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Kendi kendine 1000 kelime ile ~ 

Lisan dersleri .. 
1 S onkanun 937 de başlıyoruz 

S Kurut • Teleton: 23872 25 Birincik6nun 1936 CUMA Sene: 5 . Sayı: 1775 
Abone olacak olanlar.biran evvel ldnrchancmizc mUracaut etmelidir 

ler. Memurlar ve askerler abone Ucrcti Uzcrlnden r:, 10 tenzl!Iı.t göre 
ceklerdlr. Her lisan 90 dersten fıızla sUrmiycccktlr. Her dasin abone 
UcreU 400 kuruştur. :Memur, asker ve talebeye 860 kuruş. 

Hitler 

111 

açıkça diyor ki: FRANSIZCA, ALMANCA, lNGlLtzCE 
Derslerinden herbiri, münavebe ile her gün gazetemiz 
içinde forma halinde verilecektir. 

nsa 1 
Derslerin verileceği günler : 

Pazıartesi ve Perşembe lngilizoc 
Salı ve Cuma Almanoa 
Çarşamba oo Cumartesi Fronsı::ca 

Her ayın birinci Pazıan: FRANSIZCA, ikinci Paza.rı: INGILIZ

CE, üçüncü ~ ALMANCA, dördüncü Pazarı: FRANSIZ

CA. oluraa beşinci Pazarı: INCILIZCE. 

a 
Lisan derslerinde takip edilecek metodun dünyanın en mü
kemmel metodu olduğunu iddia edebiliriz. Daha ilk dersten 
başlayarak cümle vücuda getirebilecek ve konuşmaya ba~la-
yabileceksiniz. 

Ne okuyup yazmak için, ne de konu~up cümle 
yapmak için size hemen lüzumu olmayan güç ve 
alal kanştmcr kaidelerle kafaruzm kanpna-. - 1 dığmı görecek ve derslerimizi, vereceğimiz resim 

_, ler üzerinde takip ederken bilikia büyük bir zevk 
duyacaksınız. 

Abone o!mak istiyen1er geç :/oalmmnal'lıd-rr. Bu dersler BOm"Oıdan 

1 
kitap ,şeklinde çıkanlmıyacağa için bun1.arı anook gazetem~ t.G-

----~--~~--~~~~~~!::. __________ _ 

!I 

Düşmanımız Fransadır ve dalma Fransa kalacaktır G .... a .. r .. ı p;;..._b_i_r_h_ı_r_s_ı z_ıı_k_v_a_k~·~a .. s_ı 

914 hudutlarımız kôö değildir Ermeni avukatın duvara 
daha fazla toprak alacağız gömdüğü servet 

lf ' ' Betonla örtülmesine ra~men Fransa 
hakimiyetini 
gayrikabili 
tahammül 
bulan her 

devlet bisim 
üttefikimizdir 

B" aabc:IAki posta ile gelen lngiliz 
Oclıetelerinden "Sunday Ohronfc'le" de 
.tımo,. cumurbaf1cmu tıe ~vekili Her 

(Devamı 6 tncıda) 

• komşuya nasll geçmış ? 
* 1 ' a I'' Emniyet ikinci ıume müdürlüğü çok Trenden çıkıp doğruca evine gitmiı, 

• j pyanı dikkat bir hırsızlığa el koymuı- eşyalarını odasına koyduktan sonra ilk 
tur. Hidiae tudur : iti bodruma inip mücevherleri ile para-
Beyoğlunda oturan bir Ermeni aVU- lanru yoklamak olmuştur. 

kat bundan bir ay evvel bir iş için Av- Bir keserle sıvanan yeri açımı, mücev 
rupaya gitmek mecburiyetinde kalını§- herlerine kavuşmak üzere elini \Uattı.. 

ğı zaman içerisinin bomboı olduğunu 
...+.._..,....."P'!'ttıı'w.!i~~~ IU!i penu d.ııtetla ..... UttUr. 

Bu hal karıraında çılgına dönen avu
kat hemen zabıtaya koımuı, hırsızlığı 
haber vermiştir. 

Alman çocuklanno, harıta önünde, A1manyonın iatetliği topraklar hak
k-ında malumat ueriUyor. 

ile bu kadara yakın elmas, mücevher 
ve kıymetli taşlarını hırsızlardan mu. 

hafaza için çare düşünmÜJ, aklına baş
ka gelmemiı olacak ki bunları evinde 
gizli bir yerde saklamaya karar vermiş

tir. Bu karar üzerine oturduğu evin 
bodrumuna inerek yanındaki eve biti-

Dünyanın bu karışık zamanında tik duvarın bir yerini delmiı, on bin li
ralık değerde bulunan mücevherlerini 

Zabıta memurlan eve giderek içerden 
ve dışardan tetkikat yapmışlar, Avuka
tın evine bitişik evin bodrumu iyice göz 
den geçirilmiştir. Neticede diğer evin 
bodrumunda sıvalı bir yer göze çarp. 
mı§, burası açılınca avukatın paralarını 

koyduğu yere tesadüf edilmiştir. 

ürk dostıugunu 
iyic e düşünüp taşınmadan 

Fransa mahvetmemelidir. 
4danadan verilen bir habere gC 

~sızlar Kilis, Hasaa, Payas, Çoban-

~li hudutları yakınına asker tahşit 
~ektedirler. Evvelki sabah tskende
llirıa giden iki vapurd~n silah çıkarıldı. 

(Devamı 6 oıetda) 

'lürbüz ve Güzel 
Çocuk 

Msüabakamo~ 

~'-rıbaT«ımıza 3! numara ile i§tir111; 
~ IJatj irfan kızı dört yaşm:la 

GOLER 
ll'8pon: 4 t Çocuklannızm mUsa 1 
~mı lııtırak edebilmeleri lc;ln 

1-ı kuponlarm toplanmam ıtznndrr. 

Arapdar k.ahram11 nl.anndan bir grup 

Şanlı bi r yı ldönümü 
--------------~ F r a s ız istilasından 

G azian tep bugün 
kurtulmuştu 

~--------~-·~--~~~-
Kahran;ıanlar diyarı Gazi Antep çocuğunu şehit veren ve bunun için 

slüşmandan bugün kurtulmu;: ve tek de Gazi unvanına hak kazanan An. 
başına dövüşerek-ana yurda kavuş- teplilere bayramınız kutlu olsun der, 
muştu. Bunun için, on beş yıldır ol- şehitleri hürmetle anarız. 
duğu gibi, bugün de kahraman An- Halkevlerlnde merasim 
tebin kurtuluşu ymdun hc::r tarafın- Gaziantebin kurtuluşunun 15 inci 
daki Antepliler tarafından tesit edi- yıldönüm ·j münasebetile bugün An· 
lece!: ve onun hnslı basma bir seha- kara ve Istanbul Halkevlerinde mc
met destanı olan kurtuluşu anıl;cak- rasim yapılacaktır. 
tır. (7 inci Myfamı;;da Gaziantep .!aoo-

Bu zaferi elde etmek için altı bin şına dair ya::ıyı okuyıınuz). 

ve paraaını buraya iyice yerleştirmiş, 

üzerini kapıyarak betonla sıvamıştır. 

