekeaini yahut kan ıir
yanlannı mütecasir edebilir. l§te bu 
yüzden umumi ııhote çok dikkat edil· 
meli ve fazla oburluk, yahut içkiden 
kati sur~Ue sakınmalıdır. 

Hastanın kan damarlarında ta· 
kallusa .dıli olmak ve ıstırabın önü· 
ne geçmek için birçok ilaçlar vardır. 
Eğer soğuk algınlığından, yaut da 
hazıms12lıktan ağn ve sm var
sa, )'anm bardak suya kanıtmlacak 
bir kaç damla nane suyu iyi gelir. 
Şiddetli hava değiımelcrinden çok sa 
kınmak liıznnchr. Hasta her mev
simde tenine ince bir yün fanila 
giymelidir. 

Dikkat etmek ve üzüntüden ser
best kalmak prtiyle Anjin nöbetleri 
gittikçe azalır. 

Doktor 

Vücudundaki 
dövmeler 
yüzünden 

B:r kat•ı nihayet 
ya1'ayı ele verul 
Vücudunu vaktiyle dövmelerle 

doldunnuı olan eaki bir l- ransız hay· 
dudu ıırf bu yüzden Amcrikada ele 
geçmiıtir. 

Istanbul Belediyesi İliinları 
Adet Hepsinin tutan ilEM-iDJ 
2 Keman 
2 Keman kutum 
2 
2 
2 ,, 
4 ,, yayı Lira Un Kr. 
1 Viyola 1700 127 IO 
2 ,, yayı 

1 
" kutusu 

2 Konturbu 
s ,, yayı 

2 Klarnet kutu.ile birlikte 
1 Bu Klarnet kutuaile birlikte 
1 Klarnet sürelin ve kubuile 

birlikte 1500 112 50 
1 Korno kutusile birlikte 
1 Tronbnn aiirtl;n .,.,. tr. ..... :ıA 

birlikte 
1 Flüt kutuaile birlikte 

Konservatuvar ve yab kmm için lüzumu o1an yukarıda 
ve tutarlan yazılı bulunan musiki lletleri iki kısma aynlarak •Jn ayn 
eksiltmeye konu1muı1ardır. U.teai ve şartname!~ levuım müdilr 
görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda 'JUlh vtllİlra ve tmalannda 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21 - 12 - 938 
tui &(inü saat 14 te daimt ~nc:ü:ı:ıende bulunmabdırlu. (B.) (3439) 

Keıif bedeli 991 lira 74 kurut olan Beykoa Boshene yolunda korllın 
duvarlarnun tamiri açık ekailtmeye konulmuttur. Ketif •vrakı Te 

mesi levazmı müdürlüğünde görülebilir. istekliler bayındırlık clirckt 
ğünden alacakları fen ehliyet veaikasiyle 2490 No. b kenunda yuW 
ve 74 lira 38 kurutluk ük teminat ma':buz veya mektubiyle bereber Jl 
12 - 936 pazartesi aiinü saat 14 dedaimi encümende bulumna........,• 

(L) (3Z72) 

Amerikan polisi keyif verici mad 
deler araştırmaları yapıp bazı kaçak
çıları tevkif ederken Kaputo isimli, 
42 YB§mda birini de §Üpheli görüp 
yakalamı~tır. Kaçakçılıkla al.Akaaı 

clmadığmı iddia ederken zabıta bu ===========================-1 
aclamm konu§maamda hafif bir ya-
bancı telaffuzu sezmiş ve şüphe diğer 
bir cepheden artmağa bqlamıştır. 

Vücudunda birçok dövmeler gö
rülmüştür. 

Kaputo Amerikacla doğduğunu 
ve Kalifomiyalı olduaunu iddia edi· 
yorea da, vücudundaki dövme yazı
lardan ve resimlerden bu adamın 
Korsikalı olduğu anlaşılmrıtır. 

Netice itibariyle Kaputonun A· 
merikada esrar kaçakçısı olmadığı 
tesbit edilerek kendisi serbest bıra
kılmı§tır. Fakat Amerikan polisi 

Kaputonun C§kalini F rar.aa polisine 
ynzmqtır. 

Bunun üzerine defterler, dosya· 
lar aranılmıt ve Kaputonun 1924 
seneainde F ransada bir hapishaneden 
kaçmasmm hemen akabinde idama 
mahkQm Jnn Kaputo olduğu anla· 
tılmı§br. 

F ranaız polisi Amerikan polisine 
telgraf çekmi§ ve Kaputonun yaka
lanmasmı rica etrni§tir. Çok sürme
den Kaputo yakalanmıştır. Şimdi bir 
nezarethanede bekletiliyor. F ranM· 

dan polia hafiyeleri ıelecek ve 
disini alıp vatanma ıötüıecek . 
Ve tabii orada boynunu Iİ)'O 
satın altına koymak üzere ... 

Kaputo Franaanm Ekoan 
vans tehri civarında iki kiıiyi .. 
mckten suçludur. 

Amerikan polialeri 
son defa yakalandıktan eonra ha'ı 
aarip telaffuzu ile: 

··Ben Amerikalıyım. Frama1' 
aitmedim. Şimdi de gitmek ,;;;;o11 
ruml,. demektedir. 

Mikl Afrikada haydutlar pesinde 
Dit( BURVPol ... BEN i 
CKi SAA-r SONRA 
VY~NDIR ""'E A~

~Pllıı..._~Eıu.~R.\ H~~BEr 
M!K Ü2.t ~E --ıo..ı.' 

~~ı"ltı... M~'2.1RLl\ 

SEN t<iM O\.\J"O~SUN DA 8-' 
fM\R V!R.MEK ·~TİVOIUut-1 ... 

.S~N "4E OLDv6uNU BiLi· 
VO~MU~UN? 

' 
lı 

I 



Buzlar 
arasında 

Bu macerayı bir seyahatnamede o· 
kudum. Fakat, türlU tUrlU re.ko.mlar, 

~ tilrltl tilrlU fenni tafsilat, ba.lık, k1Ji, 
ı- fok clllSlcri, geyik ve köpeklerin ev .1 
H 88.fı ve .kutup memleketlerindeki dai-

~ 
mi fecirlerin tnsviri nrasmda o derece 
sudan geçilmie b ir dram ki... Halbuki 
ı;a.yet bu vakn b ir haile müellifinin eli
ne geçseydi, şüphesiz, bu mevzudan bir 

~ pl~es yaratırdı. 
~ - N- ~ • 

Cenuptaki buzlu memleketlerin ah
valini tetkik için, 19Hl da Sir A~ton 
Arloston'un rjynscti altında b:r heyet , 
Gutnol rrıevkiine inmi§, oradıı.n, kız.uk
Jarla. ve Jcnp eden crtııkla bıl%lu top
raklar üıerlnde rrtevkl tutmuştu .. Ka· 
§iflet, konacrve kutulanndnn, tatJı su· 
daıt ve mahrukattan, ça.dırl&tdfl.11 nıU
rckkcp novalelerini bir noktada dağ
~ar gibi yığmı§lar, bunlardan adetn bir 
ev ~kil ctıniŞlerdL. BUZda.n dört kl>
te parçala.r keserek ihtiyat nevaleleri 
et.rafında "kargir bf r blnıı,, inşa etti· 
ler ... Artık istediğ'i kadar kıı, olaun, 
istediği kadar kar yağsın, bu buz du
vannın arkasına hiç kasırga. nüfuz e
demezdi... İnsanlar, ehli hayvanlar ve 
gıdaları orada masun ve emin dura
caklardı .. 

Altı ay yazdan sonra, altı ay kara 
kıG gelecekti. 
"Karakıe ,, ... 
Bu ismi türkçeye kim hediye et

mi§? ... TUrkler ki, pek o kadar kutup 
iklimlerine yaklaşmış insanlar değil -
dJr, nasıl olmuş dn, bembeyaz kn.rlnriy 
le bembeyaz olan kışın • hakiki kışın -
kara olabileceğini tasavvur etmişler? 

''Karakl§,, ... Kutplarm gün görmez 
kapka.ro. kışı ..• Ba5la.dı işte .• Ve bu, al
tı ay siirccck ... 

Sir Anton Asterlon heyetinin bu se
yah:ı tlndeki esas mn.ksat da, kutuplar
eaki karakışm nasıl olduğunu tetkik 

- · ı:ı.n . 

Dı.ınlard:ın Uç kişilik bir ekip, k6 -
pek kızaklariyle, ç:ıdırlariyle, kuvvet
li içkileri ve gıdalariyle, bahusus ha.. 
vg tazyikini, buz derinliğini, yıldızla -
rın vaziyetini ve fennin merak ettiği 
ö ütUn diğer husuoiyetıeri ölçmek mak 
sadiyle, ruııl heyetten ayrılarak,. cenu
ba <loğru ilorll?dilcr . 
Bunların bir adı da fedailerdi. Üçler 

Yirmi _le otu.:; be.~ arasındalar .. 
Daldıkları buzl:ı.r ve karanlıklar diya
rmdan b~lki do bir daha dönmiyecek
ler ... Sir Anton Asterton ilçtinU de al
nından öptü. Kuvvetli projektörler bir 
mUddet yollannr aydınlattı ve fen 
kahramanlarını telanıctlendi. Sonra, 
nispeten zayıf fenerlerinin yardımiyle 
ilerle:neyc b:ı..şlndılar .. 

Erz.1k1arı kendiler ine on gün on ge
ce yetişecek derecede olma!tla beraber 

J 

pek ihtiyatlı hareket ediyorlar ... Her 
durdukları mevkide, çadırlarını kurup 
PuSlalıırını ve yıldızların mevkiini tet
kik ediyorlar. Aletlerini işletiyorlar ... 
Üç seyyah, çadırlarının konofru ( ! ) 
içinde, elde ettikleri neticeleri not edi
yor. 

Nihayet en gençleri ola.n 'rasadat 
ınütche.ssısı Robcrt Edgard: 

- Sise yakalanacağız. .. Geri dön
nı.emiz icap ediyor! • dedi. 

Henry Hubcrt: 

- Zaten, dört gün dönüş .. !ki giln 
de ihtiyat. .. Erzakmuz ancak o ka
dar ... l:>erhal dönmemiz, cidden ihti • 
Yatlı bir hareket olur - hükmünü ver • 
dl. .. 

. Şimdi, §arktan doğru indikleri kav. 
s~n tn.mamiycl aksine olarıık, garptan 
hır kuvs çiziyorlar. Fakat Robert Ed
Cllrd 'ın söyledikleri de çıkıyor: Hava 
bozuluyor ... 

. Havanın bozması: ... Bizim için, ne 
ıfadc eder? .. Mesela yağmur yağar, 
fırtına çıkar, yahut bora. olur, tipiye 
tutulursunuz. .. Üç ki§iJik seyyahın ba
şına böyle bir şey gelse, kendilerini 
~~htı.rın ortasında güllük gülistanlık 
ıçınde tasavvur edecekler, ceketlerini 
!;Jkntaraır piknik yııpacaklar ! 

Dli§pnün: Kutbun kı§L .. Ve hava -
l'lln bbzması .. Bu, ne demektir ... Bu
nun nasıl olduğunu hakkiyle ve haki
kate tamamen mutabık t:uıvir etmek 
i~bı,_ i~ci bir hey' eti sef eriyeyi yola 

çıkarmak, ondan rapor almak lazım
dır ... Bu, öyle bir donuştur ki, hiçbir 
rüzgarın esmemesi demektir... Zira, 
herhangi bir hava kımıldanışı olsa, rüz 
gir, daha sıcak momleltetlerden doğru 
eseceği için, bir yerden hararetin gel -
mesi icap eder ... Hiçbir rüzgar olma -
yınca ise, bu en soS"tık memleketin ber
bnt ~.eraitl, tcprenmeden. mutlak ola
rak, durduğu yerde duruyor, kala ka
lıyor ... 

üstelik, semalardan yere doğru ko
yu bir sis çöküyor .. Bu sis, bütün fe
lal:etlcrin en fecii .. Hayvanlar, bu ~ 
den, sevkita.biilerini kay~dlyorlar. 

Göremiyorlar, koku O.lo.mı;,•orlnr ... 
Halbuki ilerlemek lbırn ... 

Üç kieilik ekip, programlarını boz
mamak emeliyle günün muayyen sa
atlerinde, çadırlarını sökerek ve her 
eşyalarını k6pck kızaklarına yükliye
rek gidiyorlar ... Üçer se.Atten iki nö -
bet yürüyüş ... Sonra dinlenmek ve tel
kiktt ..• Eğer bu şerait içinde dört gün 
yol all~cnk olurlana, arke.daelannnı 
yanına. muva.ffakıyctlo varacaklar ... 

~a.kat, hava, ketif bir buz tabakası 
haline gelmiş gibi teprenmiyor ... Sı -
cak iklimlerden doğru hiç;blr rüzgar 
esmiyor ... Bu en soğuk diyarın rakitli
ği içinde bunalıyorlar.. . Hele sis! Sis 
dn.ğılmıyor! .. 

l3te bu yüzdendir ki, b:ışUı.rına be
lanın en yamanı geldi ... 

ÜgUncU günün ak§a.mı yUrüme müd
deti sona ermek Uzcreydi ki, a.naızın , 

köpekler ho.vln.ma.ğa ba!}ladı ... Ve ön· 
lerlnde yava§ yavaş giden kızakların 
sura.ti, baıı döndürücü bir şekilde art-
tı ... 

Henry Hubert: 
- Ne oluyoruz, ark:ı.daşla.r?.. diye 

haykırarak, en arkadaki kızağa ya.pı§
tı. Fa.kat bu kızak, elinde kaldı ve genç 
İngiliz, sırt i.istU yere yuvarlandı. 

nı~-- :111 ../,.~., ..,...._.,_ •··----· ,,. ... t,. -

Iaştı. HUbcrti yerden :laldınp dem .• 
len kızağı doğrulttular. Sonn: 

- Ne var? Ne oldu?. diye sordular. 
HUbert, yeis içinde: 
- Dinleyin .. - dedi. 
Dinlediler... ı r.\ttrl:Whl 

lkl Uç metro ilerlerinden doğru, sin- 1 

ca.bi karanlığın ötesinden \"e eankl ye
rin dibinden nksisadalar yUkEeliyordu. 
Bunlar, ağır cisimlerin tekerlenme!in. 
den ve köpeklerin ncı acı bağırmasın
dan doğan seelerdi. 

- Anladınız ya: Mahvolduk, çocuk
lar! ... 

İhtiyatla ilerlediler. Fenerleriyle a
şağıya doğru baktılar. Köpekleri, kı -
zakla.r, aletler, hulasa her gey, çıkıl -
maz derecede derin bir uçurumun di -
bine yuvn.rlanmıştı. Oradan gelen hay 
van iniltileri bu çukurun ne derinlikte 
olduğunu seyyahlara anlatt: 

Elimizde bir tek kızak kaldı! 
Hcnry Hilrbert: 
- Bu kalan kızakta bir çadırla iki 

ki§iy.? bir gün yetebilecek derecede 
erzak var! - dedi. 

"- Ya tiçüncti adam?,, 
Hepsinin dimağında bu düşünce 

doğdu .. . Zira, bu soğuk memlekete mu-

_, 

kavemet edebilmek için, gıdada ve le- ======================= 
vazımda hiçbir eksik olmamak Iaz.ım-
dı. İki kişinin yiyeceğiyle üç insanın 
idare etmesi, bUtUn ekipin birden teh
likeye maruz kalması demekti. 

Robert Edgard: 
- Uçurumdan bir [ey çıkaramaz 

mıyız acaba? - dedi. 
Bir miktnr ipleri, ve birkaç t:ıne de 

kancaları vardı. Tecrilbcyc giriştiler. 
Üç çeyrek kadar emek sarfettikten 
sonra imkan olmadığını anladılar. 

Gene Edgard: 

- Nafile yere kuvvetimi2:i kaybet
miyelim ... Haydi, çocuklar! Bir saat 
daha yürilyelim, bugünkü programı • 
mız ııihayetlcnsin bari de ondan son
ra alla!ı kerim! • dedi. 

Fnkat birden Henry HUbert inilde-
di: 

- Ayağım ... 
- Burkuldu mu? 

. - He.yır. .. Kımıldatamıyorum ... 
Hıssim de kayboldu .. 

Koştular ... · 

- İspirto ei~J ... 

ÜçU de nnlamı§tı: Donmuş ayak! 
Edgard: 

- Şişe uçuruma yuvarlandı! ..• de
di. 

Faka.t, boyunlarından "konyak m:ıt
rasını çıkararak. felaketzede nrkadaş
lannın ayağım oğdular ... 

- Omuzuma alayım seni .. Kızafrı 
dn Edgard çeksin ... 

Jf. ıf. • 

Üç kişilik k:ıf ile, bu meşckkatli ilcr
clyi§ yüzünden, bir saatte kat'ctme!eri 
ilttız:ı. eden mesafeyi iki saatte yürü • 

düler .... Nihayet yorgun argm çadırı 
kurarak içine girdiler. Karınlarını 

mfünitün mertebe doyurup bitkin bir 
uykuya daldılar. 

İçlerinden uyuy:ı.ınıyan biri varsa, o 
da Hcnry Hübert'ti: 

- Mah\•olduk! - diye dil§ünüyordu. 
Da.ha· doğrusu ben mahvettim onlan ... 