Bodrumun duvarım bankadan daha 
emin bulan Avukat gönlü rahat olarak 
trene binmiş, A vrupaya gitmiş, birkaç 
gün evvel de dönmüştür. 

Bundan da bitişik komşu Sıvash U
zarinin bu i§i yaptığı şüphesi uyanarak 
bu adam yakalanmıştır. 

Lizarinin, avukatın parasını sakladığı 
yeri nasıl öğrendiği, para ve mücevher 
leri ne yaptığı tahkik edilmektedir. 

Adana lim a n 
yapılmak ist eniyor 
Seyhanı islah etmek talebi 
ile bir şi rket müracaat etti 

Büyük bir ecnebi firmanın Anka
raya gelmiş olan mümessili, Seyhan 

113 mnovolnl onıra 
t ~ "ô' ((' !(" djı 

Lord Nalfild 
(Yazısı 6 ıncıda) 

nehrinin temizlenmesini ve Adana· 
nın on bin tona kadar gemilerin doğ
rudan doğruya girebilecekleri bir li
man haline getirilmesini teklif et
mektedir. Bunun için, nehir yatağı 
temizlenecek ve l O metre derinlik 
temin olunacaktır. 

Ufak bir tetkik yapan firma, ne
hir yatağının ve mmtaka teşkilatının 
bu proieye imkan vermekte olduğu
nu bildinnistir. Bu in~aat Seyhnnm 
taşması felaketlerine de son vereceği 
gibi iktısadi noktai nazardan Adana
yı mühim bir ihracat merkezi haline 
getirecektir . 

lktısat vekfı.letinin alAık~dar mn
knmlan teklifi tetkik etl""e1-tedirler. 

Son dakika 

Aimanya 
ispanyada 
yeı,leşiqoı 

(Yazısı 2 ncideJ. 



Çang - ay - Çek ve bir 
mareşal genç 

Çin.de isyan çıkmadan. birkaç gUn evvel bir gaz.eteci Mareşal Çang
Kay-Çek ile on beş dakika süren bir mülakat yapmıştı. Bu mülakat es
nasında, Çaug-Kay-Çek memleket dahilinde kendi nleyhine bir haerket 
mevcudiyetinden haberdar olduğunu biktinni§, fa.kat bu hareketin bl!
giinkü şekli ulacağrnı tahmin edememiştir. Mülii.kııtm dikkate değer ta
raflarmı alıyorn.z: 

Ç'.a.ng-Kay-Çek dcm~tir ki: 
- Çinin en derin ihtirası sulhtür. Kcmı.şul.arım4Za karşı hiçbir taar 

ruz niyeti beslemiyoroz. Dahilde de Wyilk bir orduya ihtiyacmıız yo1;
tur. Elinıi::de mevcut ordu as<ı'IA~n teminL?Je kdf i.dir. 

- Fakat, 00....""ı mu.,..alefet h'1reketelrindmı kıor'lcmuyor musunuz1 
- Yani, arzu etmediğimiz bir ittifaka bbi sifrükle7Mk isti.yen mısur-

lam kar§ı açıkÇ<ı hareket etmemiz Zil.zumundan bah.<ıed.iyorsımuz :;{lnnc· 
derim. Evet, ötr ajansın genç bf r mare~lın SoınJctıere dayanara1~ ildi
dara ele almak istediğine dafr bir haber tıe.Jrettiğini 'bfliyorum. Size 
evvelce de söylcmi§tim ki, idaresini ele aldığım Çin, biltrın kom.şıılari
~ drut ve su1h halinde geçinm~k istt,,Jcn bir memlekettir. Bmıtmla ~
raber, daJUli 3'i.yo.setine hir.Mr ki~ m~n'I i.'lfcme::. Çiıı, ihti
~ o1.an batan mcnbalan 7cend4nde bulaocık kıadtır gmıi§tir ve bir mfo~
tmnlek.e haline !Jirmek 'V61fll an1anelerine muhalif bir r ej i mi kabul e.f
'TMk i.!terncz. Çini, komşulanndatı birinin (yani Japonyamıı) alcıJhine 
tıyak1ıandırma.k istiycn bir h.arekctin rnıeyd.ıJ.1uı çıkttğı:nı biliyorum. Şu
rasını söyliyclx"lirim ki, kcm.,-ıtlarımızla ittiİa.k'lar yapmadan ı·e cmlara 
~ ttuımıza ha...."'trlanmMlın evvel, dahilde vaziyete M1citn olmak 
isti yoruz. 

H!d!seler, Çang - Kay - Çelt'ln, birçok .zamanlar olduğu gibi, bu se
fer de görüşlerindeki isabetsizliği. meydana çıkarmı§tır. Bir genç ma
reşal diye Çang - Kay - Çek'in alay etmek istediği Çang - Su - Lians 
bu~n. kendisini elinde esir olarak tutuyor ve son geJen haberlere göre, 
bu ihtiyar mareaa.Iı arzu etmediği bir maceraya. sürüklüyor. Fakat bi
linmez, Çang - Kay - Çek, esas itibariyle istilacı yabancı kuvvetlerin 
bir mümessili olduğundan, belki de kendisine daha fazla menfaat temin 
edildiği için Jzhar ettiği arzular aleyhine hnroket ~ebilir. Veyahut, 
kuvvet karşısında yapacak baı:ıka bir şey bulamadığı için bu işe razı 

olrnugtur. 

mezu larına 
Muırıatnernıne örrrnek ooacak 

çaDnşma göstermeneırn şaur-tt:noe 

az· ve kredi veri ece 
Hükumet köyün ve köylünün kal

kınmaSJ için muhtelif kollardan ted
birler almaktadır. 

Ziraat vekaletinde bizzat Başveki
limizin de İf tirak ettiği çalışmalar ma
kineli ziraatın teminine matuf bulun 
maktadır. Diğer taraftan Zirant mek
tebi mezunlannm başka iş sahalarına 
dağılmamalan için tedbirler alınacak
tır. 

Ziraat mekteplerinden mezun 
olanlara, muhitlerine örnek bir ça
hşma göste.nnek şartile, arazi ve kre
di veriL"Tle.si tasavvuru da mevcuttur. 

Köylünün makinleli vasrtalannı, 
ucuz işletebilmesi için benzin ve 
petrol fiyatlannın indirilmesi yolun
da yapılan tetkikler bitirilmek üzere
dir. 

Köylerimizin kısa bir zamanda her 
sahada k alkrnmamm temin edecek 
ana plan Dahiliye vekaletince hazır
lanmnktndır. Bu planda küçük ve 
aynı ];,.~ '":-1: tcri tn---yan köylerin hir-

Şark lsakı proje
si ne sadık kalıyor 
Ankaraya dönen Irak elçisi, Irak

ta asayişin tamamilc avdet ettiğini 
söyliyerek yeni hükumetin dahili ve 
harici siyaseti hakkında izahat ver· 
miş, ve ezcümle şunları söylemiştir: 

··-Irak hükumeti müttefiki lngil
ı,...reve olan sadakatini muhafaz=
edecek ve iki devlet arasındaki mua
venet baglarmı kuvvetlendirmeye ça
lışacaktır. 

le§tirilmesi ve teşkilntlnndmlması da 
vardır. 