Bir saatlik yol iki .cnatte r.lındı .. Ya-, 
rın dn, benim donmuş ayağım sebebile 
mesafe iki misli uı:ıyacak ... Beni sırt-

Yazan : Niyazı Ahmet: 

64 aane evvel bugUn 

Vazonan ıt»Dır mektlYlp 
Çarhl< Rusya lstanbulda nasıl enlrlkahır 

çeviriyordu ·ı 
328 • ne 8Yvel bugUn 

Galile, ZUbrenln safahatı ha~ kında'ci 
kt'şllıerlnl ortaya altı 

64 aeno evvl'l bl!p,Un, l8i2 ;ı!: 

20 iıkklnun ıUnU Peunburıdan Vlv.ı. 
nada bulunan Nav l-of'a bir ~ektı.ı;> 
yctıhyordu. Stremok ır imz11ını t.a~yıt\"I 
bu mektup, o vakltk• Çarlık RUı) . 
s iy11etlnin lç yUıUnU en ince teferrul\· 

tına kadar aydınlat~c.ktadır. Yazılı · 

ş ·run tam 64 üncü yıl ı.da okuya ::.iğınıı 
mektuba b3şka bir mütalea il.1ve;;c 

linum görmUyoruın. 
lııt• mektup: 
"Gmtral tpatief i•eadette cet-e. 

yan eden ahvaU ıiı:e tt'bliğ etmektt c.ı· 

d.ıiundan Çararav rr•ı'um hidiıtıini 
burada tekl'U' etmete ha~11t yokhır. 

Mahmut paprıın infüı.li ile Halil pa,n. 

nın memuriyetlndt-'ft dolayı kaybetti· 
jimüı nUfua ve let-uilte yen.id~n ka· 
•utacajnnıa hakkında pek ümidi.n y~\;, 

gibidir. lıWıbuldak! Joıtlarımızın v • •• 
dikleri büyük ü:nitl<'rin husulilıie İrı:>· 
namıyacaimw ::e~ıl olarak ıöy • · 
mek iıterim. lnıiliz ve Avustur ı::. 
hilesi l ıtanbulda 2iyt deıiyle k ıvvt t 
bulduğundan Mclımut paşanın ıenı. 

hükumetin baıına Vt çeceiine de o 
kadar ihtimal veremiyorum. Bir t\1 

zoı'fı nhlak ve gurur 11~ müWısıf . adi-

~ da heyeti viü<elanın hükumet maka
nunda kahnıı.s:nın lüzwdu bulunduğu. 
na kani olduiu an~ılıyor. 

Harici7• Nazın il• eadrazam aler· 
hindeki tefd>büsatını bir müddet :-·n 
tatil etmeıi prenı Go~okof tarafoıdan 

General (lgna.tfof) e beyan ve iş'ar edil. 
mittir. Morunafih Halil patanın tabi
atına Ye Oımap1ı memJe?Ceti ~r " 
mumlyeılnin gidişine lıtktlıraa :ot .. a. 
!.il zarfında yeni vuk•Jatlar zuhut ede· 
celi ve tu iki diplonwtın kifiyebizt!i:i 
a:ıltııılıp paditah rene emri hü!ctmet 

ve idareyi bizim dostbra t~slime • "K:
bur olacağı mUhak.krkttr. Binac.ı" -
leyh tamnm.iyle bir · wreti aharda 
ye'1İ tertibat hA%tr!ru-rwlr fayiacla-ı hali 
üeiilcfü. K:>.radai it~ Sırbiııtan. bi:zc 

b9klediiirnia fırsatı istihsal edebilecek · 
lcri cihetle n:uan di~ckatinizi buralarn 

lıas.redinb. lalavlıiın bu iki re.'u:i.İır:*. 

eına m.'1ne?ı ve maddeten muavel\d 

rumların Ruıya ilo Burıarlar Jf•yhinC:o 

bulunmalannın dotr·.: oir t~dbir olnıt1-

dıfrnı anlıyacaklarını l!:tıit cdPrL~,, 

Kudila kiliıeıi :ıneaclcıi ötedcnbeti 
lir tarihtir. Bu mektup, Çar Rt.:sy~-

nın Çar ,ehri (Çargrad) dedikleri 1 tnn 

bulda oynadığı rol ve beslediği eme l ~ 

lcrl. İmp:ıratorluk memurunun kale· 
minden çıkm:ısı !lOktasından ehemm 
yetlidir. 

Galile ve ZUhrc 
Gilneı batar batmat karanlığı ttıtlı 

ış ~ı ile aıaltan ZUhre, en çok t§ıklı 

bir yıldızdır. Heyetcilerden Eabllon 

Mil~ddıın önce 685 yılında bı.ı yıldız 

ı.akkında tetkikata başlamıştı. Zührenin 

hacmi, arzın hacm'ne yakındır. Hı\k:

ki kutru 12,400 kilometre olarak hcor.p 

edilmi§tir. GUneşten vasati nıakh~ı 
dıı 107 ,000,000 kilometredir. 

Zilhre'nin safahat nı ilk rlctıı G:ıll· 

le keşfetti. Fakat bu ke§iE, kendistn -

den önce gelenlerin keşiflerine benze
mek ~öyle dursun onları çürütüyordu. 

Onun i!iİn keşfini sakladı ve gördUklerı

ni Hitin ı:sa:u ile yazdı. Hatta bir 
5'.0k harflerin yerlerini cleğlştirerek kim

senin bir ~ey anlamnmasını temin et

ti. BlrgUn dostlarr."ldan biri Ga1il~

yc nordu: 

- Zührenin safah:ıtı yok mudur nc:t. 
ba? .. 

Galile şu cevabı verdi: 
- Göl:tc tetkik cı:lilecck ıonısut: 

esrar vardır. Fakat sihhatım yerinde 

olmad ğı için zamanımı yzt!!kta geçi?'i. 
yorum .•. 

Fakat bunlara rafmen 'büyük M. 
şif kcıfini sakhyamadı. 1610 yılı 20 tık. 

kanun günü, 326 sene evvel bugiln 

bütün bildiklerini, görciüklerini ortaya 
koydu .. 

!50 yon [Q)®ll(Dn'1'®ını 
mezaıır 

etti.jimU halde maksadımıza saray er.- Sahibini 50 senedir beklemel· te 
tiriblatı tertibinden ziyade hizmet olan mezar nihayet geçen hnfta ::ir.1-
cımit o~ac:liız. Zaten ° gibi entirika - muştur. Bu mezar Yugcslavyanın 
lu rnm-.ı!dcc!imi&in tanına \'e f;krimizin 1 __ 

Ni§ şehri civarmdn ~arevatz kö-uıvl . .,.,tine ( 1) y-1-....-.... Kudüs kiliac.. 
,- uur·- yünde 807.ha Labovitç toro.fmdan 73 

ıi enılAkinin haciz altma almmaaı hnk· 
ya~ında iken nçtmlmıştı. Bo;:ha ~·c. kın~O:ti 1>an\r malumunuz olmalıdır. Bu 

db. · . b" 'k • · çen hafta 123 üncü doğum yıl döuü-te ırm ittihazı ıraz gecı mış ısr: 
münü katlulndıktnn sonra ölıtıii7 

de mezhep itlerinden dolayı halı!u:nı::. 
ve Yunosluvyanrn en ihtiyar adnrnı da -buıumet peyda etmit olanlann akıl · 
bundnn eHi sene evvel n.çtır;nış o}..:u. larrnı başlanna getirmek b:ıhsind l 

h&ylice tesiri olacaktır. Bu vesile ile _g_w u_m_cz_a_r_m_a_g_o ... · ın_ü_Im_._u_şt_.u_· r_. ----· 

lannCia l8J3ıyıp menzile ulaşamıyacak-
lar ... Sonra üç kişiye iki adamlık er -
zak ... Ona da daya.narnıyae<ıklar ... 

Yerinden kalktı ... Usulla sürünerek 
<;adırdan çıktı ... Donmuş ve hissiz b:ı
cnğı üzerinde, tahta bacaklı pir alil 
g :bi ilerliyerck karanlıklar ve sisl<'r 
nr:.!j:nda yUrüdü, ~-ürüdü, takati kesi
linceye, tek b.'lcağ'ınm hissizliği öteki
ne ele yayılıncaya. ve bütün vücudunu 
istila edinceye k:ıdar yürüdü... Sonra 
çBktü .. Gtiz~l güneşli memleketlerin 
aydınlığım tahayyül ederek, bütün do
nup ölen insanl:ır g:bi şatn.fatlı, ~aşn
ah, ı~ıltlı bir ölümle kahramanca, ebe
diyete kanştı ... 

Buzlar, sine!erindeki cisimleri bin -
Jer~ sene hiç b::ızulmo.m1ş. örselenme· 
miş bir fJCkildc muhafaza roerler. Kim 
bilir, mUs~nkb::!l bcaeri>•etin kftt;ifl~ri 
de, belki onu, hafr:yat esntı.sındn, bü
yük Mısır hükümdarlarının mumya -
Jnnmış ve el değmemiş cesetlerini bul
duğumuz g'bi keşfedecekler ve mlize
lerinin en ihtirama layık bir köşesine 
saklıyacaklardır ... 

(V<i - Nı2) 
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6 HABER - Alcşam postaST 20 Birincikanun - 1936 

A • k•• l lstanbul ValİSİ 1 Madrit hükumeti diyor ki: 
şar veremıyen oy er- değişiyor mu? lspan yada iki 
de ızıarı Satıyorlar Bu sabah çıkan Son Posta gazetesi 

~aa:ıin:au~~~~!~ ~5ş~::1:!10 :!~m~ı:: h Ü k ti m e t y ok t u 
fettişliğe ve Ankara valisi Tandoğanm 

da İstanbula getirileceğini bir şayia Bunlardan bı·r·ıs·ı hu·· ku"' met dı•gv erı' 
halinde haber vermektedir. Bu şayia 

eskiden beri, ağızlarda dolaşıp duruyor- vatan ha •. n 1 er •. d •. r 
du. Bu ne~riyatla yeniden meydana çık 

Paris Elçimiz Su.ad I><;ıva.z (sağd.a) t.:~'Tle'Vrede Polonya 
11turahhasZarile göriqiiyor 

Fr:uısayla memleketimiz arasında 
&nc~ın istiklaline dair müzakerelere 
başlamak için Fransa hükumetinin da
veti üzerine hariciye vekilinıjz Dr. A
ras ve refakatindeki heyet Parise git
miştir. 

Evv(::lki gün şehrimizden hareketle 
Pa.ri.sc giden Fransa büyük elçisi Pon
sonun da yapılacak müzakerelere i.şti
rik edeceği anlaşılmaktadır. 

Mutabık kalındığı üzere Milletler 
cemiyeti tarafmd:ı.n Sancağa bir bita
raf müşahede heyeti gide1.:ektir ki bun 
lar İsveçli, Hollandalı ve İsviçreliden l 
mürekkep olacaktır. \ 

Fransız gnzctelerindcn Pöti Pariz -
1 

yen, bitaraf heyet sancağa varır var -
maz, oraya gönderilmiş olan Fransız 
takviye kuvvetlerinin geri alınacağım 
y.azıyor. 

Fransızca. Lö Tan gaı.etcsi de, San
cağa verilecek muhtariyet rejiminin 

evvel tarihinde Arap g~telerine ve
rilen bir tebliğle konseyin Türkiye a
leyhine kararlar ittihaz ettiği bildiril
mekte ve bu suretle Türk tezinin a
leyhine propagandalar yapılmaktadır. 

Bu propagandaların hedefi, bilhassa. 
Sancağı Suriyenin parçası saynııyan 
Sancak halkının gösterdiği. metaneti 

ve yılmaz kudreti fütura uğratmak -
tır. Bunun manasını pek iyi anltyan 
S:ıncık halkı, bu propagandaya karşı 
azami teyakkuzu ele almıştır. 

Türk köylU kızları sahlıyor 
Halep, 19 (Hususi) - Aşar vergisi

ni verebilmek için eşyası kafi gelmi
yen Türk köylülerinin kızları evlatlık 
olarak satılmak üzere Halep pazarla
rına götürülüyor. 

Vergi tahsiline ait tazyikın bilhassa 
A.nnk ovası köylerinde, Bayır ve Bu
cak nahiyelerınde tatbik edildiği tes
bit edilmiştir. 

tatbikatına dair olan iht.ilafa bir an -=::---:-:-------------
evvel niliayct verılmcsi temennilerini Buğday fiyatları 
kaydederken, Sancakta munzam bazı 
tcdb:rl(;r a.lmdığım ECzdirm.ektedir. y Ü k se 1 d i 

Fruusızca Tnn dıyor ki: 
·~\'Yelden tahmini mümkün olını- lstanbulda buğday veıııona bağlı 

yan hidiselcri önlemek maksadilc, olarak un fiyatları son bir hafta için· 
Tilrkiye ile Sancak arasındaki çembc- de ümit ve tahmin]erin fevk.inde ola
rin muhtelif nokta!.ınr.da tın.niyet ted· rak yükselmiştir. Bu yükselişin baş· 
bırleri alınmış bulunmaktadır.,, lıca sebepleri son zamanlarda fazla 

Hfüzn:(erel:r yaplladursun buğday ihracatı yapılması ve bunun 
2uıUm davam ediyor neticesi olarak stokların zayıflamasiy 

Llluiye, 19 (Hususi) - Anta.kyaı.la le dünya buğday piyasasının miite
norn:ın.l vaziyet henüz avdet etmemi!?- madi yükselişidir. 
tir. Dün akşam ~ehrin bazı tarafla-

Sokaklarda hfılil otuzar kışilik sim- rmcb ekmek az bulunmuş, bazı fr 
gülü ve makinelitii!ekli askeri deVTİ;.'C- rmlar az ekmek çıkarmışlardır. Bil
l~r gı.>celi gündüzlü dolaşmakta ve hal- hassa Küçiikpazar ve Unkapanı ta
lu takip etmekted!r. Devr;yekr tare.- raflannda ekmek bulunmadığından 
fmdau sokaktan geçen h:ı.lkm üstleri şikayet edilmekte idi. 
de ar:mmaktadrr. Bu aranw esnasında Söylediklerine göre fırıncıları 
dipçil:leme ve dövme gibi h -dıseler hiç böyle bir vaziyet ihdasına sevkeden 
eksik olmamaktadır. Halkr sabn, ta- şey, pahalı un almalarına mukabil 
hammülü tükenmekte<!ir. ekmeği eski narhtan satmak mecbu-

Bugüne kadar me\lkuf kalanların riyetinde bulunuşlarıdır. Bazı fmn
sayısı 38 dir. Bu 3S k:Şi wı gusuz b:r cılar bu sebeple az ekmek çıkarmak. 
şekilde hapis yatmaktadır!a.r. Hap~- tadırlar. Dün fırıncılar ceı'hiyetinde 
dilenler ekseriya bir don. l.ır gömlek bu vaziyet görü~ülmüştür. 
kalıncaya kadar soyulınakta ve saat- Fırıncılar belediye narhını der 
lerce yağmur altında bırakılmakta, 
sonra diViiklerle döğülere~l hayvanlar hal değiştirmediği takdirde - geçen 

·b· h l k t lm kt.a·, 1 seneki gibi - İstanbulun gene bir ck-
gı ı a ır ara apa ı a uır ar. 

mek kıtlıt7ınn uğramasını muhakkak 
Konseyin aleyhim zda karar 

V •rdl"'I 1 a ed 11 or görmektedirler. ,.. 11 şa ı y 
Halep, 19 (Hususi) _ :: ı Kanufl .ı- Ştkago borsasında 

Dünyanın en :_.:yük borsası olan 
Şikago hububat borsasında sekiz se
nedenberi görülmemiş bir tereff ü 
kaydedilmiştir. Muameleler, bir re
kor seviyesini bulmuştur. Buğday 
1 .40 dolardır. Yani 1 kanunuevvele 

Aşk galip geldi 
Niyuz Kronikl yazıyor: 

nazaran 20 cents fazladır. 

mış oluyor. 
Son Postanın yazısı başında şayia o

larak kaydettiği bu yazının sonu kafi 
bir mahiyette olduğuna da işaret eder 
şekilde ise de bu sabah yaptığımız tah
kikatta bu şayianın doğruluğu hakkın
da bir neticeye varılamamıştır. 

Filistinde 
isyan 

Filistine yaJıudi akınının durdurul
ması için başlıyan Arap isyam sem~ 
manl!Jrd.a 1 ngilizlcrin sevki yat yapma
"' üzerine bitaz bastmlnJA.ştı. Ve ev
velce Joararla.1tırıldığı gibi lngilterc -
den bir "tahkik komisy<Yııu.,, giderek 
orada vaziyeti tahkik edip haklıyı, hak 
sızı. meydana. çıl..-arnuık ii::ere faaliyete 
ba§lam1.ştı. 

Yeni aldığımız bir ha.her, Filistin 
Arapb:ırrnın, lngiliz tahkik komisyonu 
azastn.a hiicum ettiklerini b-ildiriyor. 
lngiltcrnıia Filistine yahudilerin yer
le.JfM'si11e mıini olmak istemediğini 

gözöııiindc tutan Araplar, lngiliz t~ 
kik 1;om·isyonuna da daha ba§langıçta 
ısmam.amı.şlardı. S01ı hadise, bu hu.su.
sun şimdi açığa vtmıld1ığunu gösteri
yor. Diğn fora/tan Araplarla yahudi,. 
Zerin yenideıı çarpışm1ycı başladığım 

da öğreniyoruz. Acaba Filistin isyanı 
yeniden mi başlıyor, ve lngiltercnin ou 
ııa karşı ccwbı. >16 o"lacaktır 1 
Aldığımız havadisi (1,§ağıya yazıyo-

ru .... -· 
Kudüs, 19 (Hususi) - lng\}iz krt'a

lan Nablus - Suriye hududu boyunda. 
tahkimat yapmaktadırlar. 