Bu meyanda köylerin kalkınma 
işinin sürat ve emniyet altında tahak
kuk edebilmesi için büyük sermayeli 
bir banka kurulması gibi geniş bir 
planın tatbikatı üzerinde çnlışılmak
tadır. 

Köylümüzün en ucuz bir şekilde 
ayakkabıya kavuşması da işlenen 
mevzulardandır. 

lngilterede bir 
ham: 

Mrs. impson 
casus mu? 

Sundey Referi gazetesinde fng;!te
renin amele partisi mebuslarından Mis 
Eden Vilkinsonun nesrettiği bir ma
kale İngiliz efkarı urnumiycsini alt 
üst etmi!1 ve bütün dünyada hayret u
yandırnu§tır. Madam Simpsonu casus
lukla ve ecnebi devletler hesabına ça-

lışmakla itham eden bu makalenin bir 
kısmında §Öyle denilmektedir: 

"Mis Simpsomm etraf mı kuşatan si
yasi iddialar, ve onun yabancı bir dev
letin ajanlarına knr~ı ol:ın sempatisi, 
bu kadmm İnglltercyc karşı dostluk 
hislerile mütehassis olmadığını göster. 
miştir. 

"Mis Simpsonun, büyük mak:ım1a .. 
işgal eden ecnebt e{lhn.s ile olan sık ~ık 
temasları hiç kimsenin meçhulü değil
dir ... 

Amele meb'usu izdivaç i~kandali me 
selesinde gayritabii bir sükut ihtiyar 
etmi.~ olan İngiltere düşmanı de\•le
tin ajanlnrile Mis Simpsonun temas et
mekte olduğunu, makalesinde ya?.mak 
t:ı.dır. 

kral mftyıstan 
sonra lngUte eye 

dönecekm·ş 

Komşu Tiirkiyc cumhuriyeti ile 
arnsında mevcut dostluk ve yardım Sabık 
bağlarmm daha sıkı olmasına gayret 
edecek ve Irak, Türkiye, Iran, Efgrl
nistan arasınd:ılci paktın f"n ynkın 
bir zamanda imz:ılanmasınn çalışa· 
caktır. ' 

İran ile Irak arasındaki dcstluk 
devamına ve inkişaf ma gayret ede
et~k ve iki memleket arnsmda mual
lakta galmış olan meselelerin halline 
elinden geldiği kadar çalışacaktır.,, 

Sunday Referee yazıyor: 
Anlaşıldığına göre, sabık kral Vind

sor dukası, kardeşinin taç giyme me
rasiminden sonra (mayıs 12) 
lngiltereye dönmek tasavvurundadır. 

Beraberinde madam Simpsonu da 
refikası olarak getirmeği düşünüyor. 

. 
1oe do ayıs·yle bjr 

Doğru mu, 
değil mi? 

günlük mütare e yapıld ~aırDak clYımneun 
f7"i) lYJ 1t u k o a ır 

1Fi1~ırede kaıDdlo ? 
: Moskova, 25 (Radyo) - Noel mU

nasebetiyle, İspanyada bir günlük mü-
• t.areke yapılmıştır. 

Dün ve evvelki gün, hükCt.met kuv
vetlerinin Madrid cephelerindeki i!eri 
hareketleri devam etmiştir. tsyancıla -
rm cepheyi yarmak için yaptıkları mü 
teaddit taarruzlar akamete uğramıştır 
Bu taarruzları esnasında asiler 90tı 

ölü, ve birçok yaralı vermişlerdir. 
Astüri cephesinde birkaç gllnden

b~ri muhasara altında bulunan Oviedo 

§ehri hükfunet topçuları ta.rafından 

tekrar bombardıman edilmiş ve yıkılan 
birçok binalar meyanında gn.z fabrika
sı da. berhava olmuştur. 

Madrid müdafaa komitesi reisi gc -
neral Miaha Havas ajansı muhab irine 
venni3 olduğu beyanatta, Franko kuv
vetleri meyanında Alman ordusuna 
mensup 27.000 asker bulunduğunu ve 
bunlardan 7 bininin Madrid cephele -
rinde harbettiklerini bildirmiştir. Di
ğer taraftan asilerin idaresi altında bu 
lunan mınta.k.:.lardan kaçan köylüler, 
gerek Franko ordusunda. gerc-ksc iş

gali altındaki yerlerde açlık başladığı
nı söylemektedirler. 

Geçenlcr<Le, Beyoğlıınd::ı Fraıı..~z Ti· 
yatrosunda Layik Tilrk 1/ıristiyanlaf 
Cemiyeti l>ir lrongre yaptı. ileri gelew 
ıer söz aldil.ar. Birçok yaldızlı cUmlc· 
lcr 7:ullandılar: 

- Biz TUrklii,ğün~ilzii, y!ılnız cebi• 
nı.bde taşulıifıınız Tür/.: pa.saportlar1 
ile, Tilrk .ri'fus tezkerelerile ispat et· 
memeliyiz. I!er uarlığınıızla Türk ol· 
mıya çalı~malıyı::. Türkçe koııuşrrıalı· 
yız. Ekalliyet me7cteplerini kapatara~ 
ç.ocuklarımızı Türk mektq11erinc göıı· 

dermcliyiz. Ancak lm şekilde harclı:t' 
etmekle, kazanç temin ettiğimiz, doğ· 
duğumuz, büylidiığiim'tiz bu memlc1>C
foı ~cuğıt oldıujumıtzıt anlata.biliriz. ' 
dedi.Zer. ·:e~~: .. Ubl4k ,,,mı hakkındaki kanun Almanya 

llyihnsı vekiller heyetinde görU§WmU~ ve h d Ne güzel cümleler, ne güzel ifadeler· 
Mec:lse vcrilmtııtır. Falcat ~azık ki bunlar sö::<le l:a'ldık(tJ 

• Maarif vekdletl, hesap, hendese ve tabi spanya a ]elılemıde verilen iyi notları, alı;11hlt· 
tyat bilgisi kitapları Jçlu de birer müsabaka rine kaydettirmek tehlikesi altındt;ıdtf• 
açacaktır. Çünk"'il, bu sözlerden sonra, ne bir V.-

ııı Alman dıılnlcr veltlli Ankara.ya gelmJ§ l _A,,.;7 • §ebbüs "./CJpılmıf, ne bir 1w.rcr..ete ~;.· 
:§~~~ iki defa maliye veklUni ziyaret et yer eşıyor mi§tir. 

• İsveç sefiri iki ay mezuniyetle Yunanla f ı Sokıaklarmıızda gene ceplerinJ~ 
tana gitmi§tlr. Tiirl; niifw1 kağıdı la.J1yanlann, tilrkQ( 

• Çok çocuklu babalara verilecek 50 oer Fransa 
lira ikramiye listesi hazırlanınıııtrr. bildikleri lıalde y~bancı aillcıle anla§• 

ııı Dün Parlsten gelen telgra.tlar Tllrk bor maktan bir aıı bile geri kn1dık1ı:t.t1 

cu tahvillerinde 8 tranltlık bir yükselme ol end·ışeye du·· ştu·· görülmüyor. 
dutunu gösterml§tir. Türkiye, hudutları içind~ bir e7.al1i• 

• Şoförler cemtyeU idare heyetinde öteden Londra 25 (A.A.) _ Evening yet tamn1;ıyor. Böylelerini, 1:<.ntli (j, 
beri devam eden anl~amamazlıklar neticesi S d 
olarak lBUfa eden aza adedi be§! bulmuetur. tandar gazetesinin Paris muhabiri evladı sayıyar. 

• 'I'ürkfyc Sovyet ticaret anl&§ın8BI btr ııy aşağıdaki haberi vermektedir. Bu yilzden de bir lı.'4nunl.a TwlayWcld 
daha uzatıım11tır. Erknmharbiye reisi general Game· men.edebileceği. 1m 1.xıbil hareketwri 

• Devlet, resmt dıı.lrelertn m\1.stacel olma lin, Almanynnm fpan}adaki askeri buna Wzum b1rakmadan, kmıdili.klcriıı· 
yan lfler tçln telgraf cck.meslnt menetmıour. ve siyasi müdahalesinin fazlala•ması den yapmalarmı bekliyor. 

• Llınnn idııreslnln yeni bUtçe ve kadrosu ~ 
dUn nk§IUll Ankaraya götUrülmUotUr. keyfiyetinin Pirenelerde ve F asta ih- Bunu ken.d..iliklerinden yapcımrı~· 

• Porto.kal tacirleri Türko-tise mllracaaUa tiyat tedbirleri nazarı dikkate almmn- larsa ihs<ı.s ctnıeli ve l:anım çıkarıl· 
Dcnlz:,;olları ldarcslnln portakal ııak!Jye.tmdo. sım mecburi kılmakta olduğundan m.ası teklifinde bulıttımalulırlar. Tiit~ 
tuttuğu usul ve UcrccUcrden §lktyet ctml§ harbiye bakanı B. Dnladieri haberdar sokali:lannda. yabancı dil konıışm~ 
ıerdtr,. etmiştir. Türk dilitıe bir .saygısızlıktır uc 1ntı 

• Bııyoğlu halkevt t&ratmda...'l açılan iııtik 
m m&r§ı kursu çok rağbet bulmuı ve kuno Franaanın kararı Türkiiıı izzetinefsine d.ok"ttnmaktadır. t 
yüılert"e ki§! kaydolunmuıtur. Londra 25 (A.A.) _ Times ga- Ha.Ikın Dostu 

• lkincl mut mUlkiyc mU!otttglerinden zetesi Paris muhabirinin emiı bir Ha u tm an 
Ba.srl Hr:ı.kkt.rl vallllğine ta.Ji!!: edllın!§Ur. 

• MaUye veklleU maliye memul'lo.n ~ kaynaktan haber aldlğma göre, ran-
da bir tM!Jye yapmaktadır. Merkez memur hükumeti bu haf ta içinde İngiliz ? 
larmdan bir çoğu ile mWhal<attakl memur hükumetine aşağıdnki kararını bildir- suçsuz mu • 
~~;!:~r~e beşlnın wt1ye ediıccc:ı anıa miştir: 1 dam edilen A 1 m anı 

• umumı mU!cttışıcr kongresinde konuııu Londra komitesi, ademi müdahale • • 
lan meseleler Uzerinde yarından tubaren ka anlaşmasmm fili bir şekilde tatbikini ID 8 8 U m 1 Y C t \ ı d dl 8 
ra .. lar almmo.ğa başlıınııcı.ıktır. garanti eden tedbirleri mümkün ol- edlliyor 

Al.Jnıuı kat'l tedbirler netıcc.slnde Deniz duğu kadar seri bir şekilde diğer hü
yollarmın bu sene bütçesine 200.000 lira 
kad&r tasamı! temln ettiği anla§Ilmakta kumetler taraf mdan kabul ettirmeye 

muvaffak olmadığı takdirde, Fransa
nm kendisini .. ademi müdahale şam
piyonu,. olarak tanıtan vaziyetini de
ğiştirmesi ihtimal rlahilindedir. 

Bundan bir müddet evvel tayyare 
Lindbergin çocuğunu öldürmek suçu)' 
la Amcrikada bir elektrikli sandalyedt 
can vermiş olan Hauptmanın karısı k 
casının masumiyetini isbata çalışmakta' 

dır. Madam Hauptmanm bu i~te bir 
hayli ipucuna vardığı da anlaşılmakO' 
dır. 

dır. 

* Şark demlryollarınm satın almmamna 
alt sureU vclclllcr hccyttnce tnsdik edilen 
mukavele btıı;Un saat 11 de Ankarada Na!la 
vckAlctinde imza edilmlştir. Bu münııscbeUc 
merasim yapılmrııltr. 
* Huliıık iltlncı ınnı.! t'llebr.leri dört aencm: 

tedris şeklinin kendilerine tatbik edilmeme 
slnden <!ola ~ falrlllle prot'~örlr?rl ııereflne 

bir çay vereceklerdir. 

Dı~ar&la: 

• Vlyo.na gazeteleri A\'\<ısturya<la krallığın 
avdeti için vaziyetin c;olt müsait olduğunu 

yıızmal<taclırlar. 
ııc Japon meclisi cumartesi günU impara 

tor taro.fından at.ılacaktır. Muanz partllcr 
beyannameler neşrederek hük!ımetl §lddctlc 
tcnldt etmektedirler. 

• Amerika hariciye na.z:ırı Hull, Amerika 
ittihadı kontornnsmın kapanış celsesinde dUn 
ya sulhU hakkmda çok kuvveUi bir nutuk 
söyleml§tlr. 

ıı: lııviçrc hUk!ımetl Habcşistıı.nın ltalynya 
ilhakını tanıdığını İtalya hUkfımetine bildir 

~Ur. 
• Yunanlııtanda, yortular mUnosebeWe 

lşslz ameleye 11.,835,000 drahmi iane dağıtıl 

mıştır. 
.:: KU'b!\ ayan meclisi cumhurrelsl G:ımezl 

a~lctml§tlr. 

• Papa dUn yatağından radyo ile bir nu 
tuk söylemiş ve lspanyı.ı hA.diBclcri do1ayısilc 
tecsUr:crlnl bildlrd:kt.en sonra dUnyıuıın 
sulha doğru gltlği Umldinl i ar ve noeli 

tebrik ctml§tlr. 
• Kazanç ve:-gtsinin tnharnmUI edilmez bir 

hale ge!ıneslndcn dola~'l Sofya kahvcellcrl 
grev yapmışlardır. 

ııı Ilclçlka başvekill Van Zclandın sıhhi "'a 
?.lyctlnden dnlayı istilam bcltlcnml'ktedlr. 

tı g ıtnrcn'n FIJ!qt i"l 'cvhı'l\.dc lrnmlserl 
Filist!nde fevkalade hMlselcr çıkma.•ıındıın 
dolayı F llistin poll.!lnin tnkviye!llni istemiş 

tlr. 
• Yunıın bnşvekill Urtalu:as hiç blr haber 

vermeden AUnanın pazar ve çarşılarını do 
ıa1:1tnış ve 'Uç s:ıııt !iUrcn te!ti;,tc belediye ~abı 
t.'\SI n1ıamnı.ımesitıln ne derece tntbll< cı!lldl 
ğinl tetkik etmiştir. 

• :Uısırdo. Fethiye lslmll bir nişanlı kız 
yapılan ıı.me'lyat neUr"ııindc erltck olmu' ' 'C 

nişanlısından ııynlmıştrr. 