Birkaç gündenberi Araplarla Yahu
diler arasında yeniden müteaddit çar
pışmalar olmuştur. Araplar bir Yahu
di sütçüyü öldürmüşlerdir. Bunun üze
rinde iki tara! ara.smdaki gerginlik gld 
deUenmiştir. 

İngiliz tahkik komisyonu reisi Lord 
Pil, Ben Şemen kasabasma giderek, 
Yahudi Çocuk Esirgeme kurumunu 
gezerken hücuma uğramış, bu esnada 
birkaç ki§i yaralanmıştır. 

Nu - el - şemen hapishanesine hü -
cum eden çeteler mevkuf olan arkadaş 
larmı kurtarmak istemşilersc de mu
vaffak olamamışlardır. Birkaç saat 
sonra da Tül - Keren yakınlarında on 
otomobilden mürekkep bir kafile dur
durulmuş ve aranmıştır. 

Japonya asker 
tahşit ediyor 

(Btı§ tarafı 1 incide) 
Hatip, İngilizlerle Japonlann daha 

sıkı bir surette mesai birliğinde bulun
malart ve Man~uri devletinin tanınma
sı lüzumunda ısrar etmiş ve sözüne de
vamla demiştir ki: 

''- Japon nüfusu mütemadiyen art
maktadır. Bu nüfus için bir yayılma sa
hası lazımdır. Japonyarun halihazırda 
bulunmakta olduğu infirad vaziyetinde 
Amerikanın kucağına atılmasına mey. 
dan vennemeği nazarı itibara almak 
mecburiyetindeyiz. Eğer U zakşarkta 
Japo;ıyanın mesai birliğini ve bu suret
le sulbü temin edecek olursak Mançuri 
devletini pek pahalıya tanımış olmıyaca 
ğız . ., 

Bir m iyon kadm asker 
Deyli Ekspres gazetesinin Varşova 

muhabiri Sovyet Rusyanın üç sı:ne için 
de 1.000.000 kadın asker çıkaracağım 

lngıl~renin eski bahriye nazırı ve 
3imdiki parlamento azası Vinston Çor
çil ve ailesi, kızları Sara Çorçil'in A
merikalı ltomedi yıldızı Vik Olıvcr ile 
evlenmesine razı olmuşlardır. Evlen -
me merasimi gelecek haf ta. yapılacak 
ve yeni evliler ayın 26 sında Nevyork
tan !ngilterey~ geleceklerdir. 

Bu tereffü, Avrupanm mübayaa
tı yüzünden vukun gelmiştir. Alman 

)'Lının 37 ve ltnlyanm 80 milyon ton 
buğdaya ihtiyacı olduğu söylenmek- yazıyor. 

Sovyet kadınlannın kocalarının ya-
:;. ::. . ted!r. • nında harbetmek istemeleri arzusu 

Almanya erzak biri ':t tlrlyor Haber: Eski İngiliz bahriye nazın- Stalin tarafından tasvip edilmi~tir. 
nın kız.ı Sara bundan bir iki ay evvel Paris, 19 - Oe~vre gazetesinin Sovyet Rusyan:n şimc.liden 2500 ka. 
Amcrıkaya kaçmış ve esasen sahne yazdiğına göre, Londra mahafili Al- dın töyyarecisi vardır. 
artisti oldu~ için Amerikalı Vik Oli-I manyanm Arjantin buğdaylarını sa- • Sovyet gazetelerinden Pravda diyor 
ver'in revüsi.inde ücretle çalı§mıya baş tın alcıra!-: stok etmesini bundan 22 ki: 
lamıştı .. Kendisini takiben erkek kar- sene evvelki hareketine benzetmekte- ••sovyet Rusya şimdi dünyanın en 
deşi Randolf Ameriknya gitmiş ve dirler. büyük hav'1 kuvvetine malik bulunu-
kız kardeşini ~em.sahne oyunlarından 1 Şark m lsa ı~ ı ne yor. ihtiyacımız olan 150 bin yeni pi-
hem de Amcrıkalı yıldızla evlenmek k ') lotu da kolayca temin edebiliriz. Çün_ 
arzusundan vazgcçinncğe teşebbüs et- 1Z8 m8n lmzalana<•a • kü memleket dahilinde 167 tayyare klü-
mişlerdi. Ç'.orçil ailesinin infial içinde Memleketimizle Irak, İran ve Ef ga- bü mevcuttur. 
olduğuna dair İngiliz gazeteleri sütun- nistn arasındaki şark misakının ma- Her parti teşkilatı, Sovyet gençliği
larca. yazı yazdılar. Vaziyetin nihayet yıs ayı içinde Tahran veya Bağdatta I ne "Sizin yeriniz tayyarededir.,, fikrini 
bu neticeye varması mukaddermiş... 1 imzalanacağı anla§ılmaktadır. telkin etmelidir.,, ( 

Valancia, 19 (A.A.) - lngilte
re ile F ransanm tavassut teklifine is
panyanın vermiş olduğu cevapta şöy 
le denilmektedir: 

"Ortada (muharipler) yoktur. 
Meydanda bir hükumet, bir de mem
leket hainleri vardır. Burgosta kendi
lerine hükumet süsü vermiş olanlar, 
beynelmilel bir mevcudiyet olarak te
lakki edilmemek icap eder. Asilere 
yapılan müsellah yardım, tecavüzün 
yeni bir şeklidir. Bununla beraber, 
ispanya hükumeti, bitaraf müşahit
lerin ademi müdahaleyi kimlerin ih
lal etmekte olduklarını tesbit edebil
meleri için bir kontrol ihdasını kabul 
etmeğe amade bulunmaktadrr . ., 

Madrldl bombardıman 

Madrit, 19 (A.A.) -Havas a
jansı muhabirinlen: 

Diin akşam saat 21 den itibaren 
şiddetli bir topçu bombardımanı baş
lamıştır. Kesif bir sis bu bombamdı
mamn istikametini tayine mani ol-

maktadır. Ancak bir muharebeni 
yapılmakta olması melhuz değildir. 
Çünkü rüyet sahası on metroyu geç 
memiştir .. 

Müdafaa komitesi Madritteki bil• 
tün tıbbi ecza ve kimya sanayii mü-

esseselerinin 24 saate kadar bahriye 
nezaretine tabi olan harp sanayii he· 
yetinin kontolü altına gireceğini ilan 
etmiştir. 

Madrlde 5000 gaz maskesi 
Londra, 19 (A.A.) - Röyter a

jansı, dün lngiltereden Madrit hüku· 
metine beş bin gaz maskesi gönderil
miş olduğunu haber vermektedir. 
Belçlkadan giden gö ıUllUler 

Paris, 19 (Hususi)- İngiltere fa· 
şistlerinden 1500 kişilik bir gönüllü 
kafilesi ihtilalcilere yardım maksadiy 
le henüz yolda bulunularken, Belci· 
ka sosyalistlerinden mürekkep 1 OÖO 
kişilik bir gönüllü kafilesi de Madrit 
hükumetine yardım maksadiyle yola 
çıkmış bulunmaktadırlar. 

~~~~~~~~~~~~--~~~~~ ----
Parti kongresi 

bu sabah başladı 
C. H. Partisi İstanbul vilayet kon_ 

gresi bu sabah saat onda parti vilayet 
merkezi binasında toplanmıştır. 

Kongrede vilayetin bütün kazaların
dan gelmiş mümessillerle nahiye ve o· 
cak teşkilli.t azaları şehrimizin mali, 
iktisadi ve içtir.lai zümrelerine mensup 
yüzlerce kişi ve hükumet erkanr bulun
maktaydı. 

Kongre, tam saat onda vali, belediye 
ve parti rei&i Muhiddin Ostilndai tara· 
''"cl=n o:rı""'8,......... uk:..ı..:ı:- u ...... ~-..1-o 
kürsüye gelerek: 

''- Kongrede ekseriyet hasıl olmuş
tur. Bunun için toplantıyı 2çıyorum. 

Herlcesi sevgi ve saygı ile selamlarım.,. 
Diyerek toplantıyı açmıştır. 
Bundan sonra kongre riyaset divanı 

seçimine geçilmiştir. Yapılan teklifler 
vcçhile kongre birinci riyasetine beledi
ye sular müdürü Ziya Erdem, ikinci re
isliğe Refik Ahmet Sevengil ve katiplik 
lcre de Avukat Meki Hikmet ile beledi
ye başmüfettişi Tevfik Oraz seçilmiş. 

tir. 

Kongreye Parti genel sekreterliğin

den gönderilen tamimin okunmasını mü 

teakip vilayet heyetinin çok uzun 
raporu okunmuştur. 

Rapor, parti i~leri, halkevleri faaliye

ti, spor ve gençlik kurumları, köylerde 
yapılan işler, çocuk kampları, bahçeleri 

ve tiyatroları, ortaokul ve fü:eler, beledi 
ye işleri, yollar, itfaiye faaliyeti, sıhhat 
..i§lcri, hayır iılcri, talebe yardımları. 
..... :.-...... !:11--! \..-···--· ·~, .. • • 
esnaf işleri, hesap işleri hakkında geniş 
izahat vermekteydi. 
raporun okunması iki saat kadar sür
müş bundan sonra yapılan teklif üzeri

ne parti umumi riyasetine ve genel 

sekerterliğe tazim telgrafları çekilmesi
ne karar verilmiştir. 

Kongrenin on dakikalık bir istirahat 
devresinden sonra Vali Muhiddin Us-• 
tündağ çok uzun raporunu okum.ağa 

başlamıştır. Kongre bugün öğleden son
ra da devam edecektir. 

l\eodlslne nobel sulh mükafatı verilmesi 
Almanları pek kızdıran 

Ositski ortadan 
kayboldu 

Deyli Ek$f>res Bertin muhabiri ya. I 
zıyor: 

Son zamanlarda kendisine 1935 sulh 
mükafatı verilen Alman sulhperveri 
Karl Von Ossyetski Alrnanyada bulun
duğu bir hastaneden kaybolmu~tur. 

Ossiyetski bundan bir ay evvel, mev
kuf olduğu bir Alman nezarethanesin
den çıkarılmış ve serbest bırakılmıştı. 

Bertin resmi mahafili Ossiyetskinin 
yeniden tevkif edildiği haberini tekzip 
ediyorlar. Bununla beraber, nerede bu

lunduğunu da bilm~diklerini söylemek
te ve ''biz Ossiyetski ile alakadar değL 
liz. Artık kendisile alış verişimiz yok
tur.,, demektedirler. 

Hastane memurlan ise Ossiyetski'nin 
artık hastalar arasında olmadığım söy
lemekle iktifa etmektedirler. Fakat 
1935 sulh mükafatını kazanmış olan 

Ossiyetskinin ayrılışı Berlinde hayli 
hayret uyandırmıştır. Çünkü son zaman 
tarda, hastanede daha epey müddet kal
ması lazımgcldiği söyleniyordu. 

Kendisinin Almanyadan çıktığına ih· 
timal verilmiyor. Çünkü yolculuk ede
miyecek kadar hastadır, ayni %amanda 
beş gün evvel, pasaport almak için da
hi resmi makamlara müracaatta bulun
mamıştır. 

Deyli Herald diyor ki: 
Bir habere göre, Ossiyetski doktor. 

tarın tavsiyelerini dinlemiyerek hasta
neden ayrılmıştır. 

Nobel sulh mükilfatını alması üzeri· 
ne kendisine karşı Alman nazilerinin 
hiddeti uyanmıştı. Birçok naziler de o. 
nun hapishaneden tahliyesine itiraz et• 
mekteydiler. 

HABER: Ossiyetskinin kim olduğu· 
nu ve neden bu kadar alaka uyandırdı· 
ğıru anlatmak üzere okuyucularımıza 

küçük bir malUmat verelim. Bu adam 
Almanyada vatana hiyanet suçuyla 1931 
senesinde on sekiz ay hapse .mahkum 
edilmişti. (Kendisi, neşretmekte olduğu 
bir mecmuada Almanyanm silahlanma 
programına ait teferrüatı yazmıştı)• 
Mahbusiyetini ikmal ettikten sonra. 
Hitler reijimi iktidar mevkiine gelınit 
ve onu yeniden tevkif ederek tecrübe 
kamplarından birine göndermiş ve 0 

zamandan yakın vakte kadar nezaret 
altında bulundurmuşlardır. 

Almanlarca vatana ihanet ıuçuyl• 
mahkum edilmiş birine sulh mükafatı 
verilmesi Almanları bilhassa hiddetten· 

dirmişti. O ka.dar k~ No~el m~kafatı~ 
vazeden İsveçlı zengın muhcndu; Alf tC 

nobclin varisleri ile mülakatlar yapıP 
~ı 

bu mükafatın bu adama layık olmadıg 
·11oe 

şeklinde beyanatlar alarak te-vcı 

haksızlık olduğunu isbata çalışmıtlar· 
dır. Nobel mükafatı bizim paranuıl• 
50 bin liraya yakın bir paradır. 
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Amerikada yapılan (jö.cdüllfeciıni!l 

''Hakenı,, 
buhranı 

En büyü.k sporcu 
Müsabakasını Owens kazandı 

Bu scneııin üçüııcilsü Şmeling ile geçen 
senenin birincisi Joe Louis 

1936 senesinin en iyi sporcusunu ta
yin etmek üzere, Amerikada bir müsa
baka açılmıştır. En büyük yevmi gaze. 
telere mensup 70 spor muharı:_irinin de 
iştirak' ettiği bu müsabakanın neticesin
de: Birinciliği, Beri in olimpiyatlarında 
100 ve 200 metre koşularla 4 X 100 bay 
tak yarışında ve uzun atlamada birin
ciliği kazanan meşhur zenci Jesse O. 
"'7ens kazanmıştır. Zenci yarışlarda ol
duğu gibi bu müsabakada da rakipleri
ni bir hayli geride bırakmış ve 11 7 pu. 
Vanla birinci olmuştur. 

ikinciliği 68 pu-.·anla Bezbol şampi-

Perry 14, Bez • Bol'cü Dinacio 11, o- Spor hayatımızdaki idareci ve fode
limpiyat 110 metre mania şampiyonu rasyon erkanı bolluğu karşısında bir 
Tons ve boksör Joe Luis 9. 1500 metre h:ı.kcm buhranı var. Son zamana kadar 
olimpiyat :jampiyonu Lovclock 3 puvan hakem buhranının yanına stadyom buh 
almışlardır. ranını da ilave edebilirdik. Fakat Is-

Geçen seneki tasnifte birinci olan Joe met Inönü Ankara st.adyomunu açar
Louis bu defa sekizin::iliğe bile birisile ken bu buhranı ortadan kaldıracağını 
ortak olmuştur. Fakat birinciliği gene vaa.detti. Başvekil:n sözünü tutar bir 
bir zenci kazandığı için herhalde pek insan olduğunu bildiğimiz için artık bu 
de miiteessir değildir. hususta bir endişemiz yok. Ortada, 

şimdilik mevcut olan hakem buhranı
dır. 

Ben, kendi hesabıma, bu buhranın, 
iplik buhranı gibı kolay kolay orta
dan kalkacağını zannetmiyorum. Çün
kü, üst üste iki haftadır, iki maç sey-
rettim ve bu kanaati stadyomda edin
dim. 

Bugünkü şartlar içinde, bir insan 
için hakemlik etmek, mesela bir gaze
teci için, tspanya hadiseleri hakkında 
hüküm vermekten daha güç ve mes'u
liyetli bir iştir. Nasıl bir gazeteci hü
kumeti haklı gösterince ona komü
nist, asileri haklı gösterince faşist it
hamı altında kalıyorsa, bir hakem de, 
hemen daima, mııçta mağlup olan ta
rafça ''satılmış" telakki olunuyor. Işin 
en fenası, bu ithama iştirak eden se -
yircilerin de bulunuşudur. "Hakem,, 
isminden de anlaşılacağı veçhile iki 
taraf arasında bitaraf olarak hüküm
lerini veren bir insnn demektir. Bir 
hakem, bir insan olmak sıfatiyle yan
lış hüküm verebilir. Bu, onun suiniyet 
sahibi veya satılmış olduğuna mutlaka 

yonu Carı Hubbel almıştır. Bundan ,fi~~~~~W~iıİl~liiuawai 
•unns ıra Ue: Boh6r Şmeling S7, A• 

delfılet etmez. Nerede kaldı ki, hakem, 
kararını anı vahidde veren kimsedir, 
"·e kararı Hlyetegayyerdir. Bu itibarla, 
l:end:.Sinin haka.reW, istıh~yp.., iıha
ma mar.uz hfl'.akı ma.ma&I için bütün se 
beplcr mevcuttur. merikah futbolcü Kelby 33, Dekatlon 

şampiyonu Morris 23, tenis şampiyonu 
996 senesinin en lliiyilk sporcusu 

Gesse O toeıı8 

Dünkü Iik maçları 
Halbuki, gördüğüm ma~arda, ha

kem denilen nadir kuşa yapılan hücum 
lar, en masum melaikeleri baştan çı· 
karacak mahiyettedir. Hem bir şey 

gözüme çarptı. Oyuna başlarken, hiç 
kimse hakeme itiraz etmiyor, ve çal
dığı düdüklere söz söylemiyor. Vakta
ki bir tarafa gol oluyor, hakem aley
hine bir kıyamettir kopuyor, ve sanki 
gol oluşunun tek kabahatlisi oymllij 

Süleymaniye. Anadolu, Fener, 
Beşiktaş rakiplerini yendiler 

Galatasarayla Güneş berabere 
kaldllar gibi; 

Lik maçlarının B takımları karşı
laşrnalanna dün üç sahada devam e
dilrniştir. 
Şeref stadı 

Beykoz - Eyüp 
Şeref stadındaki ilk maç Beykoz

~ Eyüp B takınılan arasında oyna
llacaktı. 

Eyüplüler maça gelmediklerinden 
~cykoz hükmen galip addedildi. 

Beşiktaş - Vefa 
Hakem Samimin idaresinde oyna 

lıan Beşiktaş -Vefa müsabakası iki 
ta.rafın müsavi oyunu ile geçti. 
I Daha fırsatçı olan siyah beyazlı
~t Vefanın bir sayısına mukabil iki 
~olle macı kazanmıştır. 
Kadıköy stadı ........................... 
~nadolu - ı. Spor 
I Kadıköy stadındaki birinci karşı· 

1~rna İstanbulspor ile Anadolu ku-
1.ıpleri beyninde idi. 

Mütevazin bir oyundan sonra A
~adolu takımı rakiplerini ikiye karşı 
\iç golle yenmişlerdir. 

Fener - Hilal 
F enerbahçe ile Hilal takımlarının 

~çı Kadıköy sahasının son müsa· 
akası idi. 

b Maç Fenerlilerin üstünli.iğü ile 
\\§lndı ve öylece bitti. 

Neticede sarı lacivertliler. Hilali 
aıf,,."' kı:nsı beş olle mcı.{!llıp ettiler. 
:taksim stadı ... 

lıları kolayca yeneceği ümit edilirken 
Süleymaniye canlı bir oyun çıkara
rak rakiplerini ikiye karşı dört sayı ile 
mağlup etmiştir. 

Hakem maçı çok fena idare etti. 

Galatasaray 
Güneş 

Taksim stadının ikinci ve entere
san maçı Galatasarayla Güneş arasın 
da oynandı. 

Birçok birinci takım maçlarından 
daha ziyade seyirci toplıyan bu mü
sabaka tarafların attıkları ikişer golle 
ve beraberlikleriyle nihayetlendi. 

- Satılmı§! 

- Kendine gel, kör mü.sün, sersem. 
Naraları, daha galizlerine ilaveten, 

stadyomu çınlatıyor. 
Eğer bir an evvel. herhangi çareye 

başvurarak bunun önüne geçilmezse, 
hakem buhranına bir de seyirci buh
ranını ilave etmek lii.zımgelecektir. 

Zira. hakem aleyhine olan bu feryat
lardan, hakemler kadar rahatsız ve bi
zar olan seyirciler çoğalmıştır. 

Hem dikkat ettim. Eskiden maçlar
da, lmdm, erkek birçok tanınmış şah
siyetler P'Ör·irdiim. Bugün onlar, artık 
görünmez oldular. fa. 

Yugoslavlar 
Balkan futbol kupası 
maçlarına iştirak 

edecekler 
Belgrad, (Hususi muhabirimizden) 

- 600 murahhnsm iştirakiyle üç gün
F eridunun hakemliğiyle başlryan denberi devam etmekte olan Yugoslav 

bu oyun evvela mütevazin cereyan futbol birliği, çok şiddetli münnkaşa
ctmekte idi. larda.n sonra, Balkan futbol kupası 

Yavaş yavaş açılan sarı kırmızılı· maçlarına iştirake ve Zagreb akadc
lar, Güneş kalesini sıkıştınnağa baş- mik Ha.şk klübüne 25,000 dinar yardı
ladılar ve yirminci dakikada ilk sayıyı ma karar verdi. Yapılan intihapta 260 
Güneş kalecisinin topu elinden kaçır- reye K:arşı 354 reyle eski idare heyeti
masiyle kazandılar. nin ipkasma ve Zagreb Haşk klüblı re-

Bundan sonra iki gol atan Giineş isi Dunmi~için ikinci reis olarak idare 
liler devreyi 2 - 1 galip bitirdi1er. heyetine girmesine karar verildi. 

ikinci kısım Gnlatasarayın hakim'-----=----------
ovuniyle pecti. Devrenin ortaların 
eh bcraberliöi tt:min eden sarı kırmı-
7Ihhr f.ıdeta tek knle ovnadılarsa da 
merkez muhacimlerinin yavaşhVI, 

Kır koşusu 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 

edilen kır koşusu bugün Şişli. Hürri
yetiebediyc yolu üzerinde yapıln.caktır. 
Müsıbaka1ar ikı kategori üzerinden 
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Şom ağızlar gene açlldı: 

HA ~p 
Gelecek ay veya ilk baharda 

BASLA YACA ' • 
"Astroloji alimi,. oldukları ileri sürü_ 

len bazı kimselerin yeni sene yaklaşır
ken "kehanet !,,lerde bulunup gelecek
ten habt>r vermeleri Avrupada adet ha. 
!ine gelmiştir. Bu kehanetler Avrupa 
gazetelerinde kemali ciddiyetle yer bu
lur. Aşağıya naklettiğimiz yazı da bu 
kehanetlerden biridir; Kernveiz isimli 
biri tarafından ortaya atılmıştır. Bu zat 
1936 senesın başında da kehanetlerde 
bulunduğu sırada İspanyada kanlı ha
diseler olacağını, İngiliz kralı beşinci 

Corccun öleceğini, yeni kralın büyük 
müşkülata maruz kalacağmı, Fransada 
sosyalistlerin iş başına geçip mali zor
lukhrla karşılaşacaklarım haber verdiği 
cihetle yeni kehanetleri de büyük bir 
alaka uyandırmışmış. 

Bu zata göre 1937 senesinin talii şöy 
ledir: 

"Dünya siyaseti bu sene de harp 
ve kan kokusu içinde yüzecektir. 
1936 senesinin cinayet ve kan dalga-

sı bu senenin sahillerine de çarpacak, 
kardeş cinayetlerine, tüyler ürpertici 
sahnelere sebebiyet verecktir. Birçok 
memleketlerde dahili ve beynelmilel 
hadiseler zuhur edecektir. Fakat ani 
bir tebeddül bir iki ay içinde dünyayı 
bambaşka bir İstikamete sürükliyecek 
tir. 

Önümüzdeki yakın aylar Fransa 
için çok tehlikeli olacaktır. Kanunu
sani ayı, birçok mühim hadiselere 
sahne olacaktır. 16 kanunusani ta
rihi, bilhassa garbi Avrupanın büyük 
bir devleti ve binnetice bütün Avru
pa için mühim bir gün olac-aktır. 

Vefiyat oldukça fazlalaşacaktır. 
Bunun hastalık mı, yoksa diğer bazı 
emellerin ~riyle,wi olaçağı_m şim
<lid~n kf'stirmcğe imkan yoktur. 

Maamafih şunu katiyetlc söyliyc
bilirim ki, siyasi vaziyet ne olursa ol
sun, iktısadi vaziyet 1936 senesine 

nisbeten cok düzelecektir. işsizlik bir 
hayli azal~cak ve aşağı yukarı herkes 
para kazanabilecektir. Bilhassa, 1 8 7 O 
ile 1890 seneleri arasında doğanlar 
bundan çok istifade edeceklerdir . ., 

Blr kt ha net deha 1 

Diğer taraf tan Yunanistanda 
"Pschique, alimler hakkında tet
kiklerde bulunan bir teşekkül ve o
nun reisi T anagras şayanı hayret bir 
"Kollektif telkin,. hadisesinin mahi
yet ve esaslarını araştırmakla meş
guldürler. 

Naksosda, Korino namında bir 
köy vardır. Bu köy halkı sık sık. ila
hi bir ses duyduklarını ve bunun Mer 
yemin sesi olduğunu iddia etmekte
dirler. Köy halkına mensup 60 kişi, 
1934 senes~nde kendilerine şayanı 
hayret ifşaat ve kehanetlerde bulu
nan bu sesi tekrar duymuşlar ve ara
larından bir heyet seçerek Atinaya, 
Başvekilin nezdine, göndermişlerdir. 

Beşiktaşh 
Hasan 

lsıanbul a ı;reldl 
Bir müddettenberi lstanbulda bulun

mıyan Bcşikta~ klübü merkez muavi
ni Hasan ı;ehrimize dönmüştür. 

Bugünkü Beşikta.ıı - Vefa maçmda 