Times gazetesi §U satırları ilave et
mektedir: 

Fransa, bidayette takip ettiği nol: 
tikayı yeniden derpiş edebilir. Onu 
böyle bir harekete sevkedecek ohm 
sebep, medisteki son müzakereden 
sonra tesırını kaybeden komünist 
tazyikten ziyade Almanyanın lspan
yavn müda',o.l~i obcaktır. 
ispanyada Atman kuvvetlerJ 

Paris 25 (A.A.) - ispanya işleri

Deyli Ekspres gazetesinin İsveç mil• 
habiri de gazetesine şöyle bir mekttl 
yazmaktadır: 

Gunnr Svedbcrg isimli bir ev boya 
cısı Amerikalı tayyare:i Lindbergin ç 
cuğunu kimin öldiirdüğüni.i bildiğini sö 
!emektedir. Stokholmdeki Amerika 
başkonsolosuna bir mektup vermiı ~ 
bu mektup Amerika polisine gönderili 

ne müdahale etmek rne3elesi, gazete- miştir. 
leri yine .me.,gul etmektedir. -------------

Ami du Pcuple diyor ki: Harleiye memurları 
"lspanyadabeynelmilelhayatdur- arasında terfi ve 

muştur. Orada insan ne olduğunun 
farkına varamıyor. Bizim için mese- n 8li111 er 
le. lberik yarım adasının yavaş yavaş Hariciye memurlarımız arasmdo yC' 
Alman ordusu tarafından istilCı edil- niden bazı ruı.kil ve terfiler yapılmı~ 
mesini ve ününe geçemediğimiz tak· tır. Bu meyanda :Moskovn Büyük 
clir<lc ikinci bir Almcll Luc!•~du.-ıun çiliği katiplerinden İdris S:ı.bilı mer1' 
viicuda gel~:~ini görmek olacaktır. ze nc.'tlcdilmiş, yerine merkezden Fc> 
Thrlinde ! -,:ıny~dnb menrı f'i nzami zi t.J.y:n olunmu~tur. Yedinci dere"' 
hadde isal etme1;. i<Jtiyen B. Hitlf":rl ı.ıemurln.rdnn Moskova büyük clçılıl' 
ile kendisine ihtiyn t tavsivc ede:- müste.'}arı Nureddin G ncı, sekizinci 6' 
müsavirleri amsı:-ıd:ı b;r cic.bl zuhu~ receden merke1.de Rıfkı Refik, Fai~ 

· · Zihni, Selim Feyzi, Muzaffer KiJtl 
etınıştır. r • 

Saatlerimiz S::.lj'ılıclır, fokct zaman yedinci, dokuzuncu derece memurlıı.·tıl 
heni.iz gayri r.ıi.iso.it c!c~ildir . dan lla.lil Aıı·, Bern cldliği ba.şkiıtl ,ı. 

- --- Fkirct Ş fik, Sl'lanik konsolosu Re~ 
~"'"an l1 öp ···.·u·· ~-·.r ...... v ~ ~ Hakkı ı:ıeh.inci, onuncu derece mcfll-"·, 

Momin~ Post Kah;re muhablıil I::ırdan Kudüs konsolosu Ahmej, ~; 
yazıyor: dilli ko:ısolo3u Mahmud, merkcıdeO' 
Mısır hükumeti, Almnny::mın Krupi Hulus'. Sa12.haddin. Salih, Nusret d 

fabriknsile Nil \.\zerinde bir köprü kuzuncu derec~ye terfi etmişlerdir. 
yapması için bir mukavele akde t· Briikcel elçiliği bagkatibi Ved11~ 
mi"l tir. Tiran elçaiği buşkfltipliğlne, merke ııı 

;~u köp•ii 145,572 İngiliz sterline onuncu derece memurla.rda.n }..şıt, 
mal olacak ve bu miktarın 35,000l Tahran biiyük elçiliği katipliğine tı' 
3terlinini soğanla ödenecektir. yinleri yüksek tasdiktan çıkınıştır. 
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eitim qii.cü.şüm: 
~-. ...... ,,,,_.,, ~ .... .. ,,_, --zwwwı t;:caı ~ 

Sıtma tehlikesi 
Oç haftadanberi Onye ve civanru t. 
e gezdim, her şey hakkında aşağı 

ıkan bir fikir edindim. 
Gönül nzasiyle lstanbuldan aynlıp 
lladoluya yerleşmek Uzere gelen kaf ı. 

· izi. yeni hemşerilerimiz, bUyUk bir 
f ayla, iskelede karşıladılar. Liman 
· İsi, bazı muallimler ve diğer mUııev-
tler vapura kadar gelmişti. Beledi· 
~ reisi Bay Rahmi, iskeleden elimizi 

' 11larak bizi sahile c;ıkannak suretıle 

l'eflendirdi. Onye kaymakamı Mah-
• Ut Hiver. bize bütün sühuletleri gös· 
• l'di. Bahusus tabi olduğumuz Ordu 
. ayetinin valisi Bav Baran'a, hakkı-, . 
t~a göst<>rdiği cemilek.3.rlıktan dola-

; c;ok medyunuz. 

: l<urdu~ımuz planm ne olduğunu ha 
~etimi..?.ıten evvel de kısaca at"lat

. lştım. Kışı kasabada geçirmek, ba-
' tda civar köylere g'itmek, sonra da 
~\.'aş yavaş asıl verJmize yerle~mek. 
·hıa. da bunu tatbik etmek fikrinde 

JOnYt!nln havam, suyu. manzara.sr 
' ivi. Burası. Kalamı~ ~bi b!r koy

'" Sabahlan insan, pek hafif uya-
. or. Mandarine a.ğa,.larmın bahl"e 

e yetiı:ımcsl ve ~ok iri meyvalar 
l'rnesi hararetin lstanbuldan pek 
ksek olduğuna başlı başma bir de-

. ~ir. Şlmdive kadar bir ~n bile so.. 
•k olmadı. Hep ~nfük gUne!'tlik idn· 
. ~z. KMabamrzrn suyuna gelinC'e, fs· 
~bu!unkiteri hlc: aratmıyor MeseF't 
~!diyenin hayli fevkinde Yerlilerin 
'liasma nazaran. ancak Karakulak. 
~ ölçiişme~e c-ıkabilinniş! Samsuna 
'Panc-ığa ve diğer civar kasabalRra 
~ Onyenin suyu tenekelerle naklolu
)~or O şehirlerden buralara tebdiH-

fı>a için geliyorlar. Kasabanm .ın:ı 
· il da iptidai ş~kilde yarı1lm1cı olma

n rağmen muntazamdır. Şehir te-

~
ir. Binalan haricen ~ntafath gö· 

tneklc beraber. maalesef, malıeme
ütün Türkiye evleri gibi fena, he
hş:ı.p n.ksıunı yaş tahtayla yapıldt-

1u•uı .....:u 1.J ..ıa._.;emclt..'J çarpık, pen~ 

Çerc·eveleri ara hktrr Camlara ma-
sünnek adeti de olmadığından 

ırar ekser binalarda bir taraftan gi
diğer taraftan ~ıkıyor. Bereket ver· 
hava söylediğim gibi nefis! 

ltaamnfih. bu Jnşaat noksantan da 
''eve has kusurlardan değildir. Bi? 
klcrin hwıusi ebniye' yapmakta di

, Milletlerden geri kaldrftrmızı mu'ı
lf fırsatlarla mevzubahs etmiş. ya
~·aJnlmıştım. Onye. gördllğüm bü-
k:ısabalanmrzdan (ki yüzlerM-:ni 

hnüşiimdUr) yilksektir; nicr ı:ıehirle-
ize faiktir. Beyoğlusunu. yeni ma
l~ıerinl, maruf zengin semtlerinı. 

t ve tarihi ebniyesini hazf ederse
fakir ve vasat halkm yaşadığı İs· 
~una mukayese etseniz, müsabaka
~ne burası kazanrr. 