eski yerini alacak olan Hasan siyah -
beyaz takımın en kuvvetli elemanla -
rından biridir. Son zamanlarda iyi bir 
merkez muavinden mahrum olan Be -
şiktaşlılar, Hasanı eski yerine ikame 
etmekle büyük bir b:şluğu doldurmuş

lardır. 

nııın11111ııınıııııııı1mıııııımııııtııııııııııııııııttıııııı111"''"'"ııınıffln 
KONSERVATUAR ORKF"3TRASI 
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FRAN~JZ TIY ATROSUNDA 

Bu heyet, ilahi bir f:~:n italyanm u
zak hir memleketle harp edeceğini ve 
Yunanistanda iki sene içindt! bir 

çok devlet ricalinin öleceğini bildir
mi~ti. 

l ladiseler Korino halkının h.nklı 
olduğunu göstermiş ve Psychique i-
limler heyeti de derhal hare! . ...te gece
rek hadiseyi tetkik etmeğe başlamİş
t:. 

Bu tetkikat devam e~edursun 
bundan bir miiddet evvel. köylüler 

yenid"':ı Baş\·ckile mür<ıcaat etmisler 
ve ilahi sesi tekrar duyduklarını söy
lemişlerdir. 

Meryemden duyduklarını söyliye 
rek köylüler yeni cihan harbinin önü

müzdeki ilk baharda patlıyacağmı id
dia etmektedirler. 

Kayserin haşarı 
kızı 

Nihayet zorla 
evlendirl lebi li yor 

. 
Beri inden yazılıyor: 
Sabık Kayserin büyük üvey kızı 

Prenses Hermin Karolin Karlatböyt 

bu hafta Berlin nikah memurunun 
huzurunda Hugo Hartung·la evlenin. 
::c annesi derin bir nefes alacaktır. 

Bütün Berlince "Karma,, adiyle 
tanılan pr::nsesin aşk •.. aceraları an
nesi ve s:::.'..lık Kayserin ikinci kansı 

prenses Hermini kaç zamandır üz. 
mekte idi. Yirmi altı yaşında olan 
prensesin en son macerası Don şato
sundan kaçıp Berlinin küçük bir ote
linde yaşaması idi. 

193; temmuzund:ı Berlin ahalisi 
büyiik bir heyecana kapıldı. Pren

ses Karmonun annesinin katibi Core 
\V underlih ile nişanlandığı havadisi 
yayılmıştı. 

İki gencin arasındaki aşk gizliden 
gizliye tam dört sene sürmüştü. Son
ra günün birinde Kayserin karısı bu
mı işitm~ .• katibi memur:yc.:nde.ı 
azil ve I3erline iade etmişti. 

Pıenses Hermin de Dom şatosun 
dan kaçtığı gibi Berline giderek, ki.i-

çük otellerden birinde oda tutmuş 
ve fakir olan sevgilisiyle ileride ev
lendikleri zurnan ailesinin varidatına 
çalışarak yardım edebilmek için terzi

lik ve ev idaresi dersleri almağa baş
lamıştı. 

Fakat bu ümit çok uzun sürmedi. 

Süleymaniye 
Topkapl 

r opkapılıların genç siyah beyaz-

'-~rşı taraf•n favi;lli.i ovununa karqT h<' 
hemin rıiisam-:ıhnM •·iiziinden galibi
VPt no}i.inü atamadan maçı 2 - 2 bi
tirdiler. 

3 bin ve 5 bin metro olarak ynpılacak- 1~~ltllıtıailll"'"61t•NllMll'llllllll
1ll1''= 

tır. 

Kızını takip eden prenses Hermin o
nu Berlinde yakaladı ve Dom şato
suna qötürerek orada yakın zamanla
ra kadar adeta mahpus tuttu. Bu haf
ta ise kızın Hugo Hartung'la evlene
r-~i haberleri herke!i hayrete dü§Ür•. 
dü 



Macera ve aşk romanı -36- Yazan : <Va-Nü) 
Hatıralnnnı anlatan: Alman korsan gemisı ··Denıı kartalı" aın silvarısi 

l10nt Feliks fon Lukncr 

-66-

"Asker anaları birliği,, relsesl ziyaretime 
ge!erek 80.000 asker anası namına bana 

"Hınzır maymun !.. Erkek tomurcuğu ! Gel 
bakahm .. ,, diye küçük zencinin kolunu budun 

hırpalamağa, koparmağa başladı 
iyi yolCU)Uklar temenni etli Geçen tefrikaların hülasası: Cesedi dolnptsn çıkarıp denize attım .. 

Tahta kap:ı.ğır. alt tarafına yaptığı- hııssis eden bir ziya.ret daha yapıldt. Bqtrağn, nnbcoistnndıın na.klolunnn Kurtuldun ilik ... 
mız bir sap vasıtasiyle kapağı açıp ka "Soldiers :Mothcrs League • Asker a- hadmıağaıu kUçUkleri arnsında bir de . _ Sen başka .. Nasıl gırdln baka· 
pamak kabildi. Dışatdan bu kapağı far naları birlıği,, rcisesi ziyaretime gele· .sağlamının bulunduğunu keşfederek tah ynn ... 

k ~ U 80 000 k b l•ikııttnı dcrlnlcşt!rmck üzere, §Uphelm ketmck imkünsıı.dı; çünkü n.pagın s rck . as ·er anası namına ana - Nasıl girdimse girdim .. Gircml· c11gi Hawanm :ıuı.mnrnsmn giriyor. Kn 
tUndeki toprak tnba.ka.aı hiç belli ol • iyi yol::ulukla.r temenni etti. Birlik mara bootur. ycooğimi söylüyordun .. Girilirmiş de · 
muyordu. beni bu teşekküre ve temenniye bil - mek ... 

Mahzenden ancak geceleri çıkacak, hnssn lfı.yık görilyordu. ÇUnkU elime Beşir kimbilir. Havvanm odasmd - Başkası giremezdi .. 
sırayla. yürüyerek it bırakmıyoca.ktık. düşen düşman uı.bit ve neferlerinin nereleri kamıtırdı, neler yaptı . Bir Bu esna.da, dolabın içinde bir pıtır-
Yakında akan ırmaktan su almamız liepsi sağ ve s lim ıı.nnolerlnin yanı - şey buldu. mu, bulmadı mı? .. Şimdi 0 tı oldu. 
mümkün olduğu için susuz kalmak na. dönmüşlerdi. Bu sebeple birlik be- cihetleri bir tarafa bırakalım ... Nere· !.kisi de o taraf o. ba.kt.ilar. F'ııknt 
tehlikesi de yoktu. ajm de sağ ve ısallm annomc kavuş- ye gittiğini de rncvzub:ıhs etmiyelim. kapağı açmak cesaretini gösteremedi· 

Kampta kalan arkadaşlarımızdan, ına.m için dua etmekteydi. Biz, sedye aramağa giden jki hala- ler. 
biri, firarileri aro.mnktan artık vazge- Alman toprağına 1919 tenunuzundıı. yıkln beraber bir an dola§alım. Bu hn- Çocuk: 
çildiğlni, ewcldcn kararla.§tınnış ol- ayak bastım. Babam, sağ ve salim Cl5 layıklar, nöbeU.:i hnrcmağalnnnı bul • - Benim gibi odaya başkası da 
duğumuz bir penooreye kırmızı bir a- nü§Umc ancak scvinebıldi, iki ay son dular. Esasen, İncebcl, Snrıgtil ve Be· g.irmlş galiba ... - dedi. 
ıbajur koymak suretiyle, biw h bcr ra hayata gözlerini yumdu. şirin koridorda. konuştukları sıradn Kadın: 
vçrdiği gece yola çıkacaktık. Silahla- Oç sonkfınun 1920 de "Deniz Karta· işittikleri ayak sesleri de onlnra aitti - Fareler olacak ... Kim girer?. -
rrinız bir brovning .ile birkaQ balta • h,, nın bütün mürettebatı \'atana dön- Bunlar, yukanya çıktılar. Birinci cevabını verdi .• Sen, cıunu bunu bı • 
dan ibaretti. Ayrıca bir gaz ten kesi müşlerdi. İçlerinde yalnız bir kişi ek- koğuşa girdiler. Hô.Hi., geminin erkanı, rak ... Benden bir şey saklama .. Neler 
ve bir pômpa ile alev saçıcı bir maki· slkli; sevgili doktorumuz l>ieç ölmüş- SUnbülün yatağı önündeydi. Zenci ~o- yaptın bakayım? 
ne de yapmıştık ki epey işimize yarı- lü. "Deniz. knrt.atı" macerasından ev- cuk, gözlcrlni J·apamış, bııygm gibi ya SUnbUI:. 
yacağuu saruyoı·dul. vel de türlU tehlikeH Mı.metlerde bu- tıyorsa da kirpiklerinin arasından o.- - Ne eaklıyaca.ğım ? .... dedi. - Her 

Sahilde bezden botumuza. o.tlnyıp !unmuş ve ülUmünUn da.ima dUşmo.n rada. sirada bakıyordu. şeyi söyllycytm. Koğueta hasta çocuk 
kürekle açılo.ca.k, karfczin nğ?.mda. du karşısında veya denizde oltı.ea.ğma k:ı- Hawa: lnr inleyip duruyordu. Yata yato. fcnıı 
rnn bir yelkenli kayığı ı.aptodcocktik. naat gotircrck böyJa bir ölilmU t.ettıM· _ ıtaldınnız! _ dedi. • Haydi, oda- halde canım sıkıldı ... Bnktım ki orta. 
"'Bğm- mütareke üç hafta. daha ge - ni etmif} olan zavallı doktor, Alman • ma ! lıkta. kimse yok, geminin içini dolaş· 

clkaeydi, İfigİfölcr biı.i <'!llerindcn bir yanın mağlüblyetini öğrenince, sekteı Gemi erkanı, artık seyredecek bir mo.k istedim ... Yakıılanmıyacağımdatı 
atı.ha kaçırmış olmak beccrikstt.liğinin kalpten ölüvcnnişti. şey olnıadığtna kana.:ıt getirerek dn- emindim.. ÇünkU bi?., ormanlarda., ya.-
:verd!ği mahcubiyetle utanacaklardı. ıı: :(. • ğıldı. lki hntcmnğnsilc S(!ycde SUnbUI bani hayvo.nlnrın bulunduğu yerlerde 
Milta.retco ha.beri gelince pllinımızı Ye· Vatanımı ncka6a.r deği miş bulmuş do gezeriz de. gene yakayı ele vctrno-

A ve Havva, oda.ya girdiler. 
iil Zcllndalıla.ra. öy1cdik. uiıli mal\- tum. Almanya hastaydı, fakat a.zm..ini _ Bırakınız şunı.yıı ... Siz gldlhlı.. ylı... Bn§ka köy!cro tavuk hindi hır-
zenim1z1 )>tıltı.bilmek fçln yUtlcrce a • ve cesaretini kaybetmemif1U. Çalı~ - _ Peki, efendim. gıı.ltğına da gideriz de, gene tututma-
dam 'bir ny ndo.nm altını UstUnc getir· co.k ve Almanya.ya eski şcvket ve kud vız .. Fnkat. bir korkum vardı: Şayet 

Şimdi, odanın içinde, Havva. ve Stln· 
dl~ hnldc hiçbir iz bulamadıJnr. rctini tekrar kazandıracaktık. Onurı ben dol~ırkcn oradan "'C"Crler de ya-r:;•,, bUl baş başa idiler. " 11 

Mu keyl müteakip Narov Nekde i~indir ki, o znman her tesadüf etti • ta.;.,mı boş bulurlarsa. diye dUcıUndUm. :Kücük zc.nci, hala gözleri knpnlı, tt~· v 
d8rt o.y dn.ba esir hayatı ytıŞa6ık. Fa- ğim vatandaşa §Öyle söyli1yordum: uyuyor taklidi yapıyor. Onun i~tn bu pcııccredcn içeri girerek 
knt bur aa filya.rot.çl kn.blil ctmcmir.c - "Deniz kart.Alı" nın cesur delikarı cesedi aşıi'dıın. Omuzlnnma yUklodtm. 

fsveçli kadın, ayak seslerinin uuı.k
hin vcrilm ktcydi. Bir ğUrt ''Vayka· lılarını hatırınızdan çıkarmayınız. dışarı çıknrttım. Fakat yolda bltdm • 
to,, ka.bUcsine mensup Maori kadın • Teknem.iz kayn.ltl<la.ta. çarpıp batbğl lqştığma kulak kabartıp artık . ôdado. blro ild k ına. r ını. nd k 

yalmz '.kaldıklarına 'klııiant getirdik· 
]arından biritı1 de bctıl ziyaret ctU. zaman ben bllc iittıiaiml kesmişken ;)>u ten sonra, hiddetli bir sesle: korktular, dü§üp bayıldılar. Cesedi, 

Xa'bilo rcisl~indcn birisinin karısı delikanlılar hn.ykınruglardı: yatag-a yatırdım. Geminin iç!nde gez . 
- Sünbül ! · dedi. olan bu ka.dınm ismi J<aihau lmig. Ya - Merak etme kumandan, de.ima dim, dolaştım. Bir yerde tatlı buldum. 

nımn gelfiıce, Maotl liaaniyle yazılmış beraberiz! Çocuk, gözlerini açtı, gülUmScdi: yedim. Su da içtim ... üzerime bir ha· 
uzun bir mektubu okumtığa koyuldu. - Evet! Daima beraberiz! - Sen neler yaptın bakayım... remağa.sı geldi. Az dıuıa ynknlanacak-
Bu ı:ıcktubüh huHl.sası, sonradan öğ - SON - Hiç... tım .. Bir yere saklandım. Ayaklarım 
rcndlt;ıimc göre şöyleymiş: B t f •k - Nasıl hiç? meydanda kalmı~. Harcmnğnsı, fttrc 

.,Ey bUyUk t'()is! sen nrtJk bizim en U e rı ayı - Hiç fona bir şey yapmadım. zannederek pabuçlarını attı. Ben de a· 

lılar iyileşsin, dolnşınağa bn§lası 

lar, o zaman yatağından sen de çı 
serbest serbest gczcre!ıı... Kimse 
şey anlamaz. .. Fakn.t o zaman da, 
dım edilmediğini gizlemelisin .. Yo 
benim kocıım olnmazsın ... Anlıyor 
sun? ... 

KUçUk Habe~i: 
- Anlıyorum .. Bir dahn ynpma 

Senin sözUndcn dışarı çıkmam! .. • 
di. 

Fa.kat onun ne yaman, ne burn 
doğrusuna bir çocuk olduğunu, lı 
11 kadın anlamıyor dcğlldi. 

- Sen yalnız tatlı yemişe, su iç 
şc benzemiycmmn... Başka yerlere 
burnunu soktun galiba ... • dedi - D 
neler gördUn bakalım? 

- Hiç... Kapısı aralık ktı.lmıe 
Iardan baktım ... Bazı l:adınlar uyuy 
du. 

Hn.vva: 
"- Bu oğlnn cıva gibi.. - diye 

şlindil. - Elimde, büyüdükten so 
kalmıyacak ... Dnha bu ya.~ta. bu 

rübesiz halinde böyle olursn, bti)ii) 
ce, Allnh halime imdat etsin.,, 

Fakat, ne de olsa, ilimdi, istifade 
meliydi ... Çapl-ın ve azgın kocnsı ol 
bazı ka.dnılar, bu erkeklere karşı n 
sıl düşkün olurlarsa , şimdi, Havva 
SUnbüle karşı ayni inc!zabı hisscdi 
yordu: 

- Hınzır maymun! ... Erkek tom 
cuğu .. Gel bakayım! - diye, onu, ku 
ğmıı oturttu ... Kulıığmı çekmeye, ko 
luhu buclunu hırpalnmıya başladı. 
Hınzır maymun! ... 

Bu tomurcuk açılınca. kimbilir 
zchırli bir erkek çiçeği zuhur edece 
ti ... Öyle bir çiç<•k ki. koklıyan her 
dmın başı dönecekti .•. 

Böyle düşünerek Havva, zenci çoc 
ğunu ihtirııstıı kokladı, öptU, öptü, 
tü ... 

Bu sahnenin en heyecanlı noktası 
daydı ki, cesedin vaktiyle sak}ı durd 
ğu dolabın kapağı gıcırdadı . 

(Devamı var) bUyUk Hcflmiz Vaytctsint İşte sana begv endı•n•z m·? - 13en sann kımıldama, ele geçer- yaklarımı ka~ıreıını. Kısacası yakalan 
bunun nişanesi olan mukaddCS entari- 1 1 • sın, sonra mahvölur8Un, ho.dım ec1ilir- ma.dnn. Btı.şka yerleri de dolattıktan ,---------------. 
yl getirdim!,, Zanedlyoruı ki bu suale sin, demecıım mu sonra., yetime döndtlm. Gcgcdi denize Daırıs 

Kndıncağız nlcktubu okuduktan son Ev t 1 - Ele g(!çmedim ki... ntarak yattım .. Sen de geldin... öte şa m ~ n-v@lfil lblJ 
ra, beline sarını§ olduğu rengarenk bir Diye cevap vereceksiniz - Geçecektin... tarafını biliyorsun ... 
entariyi meydanıı. çıkararak bana u - O halde - Sen ele geçecektin ... Ben seni - Sünbuı:. Stinbiil: .. Sen bu kn.fny-
zattı . Tanıdıklannızn iındidetı tavsiye edi. kurt.ardım ... BülbUlün ccsoolııi dolaba la gidersen yo.knlanncnksm ... Seni he. 

Afali.amıştıtn; Kirşaysln biribirimi- niı:. Bu eser pek yakında kitap koymu sun .•. Bal<acaktar .. , Mııhvola - dım edecekler ... O uı.tnn ne beyu kıı 
zc b1kakaldık. l3crcket versin Yeni Ze halinde çıkarılıyor caktrn... dm, ne hir fiCY··· Anlıyor mutun ? .. 
liltıdndn. uzun müddet buluruntıa 6ltın PJ 8 t 1 ÇO k UCU z - CM.im, nasıl girerler Odnma ?... Burası orman dn değil .. Buraltı.rôn do-
bir Alman kadını imdadımıuı. y~tf~ - Kapısı kllltli}'dl Kitt1acı gircmeZdi. laşmak tavuk hindi hırsızlığına da 
rek vazyietl faan ettl: o)acaktır - Ben girdinı ya ... Açtım dolabı ... benzemez ... Azıcık sabret .. Öteki y:ıra-

Du kadın, lMO - 61 de lngiliilere ---;..-..---..--......-----..................................... ,____... ___ ..;.,_ .......... .__ ___ _.... __ ....__......., ____ ~ ....... ----.---.-----_:_-

knrşı istiklô.i mUca.dclcsino girie~ 
Yeni Zelandahların: en cesurlnrını 
tophyan kabileyo nıensuptu, Ayni ka
bile efradı umumi harp içinde de ln
giliZierin hizmetine girmemiş, İngiliz 
askeri olmayı kabul etmemişti. Kadı· 
run bruın verdiği elbise, kabile namımı 
en büyük hürmet n.i anesiydi. 

Yerli kadın, bu sırAda odamda vah
~ bir dtmsa başlamıştı. ' 1Haka • ifa. 
hı,. Clenilen bu dans bitine~ koynun
\n.n yeşil bir ta.ş çıkararak 15ann ver
Ji. 
Almruı kadınına. sordum: 
- Bu vnziyctc göre şimdi ben Ma

ori reisiyim öyle mi? 
- Evet. Adınız dn "Vaytet,,, yani 

''Mukaddes su,1 dur. lUı.bile ıtahrarnnn 
la.rmın ruhu, itikatlnnnca sizde tc
l!lll etmektedir. Esasen hu taş nncaı> 

kabile reisleri t.arn.fnıdan kuıtanıiabi· 
Hr. 

~·erli kadına tttinncttarlıkla te~k . 
ltlir ettim. Bu saf insanların g8stcr -
dlklt?ti bu takdir hareketi beni çok 
mütehassis etti. 

Kadıncağız yanımdan ayrılırkei:i, 
entari ilo yeşil taşı <likkatlc muhafa • 
za ctmenıl, l~ilizlcre kaptırmama.mı 
ehemmiyetle riM etti. Bu değerli hn-
ıral:ırı bilahare m ml~kctimc götür · 