IUasa, ben şahsen, hic:bir esaslı i~
aı-a uğramış değilim Yalnız ••ufak 

r,, gözü.mil yıldırıyor: Tahtakuru
"'e sivrisinek gibi? Birincisinin eş-
1lııza sirayet etmemesi icin duvarla-\> , 
e kanılara bol bol badana ve yağ-
l'a sürerek mücadele ediyoruz ve .... 

'efüz. ... Fakat. ikincisi daha mühim· 
CünkU kasabamızda sıtmaya ya

\nanıar olduğu gibi, civarda ia. 
durgun sulu havalide ısrtmalt 

-er mevcut. Mesela, kasabanın Fat
~tikametinde ikl Uç kilometre öte
e bir Cevizdere var ki, burada, pi
~riyatı yapılacakmış Esasen bu 

~lide sıtma o dereceyi bulmuş kı. 
llirken rasladığmız birçok yerliler
~e bet kalmış. ne beniz... İhtimal. 
e'nin !c'ndeki hastalıklılar da, ha
~ nıusab olmuı:Iar. 

llizim evimizi yapaca<;mTZ ealııl
de sıtma bulunur mu? - diye öte

~berikine danışmak istiyoruz. 
l'kes bir şey söylüyor. Bütün 4"j. 

~ biribirini cerhediyor Kat'i bir 
~nmeye imkan yoktur. O yer

q~Vizdere•den ge,.tikten sonra ikı 
1()ınetrelik mesafede ... Fat ... ada d:ı 

\ Oldu;;ına göre. çoluğu çocuğu. 
·~ ~hlikeli bir yere ,,erl~tinncKt_en 
1~ ltl"ası uzun mUddet için be~ım 
"lıtın olacak! ., demekten insan .ırnr 

ı~l'. 
1

~i.ıı, diğer bir fikir ınsa.nın bu 

korkusuyla mücadele etmekte: 
- A efendim, bir münevver ~mre

nin Anadoluya yerleşmesi demek. Nis 
sahillerine yerleşmesi demek değildir 
ki... Biraz da mevcudiyet göstermek 
lfızım.. Vali bu sene, bütün köylWerl 

yol seferberliğine davet ediyar. El bir
Uğiyde muazzam bir eose yaP&cağız. 
Elbette ondan sonra, bir ısıtma müca-
delesine başlamak sırası gelecek. 
Bunda bizim gnıpun da karınca kade
rince maddi manevi hizmeti olur .•• 

Mücadele etmek, fakat yakalanma· 
mak ... Bunlan telif edebilecek miyiz! 

Esasen. kurutulması lizrm1?elen mu
azzam batakhkla.r filan yoktur. Pek 
seyrek. pek küGiik ve bahusus bayır 

üzerinde, dere deniz kenarmda su biri
kintileri vardır. Birwk köylUlerte gö
rüştüm. Onlar da ısıtmadan yaka sil
kiyorlar Vali ve kaymaka.mm rehber· 
liğ'iyte. hen birlikte ~ahşrrlarsa. ealcn
nm önüne bir iki mevsimde !?'e~itir. Biz. 
kendi hesabmırza kövlll gibi elim;zdt
hzma bu umumi ınhhat pef'erberliğin. 
de c-alt~acağmıızr ilA.n ettik. 

Hulasa. Anadoluya geldiğimize hiç 
rıiı::man de<Y:li?~ Hhısiyatımızm günt:!~n 

gilne nlkbinJiö-e dom inkiRaf ed~ği
ne de kanaatim vardır. ÇUnkU şimdı 

kt~. en feııa mevsjm.. Bnranm bahan. 
bir tiyatro perdesi Jn'bi ac-rlacaktrr. 
"T'-'nrvamrvnl"ıtksmız!.. divorlar ... 

Zaten şimdiden de. ağaçlı dağlariyle. 
lki adrmda hir ı:ıant ııı8.1"T1 ıtkıtn ırulariy-
1e. ba~tan b!l<ıl\ kumlu rılai olıtn ~,;; sa
hllJeriyJc. a.sırlrk ~rnarlari:ı:te. Orıye . 

cennet ,tbi K11.ra.dı>niz s11.hi11erinin in· 

<'ilerindendir Burada. kotonimfzi ço.. 
ğaltrp kuracağımızı umuyonnn. 

(VA NO' 

Ila h ('est o !may ao 
mek t epler 

Elektrik şirketin.in Anadolu yaka
sında kullanılması l!zmıgelen malze
meyi şehrin diğer taraflarında kullan
mak suretiyle yaptığı kaçakçılıktan 

dolayı gümrUk başmüdürlilğil bu mal
zemenin gümrük resmi tutan olarıık 
şirketten ilk parti olmak Uz.ere 40 ,000 
lira istemiştir. Diğer malzeme de tas
nif edildikçe gümrük resmi ist~ne. 

cektir. Alınacak paralar şirket erkdru
nın kaçakçılık suçuyla yapılacak mu
hakemeleri sonuna kadar depozito ola
rak hıfzedilecektir. 

Buğday fiatları 
dUşmekte devam 

ediyor 
Borsada buğday fiatlan dUn de düş

me temayülünü muhaafza etmiş. bazı 
mallarda beş para kadar bir dilşüklülc 
de olmuştur. 

Piyasada vaziyetin 
gidişi memnuniyeUe 
dır . 

normale doğru 
karşılanmakta

• 
Buğday fiatlarmdaki dilşilkJüğilıı ıie 

ticesi olarak ekmek buhranı da tama
men ortadan katkmnrtrr. 

""Manitacılık prof esU
rU!,, nUn lal ebeleri de 

yakalan ı yor 
Manitacılarm reisi Kütahyalı Osma

nm yakalandığını dün yazmı§tık. Os· 
marun arkadaşlanndan Bunah Makara 
Mehmet ve Adapazarlı Mustafa da ele 

VilA.yet, bahçe ve oyun yerleri rtar geçmişlerdir. Bunlardan Mustafa Ada. 
olan ilkmekteplerin civarlarındaki ar- pazarından yeni getirilmiş, manitacılık 
salan eatrnalarak bu mekteplere ilhak öğretilm~tir. ____ _ 

etmektedir. Bebe 26 mcı mckte~in O .. f U J J J 
b·ı· 1-· d k' ç ve ısı ı o e er 

ı ış gm e ı evkafa a.!t arsa satmalm-
mıştır Osküdarda Atlama taşındaki k OD t r O 1 ed İ 1 e Ce k 
23 Uncil mektep yanındaki gene evka- Belediye, baskül, kantar, terazi, tartı, 
fa ait arsa da satmalrnmaktadır. Fm- litre, ölçek ve metre gibi her nevi ölçü 

dtkhda tsmet tnönU mektebi yanrnda- aletlerinin yapılacak muayenesini evvel 
ki birkaç arsa da satınalınmak Uz.ere- den hazırlamak için umumi bir kontrol 
dir. yapmağa karar vcrmitir. Bu kontrol ay 

.. 
OJçil ~üz şişe 

kullanılamayacak 
Ölçüler kanununun henüz tatbik edil 

miyen ve iki senedir geri bırakılan bir 
maddesinin tatbikine bu yıl başından i-

tibaren başlana~aktrr. Bu madde kulla
nılan bütün şiş .. ~rin ölçülü olmasına 

dairdir. B"şabahçe şişe fabrikası artık 
memleketin bütün şişe ihtiyacını karşı 
layacak bir kudrette olduğundan bu 
kısmın da bu sene tatbiki takarrür et
miştir. 