meğe muvnffô.k ol<lum. 

Avrup ya harekctintlt.dcn birkaı,; 

gün evvel, be~i 6Cnc böyle çok mUte· 

Seni kurtarmağa çalışıyorum. 
Başına gelen bu felaketten çok 

müteessirim. 
- Bu mektubu orada mevkuf bulu

nan Semra aalı bir Türk artistlne vere· 
ceksin 1 

- O kadar mı? 
- Cevap beklediğimi söyliyccekıin .. 

Sakın cevap aJmntlan gelme 1 
- Ya vermezse .. ? 
- Kabil değil. Benim tarafımdan gel 

diğini söylersen, muhn1tltak surette sa· 
na cevap verecektir 1 

- Türk artisti ha .. l Bunu da nere· 
den tanıdınız, yüzbaşım? 

- Artist ncrden tanılır .. Elbette sah. 
neden. 

Hans zarfı koynuna yerleştirdi. 

( Kempinaki) lokantasının elcktrikslsi o· 
lan Hans göründüğü kadar saf ve aptal 
bir adam değildi. Yüzbaşının çapkın bir 
zabit olduğunu bilmekle beraber, aııkeri 
~evkifhatıesintlc mevkuf bul:.ınah bir ka
dının caııuslukla ittiham edütliğini anla 
yacak kadar da zekkası vardL j 

Hans tevkifhaneden içeriye girer gir 
mez ilk rastladığı gardiyana sordu: 

- Türk artlııtl Semtayı götrtıek istL 
yorum .. Hangi hücrt'tle oturuyor? 

Salonda birçok ziyaretçll : vardı. 

Gardiyan, Han m yib:Une bakınnda11, 
sağdan ü;UncU hUcreyi g5slcrcrek ı 

- işte orada, dedi. Dtş tlaldk:Hlah 
fazla kalmamağa gayret ediniz 1 Valtit 
kalmadı .. Paydos :amanı yakltışmıttır. 

Hatls: 
...- Mcra'll: etme .. İki dakika bile kala

cak değilim. Hatırını sorup dönccegim. 
dedi.. Gülerek yürüdU . Semranın hUC
resl 8nUndc parmaklıktan içeriye baktı. 

Kuru bir Ot minderin üzerinde yarı 
uzanmış bir halde yatan Türk artisti 
o gUn çok sinirliydi. Hala tıı.hliye edil. 
memi~ti. Ne znmnn serbest knlacağı dıı 
be11i aeğildi. 

llnns parmaklığın kenarına pnrma-l 
ğını vurdu: 

........................................................ . . 
İ ı·azaın: İ 
: tskandır F C'!ertelll i 
: ... 3 : 
l ................... = .. : ......... : ................ i 

- Sitl görebilir miyim? 
Semra yerinden fırladı. Hansıtı yUı:U

nc dikkatle baktı . Tanıyamadı, 

Sordu: 
- Kimsini:.z? 

- Adım H:ms .. Kendimden bahsetme. 
ğc lüıum görmüyorum. Çünku beni ta· 
nıyamaztımız 1 

- O halde .. ? 
- SöıUmil kesmeyin, rica oderim l 

Sizi ziyarete gelişimin elbette bir sebe· 
bi "'ardır .. Acele etmeyin 1 

Hans koynundan zarfı çıkardı: 
- Hele şu mektubu bir kere okuyun 

bakalım .. ! 
Semrtt zarfı tcrcddUtlc aldı.. Açtı 

okudu: 
41Scvgili melefiim! 
"Seni truı·tanr.ağn çalıiıyonım. Bn,ı. 

fiil gelen hu teliıl<ctten çök müteeuirim. 
Harp zamanı b•r rtMımlct ette hctke~n 

J 
On iki yaqınelnkl gUrcU 1~o1Mı6 fi' 

redze Rusyrı çocuklnrı arasında d~ 
şimpoyonu olarak Sttı.lin tara.f ınd 
bir ni~nnla t:ı.lUf edilm~ştir. ..A. 

'i.a•ın• bu r:ibi fo1ihetlcr gclcbii~'"cet~ 
dÜiÜncrck fnzla rnütccs~ir olmam~ .J 
dile.im. Hakkınızd yopılan talik~ 
bitmislir. Hiik:~ı'belİh atadığı lıtl ..... . f ~ 
ta!IUtumın ~ok )ılk :ufo ele ceçttC iJ 
umuyoruz. O yakallın r )'al:z.1~ er' 
de derhal tahliye cdilecduiniz. ~ l!ilılİ' 
ctmc)'.İn •. Sizi seven b:r kişi v:ır. 'f ,,J1 
yc'!"lize çtılıt•:ı <la o dur •• l>ebbe yn 
lannılRn öpuim.,

1 
ş .... 

(Devamı var) 
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Dinamitin fitilini ateşleyince 
Lokomotif havaya fırlayarak ikiye parçalanıyor, o zaman 

aı Arap!ar trene saldırıyorlardı 
bt Cevap verdi: f rl kısa bir zamanda alabilirsin. Bu daha - Hayır pek 8lmedi. KCSpek herif mesini öğrenmiı olduğundan çok gu-
h - Aman, öyle olmamasnu Uı:nit'"' ede- basit bir lı olmaz mı?.. zehirleme i•lnde pek de usta de~Hmiı. 

:r"" 6"" rurJa.-uyordu. Tanıdığı herkesi otomobi 
• Fakat böyle olduğuna ben de kor- - Evet, dedi, fakat ben Medineyi al- ötmediği de pek hoıuma gitti. O Ara-

m Yorum. batti çok UzWilyorum. Eğer rnak istemiyorum kil Orada Türk aıke- le binmeğe davet ediyordu. Oturacak biatanm en iyi ahçwdır. ötecek olaay-

otomobile on beı on a'1 kiti uıh oldu
ğu halde yol almağa batladık. 

Bunlardan bitiıi Oda'yı ziyarete ıeJ. 
miı bir hınız olan Motlog leli. 

plar kurnazlığı bir defa öğrenecek ri bulundukça İstanbul erzak ve techl. eh. baıka bir ahçıyt nerede bulabilirdim? her yer, hatti basamaklar ve çamurluk.. 
rlarsa, muharebe bittikten çok son- zat göndermcğe devam edecek: biz de Oday eni otomobilinden ve bunu silr- ıann üstii adam dolu idL Ç81tin tıstünde 

(Devamı var) 

m.J bile bunu yapmakta devam edecek- bunlan milkemmel bir surette kullana- --------------.....:..--------------_;....._ ___ ..._ _________ • 

detdir. ı,te bunun içindir ki dinamiti yal bileceğiz. Altın yumurta vermekte olan Lavrensı· n ken dı·81•01• dı· nlı· yetı·m 
• kendim kutlan:yorum, ba§ka hiçbir kazı ne diye boğazhyalmı? .• 

seye bu ip yaptırmıyorum. Yapacağım yolculuğu boyuna gecik· 
vct demiryoluna kundak koymak tiren bir çok sebepler çıktı. Lorans as. 
bizzat kendisi yapıyordu. Dinami· ker d~v~irmekle meşguldü. Nihayet yo

ylarm altına koyuyor ve fitili gizli la çıkmağa muvaffak oluncaya kadara
k laır§ıdaki en yakın tepeye uzatı· radın aylar geçmigti. 

h u. Beş gilnlilk bir yoldu. Loranala birlik 
Bombayı koyduktan sonra demiryo. te bunu dtveler sttttnda yapt·k. Buru. 
dan tek başına uzaklapyor, arkasnı- ıuk yliztü Oda bizi dalların iStebaımda 

zr>n biltlln ayak izlerini siliyordu. kaf1ıladı. 
Sonra oturup bekliyordu. Yapna rağmen gilzel g8rllnilflU bir 
'Yaklaşmakta olan lokomotüin maki- adamdı; uzun boylu, dimdik, giiçl& 

Ü • ortalıkta fevkalide bir §ey göre. kuwetli, kartal burunlu, ve ucu aivri 
'yordu. Yalnız unktaki tepede, de· kara sakallıydı. 

c in yanı ba§:na çömelmi§, tek batı· Ahçısımn rehirli bir et yedirerek ken 
bir Arap.- disinf Bldilrmeğe kalkrıtığı için mllthiş 

Lokomotif, dinamitin üstünden geçin bir kızgınlık içindeydi. Bize bunu an• 
• Lorans fitilin düğmesine dokunve- lattı: 

or ve it olup bitiyordu. - Fakat AJJahm iradesi ba§b tilrlU 
a Lokomotif büyük bir ihtipmla hava- tecelU etti. Yemekte fena kokuyu hi~ 

or ve ikiye parçalanıyordu.Bunun settim. yemedim. 
etj"'te ıilrii sürü bedeviler, gi.zlcnmi! Bunun üzerine ben de sordum: 
uldan yerlerinden fırlıyaralıc çullanı.. - Peki, ahçıye ne yaptınız? 
du. Muhafulann i§lerini tamamla- Od3'nm cevabı beni hayretlere düıilr 
k uzun sürmfiyor ve tren derhal $8· dO. Bakın ne dedi: 

-2-
8torrs yerli ,artlan tam manaaiyZe 

bilmesi, Bir Benry'nin m.U.mtaz "e teo.. 
rUbe oo dinıyeti, Claytomıtı bu i§te 

gö&ter<Jiği Glt.ikd ııe 8Clm.ıi.miyetle birle

§i"°6, bu birlik l}8Tif üzerinde o 1Mdar 
iyi teMr yapmı§tı ki, çok mil§külpe • 

sent olan Şeri/, bu •tlann hayli ihti
yatlı bir surette yaptık"14n te§6libıfUlle-

d, Tür'kiyeye kar§' Arap isyanını bat 
latmak igin k4/i teminat sayını§ "6 lJiJ,.. 
tün harp miJ,ddetince, ~ 90k §Üp -

heU -ve te1ılikt3U 1'0Ziyet'ler kBrşısnda 
bile lngUizlere emniyet ııe itimadım 

'l'frUhafaza etmi§tir. 
8ir Henry Arap isyanı bir emriooki 

haıini alcncaya ktular lngi'lterenın or
ta §Grk m.eselelerinde aa,ğ eliydi. Bir 

Mark Sykes de sol elini te§'kU ediyor
du. Hariciye ne.mreti dflfll~leri 1aak
kında her i1oi ele birden 't'8 m.atekabf. 

dullah, beyaz bir kısrak ilatlltıde w 
halkı• hüMMtkdr aeldm1arı <ıra.Mda 

yaVQ,!J YGt>af biaJ doğru geUyordu. O
nu ilk tLe/a göraycmıum. Storra kmı • 

diBVJ/le 90kttmberi en iyi mlltt.a8ebet • 

'Zer gören ea1oi w ar1«.ld4fı W.. 

Aradan t;o1c geçmeden, Abdullahm 
1ıi9 durmadan gükm hafi/mqrep bir 

adam oltnaaından §ilphelendim. G/jzl.e
ri*'8 locıT§mnd.akini aldatan bir pa.r • 
kıldık 'Vm'dı. Yatı otıı.ı be§'i geçkin oı-
1'Uldı(jı 1ıalde, 1ıayU fifmandı_ Bu ~ -
monlık belki de çok gfUmekten ileri ge 

Jiyordu. Her yeni geleni ldtife oo §<J1oa, 

ile karşılıyoraıı. Bununla beraber, cid 
di bir kon1l.fnt.llya piri§ince, ne§e per -

de.!im bir tara.fa bıra.Totmık aözleriM 

miyü.k bir dikkıa.tle 1Jı6Çi.yor 00 milna -
Tcaşayı akıllıoıı idare ediyordu. 

Bfm Badece aeyiıroi 7«Jlm1f, oo onu 
tet1kitçi bir göz 1u:ıpsine almt§fı-m. Son 

isyanın bir ba.,a ~ olrita.MftefaM 
fllphelenfMY6 bafladstra. Liderliği e.,. 
alacak adam f9's de, aektl, ~, 
akıl "6 manhk, yahut riyaMl dtmıyd 

1.tbım tkğfkU. Burada 1c&lm olan §ey• 

çt;ta kt1lnd41dıyaoak bir ~" aı. 
mydi. Ziyaretimin bt.ışltOtl 'Mtlıtl/i, • 
tl.!Uıba§'lık ruJıunu 1ıoiz birW bul-;:. 
ve taaa"wr etm4§ o~~ go. 
yeline erdireln16cek 7cıaMUyetlerini ölf 
mekti. KOOU§ma UerW~ AW.U. • 
1ıın bir reis Ol!"4'1 ~ ~

fazla nqeU olduğıma daır ~ 
kuvvetle§ti. 

Abdullahın kıymeti, beUd tnWGf/o • 
kryetten 80nra, 3ııl1ı ~ kM 
dini göaterecekff. 

la uğruyordu. - Sirin tncilinirde yuıh olatt bir 
lıir gün kendisine sordum: cOmle ile cevap vereyim: -sen Hama. len mall2mat vermi} olaaydı, namus .. 
- Demiryolunu bilsbfltiln bozup, bu nr, kendi eliyle Mordhay içfa haarlaniq ktirJıkfa olan §Öhreti?'Mz bu 1«idar IK#'• 

birTıxzç ay (gıw Şerif L!yanı 1ıi9 de 
menınuniyet "6rici bir §eki14e oe'feyO/tı 
etmıemi§ti. Gaprimu12t~m bir muM-

Btorrs muharebenin aot1 ~ 

Mkkında dil§üncentli aorm4k1a beM • 

m.i1k&mneye kanfhrdt. AbduılaA k .. 
men ciddiyetini tabttanak I~ 
vakit geçif'mekNit1 meaekyZe go1c ya. 
1c&"'1.Gn aldTMdar olmalanm onu etti
ğini aöyUyerelc 'VUiyeff f6y1e ... bit nihayet versen daha iyi olmaz olduğu darağacına aı~, rezil herife j Mlma.zdı. 

~~ .. 'J_ıe x~ı>mrı olursan. ~e%9:edeki J?iJi.rPiruıi. ~r · L &r•l~ ~ yürüyen siUWı ow 
na a~lığa mahkOm ed~ ve ıeh. -ıt> Petd 8Id8 ınU 9'>1o Wleden '2tılln:k,.,, ~ "lt& g 

rlJbede ôtıZ durmak, J6141r4tin batba -
gV:tllır. 

elff: 
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viyordun. Şimdi öldllnnek iltiyoraun 
6yle mi' 

- Artık seni sevmiyorum, nefret e. 
diyorum. O glizel vUc:udunun altında 
f tsat ve çirkef dolu bir kalb tagryor
aun. Ha:nr ol, 6lecebin. Seni bu merdi
Ten 1en &f!ğı atacağım. Taflıkta parça 
parça olacaksın. •• 

Dille Jnrj, bir taraftan bu .azteri aöy .. 
terken bir tarartan da dell gibi kansını 
y:ıkalayıp kaldırdı. Veranın vlleudunun 
bir kısmı botta kalrı:ı!§tı. Bereket versin 
1d ayaklarım merdiv~nin parmaklığına 
gcçrmitd. 

Bir çığl:k kopardı: 

- Jo:j, merhamet et. Beni öldürme. 
Söylediklerimi geriye alıyorum. Beni 
81dürme. Yanmda kalmm, revcen olu
rum ve se.-U çok severim 1 

- Geç kaldın, çok geç •. Belki pipnan 
oldun ama tı tıten geçti. Sen mutlaka 
81meı!sin. Habis vücudun ortadan kalk
malı. Unet olsun senin gibi mahU1ka.. 

Vera. korku ve deh,et içinde bUtiln 
kuvveti1e parmaklığa ayaklannı sarımı 
tJ VU:udunu muhafan eden ayaklan 
idi. Elleriyle havada tutunacak bir yer 
ar.yordu. 

Bir arabk Dilk Jorj onu tiddetle san. 
b ve ayaklamu pa.rmalıcJıktan kurtardı. 
Xanaıru kaldınp apğı fırlatmak tızere 
iken ihtiyar Dli§es Dorote oğlunun kol
lar·na sanlarak buna mani oldu. Oğlu
nun haUne dehıetle bakarak bağırdı: 

-Jle yapıyorsun Jorj? Onu CSldilrme 
affet. 

- Beni alçakça kandıran bir mahllik 
af fe.:lıüne.ı. 

-:- Benim için afftt. Bırak nereye gl. 
c!erse gitsin. Onu u zamanda unutur
san. 
Oğlunun katil otmasma ruı olama

J'an dUtu onu ıeriye sekti.Dük, Verays 

bıraktı ve kirli bir ıey tutmU§ giH elle. 
rini silkti. 

Vera. yan baygın bir halde idi. Ser• 
best kalınca bir pm§ek hızıyla merdi
venlerc!en apğı indi. Kapının aı kasnı. 
d"lkl uılıta gelince durdu. Batını yu. 
kc.rldakfiere kaldırarak bağtrdı: 

- Bu hareketin sana pahabya otur~ 
cak. Demek sen bir hükQmdar kır.na 

aleltpe bir kadın gibi muamele ettin öy 
le mi? Bu hareketini unutnuyacağırn. 

lkinirden de nefret ediyorum. ikinizi de 
bir daha görmek istemem. Pakat yap. 
dığım miiddetçe sizden intikam alma• 

yı unutımyacağan. Gece ve gündüz çalı 
ırp bu emelime muvaffak olacağml. 

Elbet bir .zamanı gelecek. O Amaıı ko-

zumuzu pay ederiz. O raman bir kadı. 
nm kin ve nefretini cedbetmenin ne de· 
mek olduğunu öğrenirsiniz. Ben gittik· 

ten sonra bir dakika bile rahat edemi.. 
yecekısinir. Ummadığmıs yerden mUth't 
bir cezaya çarpılacakaınu. Dl1fes Vera 

gene bir gUn önUnti.ze çıkacak.. Beni 
araya:aksın. Benim için deli divane ola· 
caksm .• Annenin kollan ara11nda can 
vereceksin .. 

Vera. bunlan ıöyliyerek aokak kapı· 
ama doğru ilerledi. 

Bu gürültüden uyaruıuı olan uıaklar 
ve hizmetçilerin birkaçı avluda toplan. 
mııtardı. Bunlarm arasında diltesin e
mektar hizmetçisi de bulunuyordu. 

Vera, onlan görllnce hiddetle bağır· 
eh: 

- Çekilir\iz 6ntlmden.. Kapıyı açı. 

ruz. Mademki ai.ze emrediyorum, itaat 
edin habisler 1 

Sözleri ve hareketleri kat't olduğu i· 
çin hizmetçiler ona mani olmağa cesa
ret edemediler. Kapıyı açtılar.; Vera 
hemen branhk sokala fulacfr. 
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yUrüdil. Açacağı sırada Dille jorj elin
den tutarak onu durdurdu: 

- Hayır, Vera gitıııiyeceksin. Beni 
yeis ve azap içinde burada bırakacak 
mısın. Beni terkedip gitmek istiyonun 
öyle mi? Ben ne yaparım? Biliyonun 
ki seni çılgınca seviyorum. 

- Mademki beni seviyorsun ve ay. 
nlmak isttmiyorsun. Benimle beraber 
gel.. Ortada iki kadm var. Biri an.nen 
biri de kann .. Çabuk birini seç. Ya an.
nenle kal. Yahut benimle gel.. Merak 
etme ben yalnu:lıktan korkmam. istedi
ğim yere giderim. 

Vera. elini kapıya u.zattı. Hiddet onu 
büsbütün gUzeUetti.nni§ti. Omuzlann
daki kürkü belli etmeden kaydırarak 

yere düşürdü. Çıplak omu.sJannı koca
sına gÖltererek tepinmeğe ba§ladı. 

- Hayır, bayır, bırak gideceiim. 
Çabuk ya annen ya ben .• Haydi karan. 
nı ver... Benimle gelmek istiyorsan he
men buradan çıkar, otellerden birine gi 
deriz. Yarın da prensten izin alarak Sof 
:yayı terkederiz. 

- Vera, böyle yaparsak pek ayıp o
lur. Bizim için sonra ne demezler? An. 
ııemh nf1fuz ve haysiyeti bozulacak .• 

- Ne olursa olsun, Kim ne derse 
desin. Benhu umurumda değil.. Anne
nin §Öhreti varım§, yok ayıp olurmug. 
Ben Oöyle sözlerden bir şey anlamam. 

Her şeyden evvel kendimi düıünmeğe 
ve buradan çıkmağa mecburum. Daha 
uzaklara gidelim. öyle bir yere gitme
liyiz ki orada bir daha Kont Adolara 
rastlamıya!ım. Haydi kararını ver .. 

Vera, bunlan sCSytedikten sonra ko. 
casma s~kulmu§, onun bir karar verme
ısine imk1n bırakmıyacak bir vaziyet al-. 
ımıtı. Sonra kocaımın kulağına fıadda.ı' 
dı: 

- Senin ihtiyar annene ne ihtiyacm 
var. Halbuki beni seviyorsun.. 

- O benim L'lnemdir. Mertıamet et 
Vera. Beni müşkül mevkide bırakma •• 

- O halde karını tahkir edenlerden 
intı1cam almak istemiyonun. YUdime 
karp MSylcdiği sözleri unuttun muP 
Başka. çare yok. Ya beraber gideriz. 
Yahut benim kalbime bir kortun sıkıp 
bu ınüıkUl vaziyetten kurtulursun. Za· 
ten böyle hakar::t altında yapmaktan
sa ... Eğer beni seviyorsan kimseye talı. 
kir ettirme ve benden aynlma. 

J orj, V cranın bu hiddetli halindeki 
güz~lliğine hayran hayran bakıyordu. 

Ondan aynlman.'11 imkansız olduğunu 

kendi kendine itiraf etti. Sonra bu itı. 

rafı ıöylece kansına da yaptı: 
- Sen nasıl bir kadınsm, an!ayamae 

dun. Bana ne yaptın da kendine bu ka· 
dar bağladın? Belki hakkın var, annem 
ıeni ta.hkir etti .. 

Vera, sevinçle bağırdı : 

- Ra.n oluyorsun, öyle mi? O hatrle 
bir dakika kaybetmeden buradan çılcp 
gidelim. Haydi be-ni götilr Jorj. 

Sonra kocasının boynuna sarıldı. 

Giyinmek üzere odasına koıtu. Çabu. 
cak yol çantasını hasırladı. Hafif bir el• 
bise giyindi. Sonra çantasuu alarak ko
casının yanma gitti. J?ilk Jorj da hanr. 
1anmı,tr. Vera: 

- Haydi gidelim, dedi. Karpdald 
Avrupa otelinde bir oda kiralanz. Bu 
uğursuz evden biran enel çıkalım. 

ikisi blrdcn merdivene doğru ilerl.:
diler. Tam apjı inecekleri arada yan 
kapılardan biri açıldı. Düıea Dorote 
meydana çıktı. Oğluyla gelininin git• 
mek Uzere olduklannı gCSrünce teeutır. 
Je sordu: 

- Nereye gidiyorsun, Jorj? 
- Gidiyorum anne. Gitmep mednat 
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'IJau şaAa: 
Gelin kaynana kav
gasına çare bulmalı! 

"Leydi Elizabet, saraya gelin gel
dikten sonn kaynana ile pek kolay 
anlqmqlar, biribirlerini pek çabuk 
sevmi§lerdi. Görgüsünden, zenf~· 
tinden ~elinini istif adelendiren krali· 
çenin teıvik ve tesiri ile Leydi Eliza. 
bet sarayda çabucak kendi rahatlığı. 
nı, güzelliğini bir icat daha aıttırdı .• , 

Yeni İngiliz kralının tahta çıkına
II dolayısiyle İngiliz gazeteleri, yeni 
kraliçenin hayatından hRhsediyotlar
ken şu yukarıdaki sntırlnn da ya,..ı 
yorlar. 

bütünü sayılır ve kaynana için tle k("n 
di oğlunun karısı, onun gerçek bir 
kızı yerindedir. 

Fakat bulun ela §İmdi böyle kay· 
nana ile gelini parmakla gösterin ba
kalmı 1 

Rahmetli Cenap Şahabettinin bir 
özlü sözü vardır, der ki: 

''Bugünün gelinleri, ~utmuın
lar ki yannm kaynanalandı:r.,, Şimdi 
bunu ben, burada tersine çeviriyo
rum: 

"Bugünün kaynanalan da unut
mamılar ki dünün gelinleri idiler ., 

300 bin uaralok 
bacakOaır 

···--··---················-······-····--·················--························--... -· ..... 
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Memleketin kültürüne hizmet 
etmek maksadlle 

1 ikinci k4nun t987 tarihinden ltlbare 

Lisan dersleri 
Vernıeğe başlıyor 
1 000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pret.ik liMn öi 

renmek metotlarının en mük~mmcli olan bu takrirleri, 
memleketimizin tanmml§ lisan hocalan tatbik etmişJeMir. 

Kendn kendllerlne 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Öğrenmek iatiyenler bu denle.i takip etmelidir. 
Her lisan 90 denten fazla ıürmiyectktir. 

1 Memurlar ve askerler 
Ne diyeyim, iki taraf arasında ça

bucak hasıl olan böyle dirlıl. duzenl:k 
ler, sevgiler bütün gelin-kaynanaların 
ba§ına 1 Bizde - bizde diyorsam 14· 

raylarda falan değil ha - bizim ev
lerde eskiden şimdiki gibi öy!e oldum 
olasıya gelin • kaynana dinltı ve hm). 
tıları pek yoktu. Benim babamm il• 
nası olan ninemle anamm bir kere ,,). 
sun biribirlcrine kötü bir laf etmek 
değil, pek hafif bir surat ast:Jklannı 
bile yirmi yıl içinde ben §önnemiş. 
tim. Son 2:aman1arda bizdeki bu ge
lin • kaynana unltılan o hale ge1miı
tir ki, daha hRyan gelin nikahtan sor.
ra eve gelmeden zavallı, ihtiyar ha. 
yan kaynananın hemen başka bir e
ve çıkanlmasmı ilk prt olarrık k...,,u
yor. Gene övle bayan kavnaMle>r 
var ki, müstakbel ttelini daha müstak 
bel kocasiylc birlikte niknh daiıe-!İr 
den çıkmadan onun hakkında dedi. 
hodulara baslrvor. 

Bugünün birçok kaynanaları ge
çimsizdir, vırvırcıdır, zırzırcıdır diye 
haydi çalyaka edip hepsini cilinı;irc 
götürelim, ağızlanna bir asma kilit 
vurduralım; fakat yeni gelinler y!ln-ı 
kaynana olunca ne yapacağız'? Onla
ra do ayni §eyi tatbik edelim dersek 
buna bütün dünyanın ne çilingiri ve· 
tişir, ne Cle kilidi 1 

Gene bugünün gelinleri hırçın· 
dır, hoppadır. §tmanktır, evin içinde
ki büyükleri hiç saymıyorlar diye on

lngilte.renin pandomima yıldızla
nndan Mis Kora Gaffin bacaklannı 
geçen haf ta Lloyt sigorta kumpanya
sına 50.000 İngiliz lirasına sigorta 
ettirmiştir. Bizim paramızla 312.000 
lirayı bulan bir para iki güzel bacak 

Üç aylık abone fiyatı olan 400 kW'Uf üzerinden ro 'o iakon 
görecekler ve bu miktarı aylık müsavi taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 

A~daki karneyi veya bir suretini doldurup aönderiniz: 

laim ve adresler okunaklı olmalıdır. 

HABER gazetesi 
ISTANBUL lan da tutup kocalanndan ayaalun.. için ... 

Peki, L 5ylelikle her erkek altı yılda ====S=iz=cc==ço=k:=m=u=,=y=o=k=sa=az=mı==)==:= 
bir kaı. deği§tirmeğe kalkarsa bu ka- -

Gazetenizin Fransızca, lnglllzce, Almancmı t•J Uaan 
deraterlne devam lqln abone oıu1orum. BlrlnCI 
takslt olan 120 kurut il• glnder&lmlftlr. dar bol km dünyanın neresinden bu- bukata danışm:ıyn, diyordu; Ya ya-

lacağcz ~ ......,nun için yeni, eski bütün nndan itibaren ayn bir ev tutar; ya. 
gelin kaynanalara tavsiyem şu: Şim hut bu ak§atndao:ı tezi yok, pılımı 
diki yeni ln!{iliz kraliçesi Elizabetle pırtımı toplaymca Osküdara süt lll\-
kaynanasmdan ibret alsmlarJ nemin evine k~çacağnnl 

Adrea ı 

imza 

• • • Bunlara ne dC'meli bilmem) Di- (*) Takip etmiyeceğinlz den isimlerini çlzinis. 
ltin tuhafına, garibine bakın ki yeccğim §U: ... ._,__.._. ..... ·-····--·---................... ----... -·--· ... ·----............ _____ ....., 

Bana kalırsa bu gelin • kaynana 
dmltılan da ailenin temellerini, du
varlarını, kaplamalannı, çablrmnı bir 
hayli sarsan scbcnlerden biridir. 

ben bu yazımı dün yazıp bitird;kten - Hey kocabn, sözlerinden an· ==============================~ 
sonra tramvayh matbaaya gelirk~n ladığuna göre senin böyle tramvay- sılsm, tez zamanda dilleri tutulsun f 

Vay çaçaron edalı bayan gelin 
sana da ıunu derim: 

__: Aaaaa miiiün 1 
arabanın en ön kanepesinde bir muş- larda ulu orta gel;__'lini çekiıtirip oğhı
mula, yanındakilere durmadan evde· na beddua etmenin sebebi mahall~ 

Ne duruyorsunuz ey ıece ·· 
evlerde biribirlerini yiyen gelin. 

Cemiyet ve aile mefhumunda ne 
(kavnana) daima ~ı ezilecek hlr 
(~dı kan) demektir· ne de gelin l-er 
,,..,ı_;t ı.ııtcı voJunaca1<: ( 'ırfmtı) dır. 

Bir kadmm kocasmm anası kentli ana 
smm vansr, hatta kı'.7'.m anası öltl'üsse 

ki gelinini ç~kiştiriyor, oğluna boyu
na beddualar ediyor: benim arkc:n• deki dedikoducu kanlardır. Sen, ~im-
deki kanepede oturan bir yeni gelin di böyle tramvayda herkese ka111 ıJC
de yanındaki ortaı.Yatlı kadına-.-çaça· )inini ç~kiştirip oğluna beddua ede.:e
ron bir eda ile: ğine tanrıya yalvar da mahallenizde-

- Hay o senin Üsküdardaki süt 
ninenin §U dakikadan tezi yok, boy
nu altmda kalsml 

nanalar, ıiz de ellerinizi açıp 
birlikte can ve gönülden: 

- Aaaa miiiin t 
D . ' esenıze .... 

- Abul:nta ızjdiyorum şimdi, a- ki o Cledikoducu kanların çeneleri kı· 
Ve her ikisine birden can ve gö

n ülden: O. Cemal KA YGllJ 
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oldum. Çünkü zevcemi tahkir ettin. Se
ni terke mecbur olduğum için beni af. 
fet. Karım bir dakika daha burada kal. 
malı: istemiyor. 

thtiyar düıea. biran hareketaiz dur. 
duktan soııra vakur bir tavırla: 

- Zevcenin anneni tahkir ettiğini 

görmedin mi? Ben ıenin annen . değil 
miyim? Vuüen beni bırakıp gitmek ve 
unutmaktan mı ibarettir? 

Dük çok miltkül bir mevkide kal· 
mıftı. Cevap vercmiyerek kanımın yU
sUne baktı. Vera hiddetle: 

- Ne duruyorsun Jorj? Haydi yilrU 
gidelim. 

İhtiyar düıes gene söze bqladı: 
- Demek zevcen için beni terkedi. 

yorsun, öyle mi evladım? Bu fikri sana 

zevcen mi verdi. Geceyana evimi ter· 
kedip gittiğinizi duyanlar ne diyecek· 
ler? Herhalde bana kabahat bulmazlar. 
Çünkü ben haklıyım. Haydi dairenize 
gidiniz. Yann bir çaresine bakaru. Ve. 

ra da yorıundur. Uyursa itidalini bu· 
lur. Benimle evlldımın arasına soğuk
luk girmesini istemem. Nihayet bunu 
temi!l için banJm ğa da hazınm. 

Dük Jorj, annesinin son sözlerini ıe. 
vinçle dinleyince kansına döndü: 

- Vera ititiyor muaun? Annem sana 
elini uzatıp barıtmak istiyor. Aradaki 
ıayaru teessüf anlaşamamazlığa nihayet 
verelim. 

V cra, mağrur bir eda ile bumunu ha
vaya kaldırdı: 

- Ben diyeceğimi dedim. Sö} liyccck 
baıka sözüm yok 1 

- Vera, inadı bırak. GUnUn b!rinde 
piyman olursun. 

- Piıman mı olurum. Ben asla pig
man olmam Jorj. Yalnız bir ıeye pif
man oldum ki o da istediğim gibi bir 

erkekle evlenmem.it olduğumdur! Ne 
kadar da zayıf ve tabiatsirmi§sin? 

Dük Jorj birden hiddetlendi. Kamı· 
ııa bağırdı : 

- Bu sözlerini kat'iyycn reddederim. 
Annesinin huzurunda bir kocayı tahkir 
etmek edeb ve terbiyesi olan bir zevce
ye yakrımaz. Artık yetiıir. Haydi anne. 
min elini öp. 

Vera, hiddetle kocasına bakarak ıor• 
du: 

- Ya bunu yapmayacak olursam ne 
yapannıa? 

- Bana itaat etmeni emrederim. 
- Emredersin ha? •• İ§te bu tuhaf!. 
Dilkiln hiddeti son derece}; bulmuı

tu. Hemen karısının üzerine atılarak 

ıidedtle bileğinden yakalndz ve haykır• 
dı: 

Beni nihayete kadar gitrccğe mecbur 
etme. Artık nedir senin bu yaptığın?. 
Neye güveniyorııun? Biliyorsun ki seni 
seviyorum. Fakat annemin huzurunda 
ne hakla bana bu tarzda muamele edebi· 
liyorııun? Annemin bana danlmasını is. 
temiyorum. Onun hiçbir zaman mütees 
sir olmasını istemem. Hem annemin hak 
kı var. Adolara yaptığım muameleye 
sen sebep oldun. Ben senin sözüne uy
dum. 

Vera, müstehzi lir tavırla kocasına 

cevap verdi: 
- O halde git, Adoları bul da kendi· 

sinden özür dile. Haksız olduğunu itiraf 
et. Bütiln bu i~lere benim sebep oldu.. 
ğumu söyle .. 

- Çok ileri gidiyorsun Vera. Artık 
yeti§ir. Bu zamana kadar yaptığın bü· 
tUn kabahatleri bana yükletmek isti· 
yorsun. Anneme hakaret eden de sen. 
ıin. Bu zamana kadar benim gözlerimi 
bnğlamıst·n. Fakat annem gözlerimi aç· 

tı. Beni urkudan uyandırdı. Annem gibi 
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aail ve alicenab bir kadının hat! elini 
öpmek istemiyorsun ha?. Haydi elini u
zat C!a annemden af dile. 

Vera, bir earhoı gibi allanarak iki 
adım geri çekildi ve merdivenin par. 
maklığına dayandı. Bu sırada ihtiyar 
düşes eliyle oğlunun omuzunu okşıya
rak daha ileri gitmemesini ve münaka
pyı büyütmemesini rica ediyordu. 

Vera, mUstebri bir tavırla bağırdı: 
- İfte bu manzara pek tuh3f. Tence. 

re yuvarlanmif, kapağını bulmu1-. An
nesine l!yık bir evlat .. Beni de böyle 
bir adama zevce olarak vermişler .. Doğ-

rusu hiç de böyle bir adama layık de. 
ğilmigim. Beni dinle Jorj. Senin için 
iki çııre vardı: Ya anneni veya beni 
tercih edecektin. Şimdi anneni tercih 
ettin. O halde beni eana bağlayan bü· 
tün rabıtalardan kurtulmuı bulunuyo
rum. Doğrusu buna memnun oldum. 

- Rabıtalardan ha? .. Yani izdivaç 
bağlanndan demek iatiyonun öyle mi? 

- Evet, o ağır bağlardan kurtul. 
dum. Bu :zamana kadar sana karşı kal· 
bimrle az ;ok bir ıevgi vardı. Fakat bu 
sevgi sar.lece bir erkeğe olan ihtiyacım· 
öıındı, himaye ihtiyacındandı. işte yal. 
mz bunun için bu zamıma kadar kahn
nıza tahammül ettim. 

Dük, bu sözleri işitince mosmor ke
sildi Sö~ söylemek istedi. Fakat keli. 
meler b:>ğaz:nda düğümleniyor, bir 
tÜ!'Hi çıkmıyordu. 

Vera, gene anne ile oğula bakarak 
sö:ı:J erine devam ediyordu: 

- Doğrusu:ıu isterrcn seni bir türlü 
!evemedi:n. Evlendiğimizdenberi genin 
için zerre kadar bir sevgi hissetmedim. 
BiUikis senden nefret ediyor ve iğreni
yorôum. Daima korkaklık gösteriyor
dun. Bu ahlfıksrzlığrndan dolayı senden 
tğrenmeğe başlamı§tım. Seninle beraber 

geçirmeğe mecbur olduğum hergün be. 
ni::n i~ın büyük bir azap gilnil oluyor· 
du. Yeis ve ıstırap içinde valtit geçiri· 
yordum. Seni hiç sevmedim, aevmemin 
de ihtimali yoktur. Serbest olmak istL 
yorum. Bundan böyle tiddetle nefret 

ettiğim bir adamın kana olamam. Ser• 
best olacağım. Şimdi buradan &idiyo
rum. Bir daha da seni ıörmiyeceliaı.. 
Ann~le kal bebek! Sen daha küçilk bir 

bebeksir.. Sen henüz bir adam, bir er. 
lek değilalıı ki zevce olarak kendine 
bir kadın alıyorsun. Biraz daha bUyü de 
öyle evlenirsin. O nman alacağın ka· 
dmı muhafaza ve müdafaa etmcji ,de 
öğrenmiş olursun. 

Vera, hiddetle ağzına geleni ıöylUyor 
du. Dük Jorj herbiri kalbine bit han• 
çer iibi saplanan bu acı sözlerin tcairile 
bir çılgına dönmügtU. Bird:nbire kop. 
rak kar;sını yakaladı. Merdivene daya· 
dı. Onun üzerindeki mantoyu bir bam• 
lede çıkarıp yere attı. Ve gözleri yuva. 
!arından fırla:nıı olduğu halde haykır· 
dı: 

- Beni bırakıp gideceksin ha .. Ni· 
hayet hakikati anladım. Meğer annemin 
u.na inanmamakta hakkı varm:t- Mel' 

un kadın. Bu zamana kadar beni aldat. 
tm. Azar azar beni zehirledin. Beni en 
iyi dostum ve çocukluk arkadatım olan 

Adı:>lardan bile ayırdın. Meğer maksa· 
drn yalnız ve serb~st kalmaknuJ öyle 
mi' Sobklarda gezen fahi§clere benze-

mek istiyorsun demek? İstediğin gibi 
gezip toıncaksın değil mi? Fakat bunu 
ıı;:ına vapt:rmıyacağım. Seni timdi blr 
köpek gibi geberteceğim .• 

Kocasının ha!inden ve söylediklerin. 
de:ı fena halde ürken Vera, dehgetle ba• 
~ırdı: 

- jorj, ne yapıyorsun. Hani beni se• 
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fl~ .. s_~,~'Olfu Dilenciler birli 
IK©>ır ~e ~©>ıP><aD nmao edlftp ~eınçDeırn nınr~n"<ÜlırD~~aı!Fil 

ISTANBUL: 