Şehitlikleri imar 
cemiyetine yardım 

Önümüzdeki sene şehitlikleri imar 
cemiyetine yardım olmak üzere, her 
vilayet bütçesinden bir miktar tahsi

sat ayrılacaktır. Bu parayla yapılan 
kısımlara hangi vilayetin yardımiyle 

vücuda getirildiği hakkında birer lev
ha asılacaktır. 

Diğer taraftan hususi müesseseler 

başından itibaren ikincikanunun son 
gününe kadar verilmiş olan bir mühlet 
içinde yapılacaktır. Ellerinde bu nevi 
ölçüleri bulunduran veya kullananlar 
en geç 31 ikincikanun akşamına kadar 
ayar memurlanna birer beyanname ve
rerek bu ölçülerin cins ve nevilerini bil 
direceklerdir. Bu şekilde beyanname 
vermiyenler hakkında, ayarlama işinden 
evvel. kanuni takibat yapılacaktır. 
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de cemiyete yeniden yardımlara ba.~l:ı- GEÇEN SENE BUGUN Nt: OLDU? 
mış!ardır. İş Bankası 600, Zıraat ban- tngtttereye yardım için boğazlarm tahk! 
kası 2000 lira vermiştir. mini IE4tlyoruz. 

çalışan sigorta şirketlerine teknik e
saslar gözönünde tutularak iade edile
cektir. Bu ıruretle umumt tehlikeyi bü
tün şirketler Uzerine taksim ederek em 
niyet baknnmdan sigorta vaziyeti yUk 
seltilmiş olacaktır. 

Avrupa için wnumt prensip olarak 
karşılıklı iş alıp verme esası Uzerinde
yb:. Önilmilzdeki seneler zarfında bu 
prensipiınizi tahakkuk ettirmiş olaca
ğmıızr tahmin ediyoruz. Türkiye tize.. 
rinde herhangi bir ecnebt şirkete ve
rilmiş iş mukabilj iş alacağız. Avnıpa.
ya seyahatimin esas gayesini bu mese
le teşkil etmektedir. 

Cuma veyahut cuma.rt.esi gllnD An
karaya giderek vekalete A vnıpadaki 
temasla.nm hakkın.da izahat vere-
ceğim. 

ihracatı kontrol 
Yeni memurlar işe 

_başladı 
tktısa.t vekaletinin sıkı bir kursa ti

bi tuttuktan sonra vazifelendirdiği ih· 
racab kontrol memurlan bütün ihraç 
linıanla.rmda vazifeelrlne başlauuşJar -
dır. Yalnız bu memurlar şimd:Jik Uç ay 
lık bir tecrübeye tabi tutulmaktadır. 

İhracatı kontrol işi ta.m mana.siyle bun 
dan üç ay sonra başlıyacaktır. O vak
te kadar bütün ihraç maddelerini kon
trol için ayrı ayn ihraç nizamnamele
ri çıkarılacaktır. İktısat vekaleti bu 

nizamnamelerin esasını hazrrla.ma.kta
dtr. Şimdi yalnız fındık ve yumurta 
ihraç nizamnameleri mevcuttur. Bun
dan dolayı ancak bu iki maddenin ih
racı kontrol edilebilmektedir. 

Şimdi mevcut 22 kontrol memuru
nun da ihtisasları münhasıran fmdık 
ve yumurta üzerinedir. tktısat veka.It-"
ti yakında birçok ihracatı kontrol me
muru alacaktır. Bunlar da diğer mad
delerin kontrolunda istihdam olunacak 
tır. 

\'lüsaadesiz ia ne toph 
yan bir Rum k il isesi 

Saınatyada Rum ilkmektebi menfaa. 
tine Samatya Ayakostantin kilisesi he· 
yeti tarafrndan bir takvim bastmlmış

trr. Uzerinde Samatya Rum ilkmcktebi. 
nin resmi ve "Yeni seneniz kutlu olsun., 
ibaresi yazılmıştır. 

Kilisenin Zangoçu Kosti dün bu tak· 
vimlerden bir çuvala 150 tane doldur
muş.. Samatyada Rum evlerine yirmi 

be§ kuruşa dağıtırken yakalanmıştır. 

Bu hareket müsaadesiz iane toplamak 

mahiyetinde olduğu için zabıta memur. 
lan dağıtılan takvimleri ve henUz dağı· 
tılmıyanları müsadere etmiştir. 

Başka bir iş bulunuz 
(H. S.) imzası ile aldığımız mektupta deniyor 

ki: 

• (E;Ieneccktik, fakat hayatın müşkülattan baş göster 
dı. Benını mali vaziyetim bozuldu v~ bu yüzden evlenme· 
miz g_eclkti. Birkaç zamandanberi bana karşı lakayt' dav. 
r<ı:ndtgının farkındayım. Ve artık beni sevmediğine kaniim. 
Sızden çok rica ederim bana ne söylemem ve ne §ekilde 

hareket etmem Uzmı geldiğini bildiriniz.) 

CEVABIMIZ: Mademki sizi iyi ve fena zamanlarmrz 

da sevmesini bilmedi; demek ki agkmıza layık değilmiş. 

Bütün kuvvetinizi toplıyarak kendinize bir i§ bulunuz. 

Zaman size bu yarayı unutt.,::duğu vakit karşınıza sizi 

mes'ut edecek birisinin çıkmasmx temenni ederi%., 

3 

IFıransaı Dl}(D ven 
kcaırşuso lf1l<diaı 

nou1nJıiurityef!' te Abidin Dav'er ya.
::ıyor: 

Fransa., Hatay Türklerini bol kese
den Suriyeye hediye etmek suretile 
Türkiyenin kendisinden uzaklaşması -
na meydan verirse kaybedeceği şey, 
bütün Suriyenin nüfusu kadar, yani 
iki milyon kişilik bir ordu çıkarabile
ceğini gene Fransız gazetelerinin yaz
dıktan Türkiyenin· dostluğudur. 

Bize verdiği imzalan unutup da şim
di Suriye ile Türkiyeden birini tercih 
etmek gibi müşkül bir mevkie kendi 
hata.sile düşmUş olan Fransa.ya, her
hangi bir tehdit şemmesi olmaksızın, 
sırf aklı selime davet fikrile hitap edi
yorum: 

Fransa! Bir gözünde Suriye, öteki 
gözünde Türkiye yatan bir terazinin 
önündesin. İki tarafı iyice tartma.dan 
son kara.rmı verme! 