18,30 plWa da.na mualklsf. 19,30 konfe 

raruı: Suat Dezyio taratmdan, 20 Belma ve 
arkadnflatt tara.tından TUrk mwılklıl ve 
halk Jarkllan, 20,30 Sııdl ve arkad&§lan ta 
rafından TUrk mmılkial ve halk §arkıları, 21 
saat BYl'!ıl'I, orkcstrA, 22 Ajans ve bOrsa ha 
berleri ve crt sı gUnlln programı, 122,ao pllk 
la solotar 23 son. 

(l;\Vrµpa m9rkczlcrinln programı retmcdi 
ğlndc.."l konulıı.mamı15tır.) 

Vol©lızutn 
aırka<dlaşo 

~ \'e 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambafaj ve komprimelerin 

Qzerinde halisliğin timsali 

olan © markasını arayınız. 

2A Yr - Hfimit Nııfl!in mutıısarnf 
01duğu Ay ve Yıldtz nam dubal::ır i;in 
1'188 w 37~3 numaralı mıık'burlar mu. 
kabilinde İstanbul ithalat gümrüğü vez 
!\esine· doP,Ozİto 5Uretile yat:m1mıı olan 

BINBMALAB 

BEYOCLU 
SAUAY 
TUllK 
MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
StJl\IER 

ı GUnUıı adamı 

ı tıte bahriyeliler 
ı Pıı.risll pntöz 
ı Çölde bir TUrk genel 

(Türkçe) 
ı Donanma geliyor 
ı Kanundan kaçılmaz 
ı Bay Tekin meçhul dUnya. 

tarda. 
ALKAZAH ı Şeytan adası ve Posu 
?AS ı Taras Bulba ve Şlrley ve 

ŞfK 

ŞARK 

ASRI 

ASTOUYA 

Kangsterler 
ı Se!iller (Türkçe) 
ı Saadet ve Knrayılgı 
ı n.r aşk böyle bitti ve İki 

yüzlü katu 
ı ı No. ıı halk düemanı 

ve Şarlo asrı zamanlar 
CU!'IUIUYET ı Programını bildirmemiştir 

lSTANBUL 
•"'ERAIJ 

ALElIDAR 
KE:\L\LBEV 

proı;:ramını blldirmemiftir 
ı programmı blldlrrncmlştir 

ı MechCl asker ve Kan kar 
deşlcr 

ı Yıldırım bölük ve Ceaur 
muhbir 
Programını bildirmemJşUr 

İstikHU uğrunda ve Çöl 
arlttı.daşları 

KADI KOY 
ı Programmı blldirmernigUr 

USKUDAR 
HAL& ı Programını blldlrmcml~Ur 

1'/YATROLAR -~rhir1i"~ilfrosu 
1111111\1111111 

111;~~~ 
• 
TEPEBAŞI 

dram kısmında 

BABA 

Franıııı. t'lyatroııuncü 

Opera krabu 
UYLA Ue )lEONUN 

HALK onRETI 
lııfakstin Uyatrosunaa 

Zo.zo Dalmas ve Fono• 
kosun iştirakile 

ENAYİLER 

bUYtlk Op~ret. Y~I kkdftı 

BUJfilc llliiıyonla& Ye 

m:ınyetlzmacı 

Pr. Zati Sunıur 

Şeh::ı:adebetında 

Son gUn vede. münasc 

betile tevkalMc 
program _____ ..... 

gUmrük retmine ait mezkur mnkbt•zlc:ır 
zayi olup yenisi derdesti nhz bulundu· 

ğundan hilkınli olmadığı ilAn oluhur. 
Avukat Ahmet Arif 

~eşknoaıtton oca~olrilaı DliilcDır ©JD~DDDy@ır 

Darülacezede gözü açılan b·r 
kör işin sırrını ·an at:ay 

Zabıtanın son znm.anlardaki sıkı ta· 
kibi neticesinde sokaklarda dilenciler 
hissedilir derecede azaldı. Bunlar ya· 
kaln.nara.k Darülacezeye sevkedildiler 
veya takibin gevşiyeecği ümidiyle 
aimdılik bir köşeye sinerek kazandık· 
lan paraları yemekle meşguller ... 

Bu Umitlerinin boşa. çıkmasını ve ta
kibin ayni şiddetle devnm ederek or· 
ta.da hiç dilenci bırakmamasını . te
mennl edelim. 
Memurların eline geçen kör, topal 

kanbur adamların sapasağlam olduk • 
lan, kadınların kucaklarında taşıdık· 
ları çocukların kendilerine ait olma
dıkları meydana çıkmaktadır. Dilenci· 
lerin nckadar çok kazandıkları da bu 
işin bir meslek haline gelmesinden ve 
dilencilerin çokluğundan pek ala anla' 
şılmaktadır. 

Darülacezede uzun müddet hemşire· 
Iik yapmış olan bir bayanla görüş· 

tUm. Bugün bir yuva kurmuş olan bu 
bayan dilencilere ait meraklı hatırata 
nnı ba.nn şöyle anlattı: 

- Dilencilik lstanbulda bir meslek 
ha.lindedir. Bu mesleğin tam bir teşki· 
litı vardır. Bunu ben söylemiyorum: 
Kendileriyle görüştüğüm bazı dilenci
ler itiraf ediyorlar... Söylediklerine 
göre dilenciler 'I'ahtakalede büyük bir 
hnnda otururlarnu~ ... Buradaki cdala-

rın kirruıı ayda 1 - 2 lirnymı6··· Elcbn·: 
şıları olan sapasağlam adamlar, ço-; 
cuksuz kadınlara çocuk bulur, aağlam 
ları kör, topnl ya.par, yanlarına sağ
lam insanlar terfik ~er, dola~acağı, 

duracağı mınta.kayı da tesbit edip 
kendisine söyledikten sonra handan 
dışn.rı kapıp koyuvetirlermiş... Ak-

şam olur, teşkilat mensupları yerleri

ne dönerler, hasılatı getirip eloba,ııya 
verirler ... O da hissesini alıp taksimi 
yaptıktan sonra odalarına çekilirler -
imş .. 

Iki sene evveldi... Zabıta memurları 
Ustü ba.411 pıs, elinde bir değneği kaka, 
kaka. yürüyen iki gözü kör bir adamı 
getirdiler... DarüIRcezeyc ııeıenler he
men soyulur ve adamakıllı yıkanırlar. 
Bn kör dilenciyi de hademeler soydu
lar ... Hamamda lyic~ yıka.dılur. Temiz 
elbiseler giydirdik. Bir yatak tahsis 
ettik. Gözleri görmediği için bir hade
me kendisine refakat ediyor, yemek 
koğuşuna, abdeshaneye, bahçeye bu 

hademeyle gidip geliyordu. Bir ay geç 
ti. .. Bir s:ıbah koğuşu dolaşırken ama 
dilencinin yorganını yUzUne kapadığı
nı gôrdUm. Mernk snikasiyle yorganı 
kaldırdım. Bir de ne göreyim: yorta
nm altında iki mavi g8z fıldır fıldır 

bana ·oakıyor. Ha.demelerin amanın ye 
rini değiştirmiş olduklarına hükmet • 
tim. O günkü nöbetçi hademeyi çağır
dım: 

- Bana baksanıza, buradaki anıa. 
yı nereye kaldırdınız? 

Hııd~me şa.~ırd:, yatakt~ki tı.danıa 
baktı: 

- nir yere kaldırmadım kimseyi... 
Dedi. 

Yataktaki adama döndüm: 
- Burada.ki ama ncredoT d•ye sor

dum. Urkelt bir aesle: 
- O ama benim! diye cevap Yerdi. 
Ha.yrett<>n dona knldım. Bu amanını 

gözlerinin açılması için hiçbir tedavi 

yapmamıştık. Hilkaten de böyle 
açılış işitmenıi§tim. 

b:r ( den cvJAdı alman bir ana gibi cıyak 
cıyak b:ığrıyordu. Meğer hamamda yı
kanırken bir fırsatını bulup bu kemeri 
bellne takıverın.le .. 

- Senin gözlerin nasıl açıldı? 
Gülüyordu. Yatakta doğrulmuş, ma 

vi gözleriyle yUzüme bakarak dünya
ya yeniden kavuşmuş bir inean neşcsi-
le gülüyordu. • 

Bu garip hadiseyi mUdUre, doktorla
ra hab!?r verdik. Gelip bu kör dilenciyi 
sorguya çektiler. Macerasını anlaltı: 

- Istanbullular lmal:lra çok partı 
verirler. GöZtinU yalancıktan kapıyn• 
rak elde değnekle dola.şanların götle
rini mütemadiyen kııpıılı tutamadık
larını dilenclleri idare edenler anla -
mışlar ve UZW1 tetkiko.t nctleeslnde bir 
ilaç bulmuşlar. Tahtakaledeki handn 
bizim başımız da. bu ilaçtan tedarik 
etmiş. Bir a.y evvel bir roco benim göz 
kapaklarıma bu Slaçtan sUrdU. O gocc 
ve ertesi gUn dıprı çıkmadım: nac i· 
yice yapış.!ın diye... Rei.8 erte!i gün 
elime bir değnek tutuşturdu. Sokaklar· 
da »Jıaıl ){ijı:üy.eçilğimi..da • .ımlat.tı. Ben 
böyJe gezerken polisler tarafından ya
kalandım. Bu 1JA.ı: yıkfihl1ıktan bit- ay 
sonra. a.nca.k açılıı.bllirm.l~. Benim d(' 
gözüm dUn gece yansı a~ıldı .. 

Bir gün iki büklüm yürüyen göbeği
ne kadar siyah sakallı, uzun saçlı bir 
iııtiya.r getirdiler ... Kolundan tutulına
sa yürtiyecelt hali yok gibi görUrtüyor· 
du . Yüzü ıözü J;irdım görünmüyordu. 
Zabıtanın raporunda: 11Şehirde dola
şan halkı neşrettiği pis kokularla ra
hatsız ettiğinden dolayı yhkıılnnıp 

gönderildiği ... ., yazılıyordu. 

Müdür bu adama baktı, baktı: 
- ~n bu adanu tnmyorum, dedi, 

sakalını tırtı.Ş edin ee yfü:Unfi görcllm. 
Hıun~mıı floktuııu· . Bir ıaat sonra • 

blr dolikanh olru-ak dışnrıyn çıktı. Bu 
genç b<ıO sene z:ırlında bu lmdar uzun 
aa.kal ve Baça sahip ohnue... Genç ol
duğu için kendisine klmacntn para ver
meınc!li Uz~rine ihtlyt.r olmıyn karar 
verip Jşini tıkınna koyduttunu itiraf 
etti. Ömrilfide hAma.m görmlyen bu 
genç y\irtldilkçe tôpuklt.rında kabaran 
külçe h&lindoki kirler yerlere dUşüyor
du. 

Blr gUn orta yaelı bir dilenci kadın 

- Iki çocuklu bir kadın geldi bir 
glln... Içcri girer glrmc.t tasları öptü. 
Ayağa kalkınca: 

- Çok eUkUr e.llahım .. Kurtuldum o 
zııllm herifin elinden diye nğlamıya 
bagledı .. Sonra nnlntlı: 

- t<ocrun iş yapmaz. Beni çocukla
rımın dllcndirlr, elimden parayı rJır. 

füı.hycJc kumar oynnr, rııkr i~cr .. Di
lendiğim parayı snklamnınnklJğım için 
de ekseriya uzalttnn bml göz hapsinde 
tutar... Dilcnmez..s!ıın dayaktan öldü -
rür ... Artık dayunrunndım. Polhılcır be
ni yakalamak isteyince kaçmndım. 

Kurtuldum .. 
llir gün aonra kndınm kocası geldi: 
- Karımla çoculdnrımı dileniyorlar 

diye yakalamışlar. Halbuki onlar böy· 
le ecy yapnıtizlar. Yanlı lık oltı.cak. Ve 
rin çocukltırımı, karımı, dedi. 
Kadına soruldu. I<ocasıyln gitmeyi 

bir tUrlU i tcmiyordu. Ou adııın bir 
gün ııonra gelmiş. mı.rısını pencereye 
ça3'ırarak ytı.lvannış, yakarmıg ... İki 
lira istemie .. Ondan sonra günlerce ge 
lip gitmiş ... Rarısı çıksın diye aglar 
derecede yalvarmıştı. 

l'c1da R<ıgıp Oııcn 

getirdiler. Hama.ma girdi, çıktı. Tcrt~· K 1 
miz clbiMıler giydirlldi. Teml:ı bir yıı.- fgım-• m Y &ger 
tağa. yatırıldı. wrtcsi sabtUı hndemeıer Hu·· sam e d d -1 n 
geldiler: 

- Hcrnelre hanım! DUn gelen ka- Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil-
dının UetUnde bitler yüzüyor! Dediler. umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

S~çı dibinden ttr&lj edtıen ve kendi Eytam Bankııst kaqırsında tzzct 
e!b'se!ertnden hl~birl giydlrilmiy~n bu 1 Bcv Hanı. 1 
kadmda bu kadar bit nereden olabilir- ._ ___________ ... !'ll:amııi 

dit 
O gün gene hrunama. soktUlar .. BU

tün elhiselerl, yatak ve yorganları ye
ni baştan değiştirdik. Eh. artık ba fi
lan kalmazdı ... Halbuki bir gün sonra 
.hadeıneler gene koşıı.ra k geldiler: 

- Hemşire hanım. O dilencide gene 
bitler yUzüyor .. 
Çılgına dönmüştüm. Kadının yanına 

giderek: 
- Bu bitler nereden çıkıyor! diye 

Operatör Üroloğ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyollu İstiklal caddesi Parmakk:ıpı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarım her· 
gün itaat 16-20 arasında kabul 

eder. sordun1. ___ ıiııirılııııi ___ ...,.,... _____ _. 

- Bilmem .•. dedi. 1:11:n::::::::ı:::::::::::::::::ı:::::::u:c:1:::1:2::ı.-.,. 

Ayata kaldırdım. Gömelğini açmnk i~ .. Do kt:or ~j 
istedim. Kapadı. Şiddetle çel:tirp. Be· i~OmerAbdürrahman ~: 
linde sapsarı bit l~emcr meydana çık· g D E R M A N ~: 
tı. Ü1.eri bitlerle som sırma örtülmüş ~~ • . .. .. !I 
olan bu kemeri açtım. lçindcn 14 dane ':i Muayenehanesı '7. Emınonundc g 
"':ırı "'ltın kt Bi b k ı· j·· VALDE HANI ıçmdc No. 21 :: ,.._ -.... çı .. ı. ...z unu a<1ar en e ın- :: .......................... .___. ..... __. ....... :: ............ ~··-· ... ---......................... .. 
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ç 
Her akşanı 

Solıst 

ve BAYAN Rakkase Meliha Selma Rakkase Bahlyye Amir BA 
Barıştılar ... 
Gülüştüler 

Seviştiler 

ÇÜNKÜ ... 

Memleketin en kıymetli artistleri bir arada ve bestekar Salii.hnttin Pmar Tele fon: 40335 
' •••• ' .... tw.,.4 ... \ • . ıf.:..· .• :-:·!~ . -- ; ' . • .. ,..: . \... . . . . .. . 

,... / . . . .. . . . .. . . . "~ ·. ~· • • . ., ••• , • • ff'..lfl. " : • ' • . • .. 

Ra yo arın ahı 

larıdır. 

Bayan adeta ihtiyarlam~, 'Y~ fizelfiiini 

kaybetmi§ olup, bay tarafmdan evvelki mu· 

habbetine nail olamıyordu. Fakat bir hafta 

JOLl - FAM Kremini ve pudrasını kullan

dıktan sonra, bayan; kaybetmiş olduğu 

gençliğine tazeliğine ve güzelliğine yeniden 

kavuşmuştu. JOLI - FAM Kremlerinin bu 

güzelleştirici hassaları bugün kadınlar ale

minde bir sır değildir ve her kadın tercihen 

JOLI - FAM Kremi ve pudrasını kullanmak
tadtr. 

Bütün dünyada rekor iman bu radyoyu gönneden ~ka radyo almayınız. 
Umumi acentası: 

Abdurrahman im re 
Bahçekapı: Hasan Ecza deposu üzerinde telefon: 23521 

., ~ .... i • l , . .• - • 1 • ... .. '· • • "t.. 1 i .. ,.,,,. . . - . ' 

, ............................. mm•-
B O Z K U 
TRAŞ BIÇAGI 

B I Ç A K L A R 1 N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu • 

mUfak sakallar için yapılmış ve traş 
olacağınız günleri bıçaklar kena
rında gün isimlerile gösterilmiştir. J 
Türkiyede: 

O Z T 0 R K iSiMLi VE 
OZ TÜRK SAHiPLi BIÇAK YAL

f NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 

1 BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇACI OLMA- . 
LIDIR. 

V AKI'l' Propaganda servisin· 
dc..1: 

ı - Türk evlatlannın işsiz kal· 
mamasını arzu eden KURUN ve 
HADER gazetelerimiz iş arıy.:n 

kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

meccanen kabul eder. 
İşsiz kalmamak için bundan iı:.

tifade ediniz. 

2 - Memur.k!tip.muhaaip, artist 
kavas, odacı aşçı. hizmetçi, evlat· 
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, Uzülmedcn 
bulabilmek için KURUN ve HA· 
BER gazetelerit-.in ucuz, küçilk 
il:.nlarından istifade etmelidirler. 

, . . .. . , , ' " 

---- - - ------- --' 3 - Apartnnan, ev, otel, ha· 
manı, irat, dükkan, n.ağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet )<olay ve tn ucuz 
bir ıekilde temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri· 
nin ucuz ilfinlar sütunundan isti· 
ra -·~ etmelidirler. Hava 

937 YILBAŞI 
Kurumu Büyük Piyangosu 
Büyük ikramiyesi 

1§ 

\ s 
~ 
~ = ~ 4 - Otomobil, araba, :-ıiyano, 
~ mobilya, radyo, gramofon ve her 
~ nevi ev e~yası ve saire almak ve 
fi satmak arzu edenler HABER ve 

500,000 L ~radır \ KURUN ga~e~eleri ucu~ ~liinlar 
50 000 11.f sütunundan 1stıfade etmelıdırler. 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, · , ' · . . 
30 000 20 000 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 1 OJ.000) liralık Bü:~n bu arzularkınızınh tlemınl 1 

' ' · ' • • için muracaat edece ma a ya • 
ıld adet mükafat vardır. Keşıde Yılbaşı geccsı yapılacakbr. . f nur VAKiT Propaganda servisi· 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır ... Vakit kaybetmeden hemen bı· ~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 

Jetin" ' alınız § KIT Yıırdu Telefon: 24370 1 
ızı ··• ffı!ııııuıııııuıuıııımmıııwıııııııııııııunıınıttııııHnuuıııııııııııııuın 

Bugüne kadar satın alan
fonn memnuniyetle karşı

ladıkları NAUMANN ma:

kah ideal ve Erika yazı mn· 
kinalanmızla metanet " e 
zerafetine eri~ilmiyen NAU
MANN markalı Dikiş maki
nalarımızm 936 senesi model· 
lerini görmek üzere bir kere 

satış mağazamızı ziyaret ec· 
melerini alakadarlardan ricn 
ederiz. 

Peşin fiyatlarımız ne der~· 
ce ehven ise taksitli satış §C· 

raitimiz de ..ı nisbette müsait 
ve müşterilerimizin menfaat
lerine uygundur. 

Maklnaları Satış TUrk Limited Şirketi 

Merkezi: Galata Hezaran ıoka~ 19 - 21 Tel. 41085 