BaO~YDınDın 
heyecanı 

"Ku:rım'' d4 Hasan Kumçayı ~ 

yor: 
Gözlüğü gözünde olduğu halde kay

boldu sanarak saatlerce etrafı araştı
ran daJgınlar görülmüştUr. İngiliz 
Başvekili (B:ıldvin) de eski kral seki
zinci Edvardın tahttan feragatini A
vam kamarasında bildirdiği gün buna 
yakın blr dalgınlık geçirmiştir: Başve
kil bu da.kik.ada fevkalade heyecanlı 

bir vaziyette bulunuyordu. Meclis kür-
süsünden meselenin nasıl başladığını 

kısaca anlattı. Sıra sekizinci Edvardm 
kendisine gönderdiği beyannameyi o
kumaya gelmişti. Kağıdı almak i~in 
mavi kaplı evrak çantasını açmak i.st& 
di Yalnız çanta kilitliydi Küçücük: 
anahtarmı cebinde araştırdı. Bulamaro 
dı. Bütün meclis sabırsızlıkla bekledi
ği için böyle en lüzumlu bir mmand& 
anahtarın yak olması Baldviııi sıkt:L 

Tel~mdan yüzü krplnrmızı kesildi O 
vakit Jon Saymen ile Mak:donald yar
dnnına koştular. Nihayet küçük anah
tar bulundtL Evrak çantası açıldı. Fa.
kat bu defa kralın beyannamesi bulu
namadı. 

Meğer bütün bu araştırmalar, uğr:-.ş~ 
malar, kızarmalar, sıkılıp terlemeler 
beyhudeymiş. Çünkü evrak çantası i
çinde aranan o çok mühim kağıt 
(Baldvin) in yan cebindeymiş! .. 

Büyük başın derdi büyük olur der
ler Görülüyor ki büyük adamların he-
yeeanlan da büyük oluyor. 

D=Dayato . lUl<euz
Dartma k n~nlfll 

"Tan" da Burhan Fekk (Hayat? u
cıtzlatmak için,, serlevhalı bil- yazısına 
şöyle ba§lıyor: 

Gerçi pek zeki adam olmadığımı tv.
liyorum. Hani eskiden "aklı evvel" de
dikleri kimselerden değilim amma, ar
tık aptal da değilim. 

V c devam ediyor: 
Bizde kışın kömür, odun, sağ yağ, 

zeytinyağı, zeytin, et, soğan dalına ya
za nazaran pahalıdır. 

Şu halde mesele bir ekonomi mesele
si değil, bir mevsim meselesidir. O da 
ekonomi kanunlarına değil, meteorolo
ji kanunlarına tabidir. 

Binaenaleyh iş, kışlan yaza ~vir
mekten ibarettir. O zaman bütün bu 
sayıp döktüğUm şeyleri yaz fiatına a
lmz, bugüne nazaran ucuz olur. 

Bundan başka hal civarında 10 kti
ru.~luk gıda maddesi umumi çarşıda 

yirmi kuruştur. O halde bu da bir eko
nomi meselesi değil, bir semt işidir. 

Ucuz yaşamak istiycnler evlerini hal 
civarma naklederler Eğer bu mümkün 
olamazsa hali şehrin en kalab3.hk ye.
tine naklederiz. Fiatlar hemen düşer. 

tme bu mü~ahedelcrden dolayıdır ki 
bizdeki p::ı.balihğm bir iktısat meselesi 
olmadığına inanını~ bulunuyorum. 

iş arıyor 
Türkçe~ Fransızca İngilizce daktilo 

bilirim. 
İtalyanca, Almanca tercüme ederim. 

Mütehassıs muhasip olup blanço tanzim 
ederim. Gerek daimi gerek viziteti va
zife alabilirim. Birinci derecede referan
stan haizim. 

Taliplerin Tefeyyüz lribaphanesine 
müracaatlarım dilerim. 

Ankara caddesi 36138 Telefon 21930 



LA R ..,, ~t~ ııuz.: , "UllZeltıJı doktoru. tıe1rcm 

ı:ıe llaklld veya mUat.ea.r adlarmı&la llOf1l 

cnğınız auallerln ccvaplarmı tJU sütunda bulur8Un~ nu cevapları· Panste atilqmıo bulun 
dugumuz g1lzt>.Jllk mUcsse8CSI vermektedir. Gllzelllgiıılzl noksan birakau kusurlarmm bize 
razımz. 

-50-
Şehreminınden Fahıre Akm imzasile 

soruluyor: 
"'On y edi yaşındayım. Boyumun ~ı

Ml ğı dan 00.semm n < en ş ğ nden \11? 

y11.z m.ı. eki .'ftv l<;elt:r de11 §• l:.ayetçıvım 

BO'IJ 11n 1,*1, kilom 50, beltm 83 , kül· 
çam 92. baldır 3!, a-yak bılcğı 21, g"l'> 
ğii.8 70, b:J'1f'lın Sf. 

Cevap: 
Baserıinizin geniş olması vücu

dunuzun yapısı iktızasındandır . ve 

kadınlık bakımından geniş bir basen 
herhalde dar olana çok tercih edilir. 
Binaenaleyh Baseniniz sizi üzmeme
lidir. 

Boyunuza göre hiç de şişman sa

yı}mazsmız. Kilonuz fazla olmamak 
la beraber beliniz haddinden 23, kal· 
çalarınız 1 O santim fazladır . Saldırı
nız ise mütenasiptir. Göğsünüzle 
boynunuz da tam ölçülerindedir. 

Geldim yüziinüzdeki sivilcelere; 
Bunlar yüz derinizi iyice ternizliye
mediğinzden, yahut da derinizin yağ
b olmasından ileri gelmektedir. Her 
ak.fam yatağa girmeden evveJ yüzü
nüzü sabunlu sularla iyice yıkayınız. 
Yatağa girmeden evvel yüzünüzde ka 
tiyen tuvalet ve makyaj bırakmayr 
ruz. iyice temizlendikten sonra da 
yüzünüzü yamn snf alkol, yarım eter 
le güzelce ovunuz. Sabahlan da yü
zünüzü yıkadıktan sonra ayni frik
siyonu yapmrz. 

Saf alkol 90 d~recelik olacaktır 
Ve bunu ve eteri herhımgi bir ecza 
haneden nldıktnn !'!Onra bir ~i~eye ya· 
n ysnya korsmın7 . 

- 51 
Osldld2rdnn H. O. Jmzulle 110rulu

yıor: 

1 - Brn.JUmun tll.!hihi için f.~tenile11 
6lçil.lsrimi o,.~ğl1Ja yı:.~tl m.. 

! - K~n dudağı .ş 1ıor ı~ Mfa-
~ çatl1yor. Ne ı~pa m Yaş 2~. 

boy l,.'iO, qlf('iü.8 86 bmnın 3,,, bel 70, 
~ 8~. baldrr 35, uya.k bikği !3 o-

yaktan oyluk kemiğine ko,d,ar 7, kUom. 
52 dir.,, 

CEVAP: 
Verdiğiniz ölçülere göre vücudu

ııuz oldukça mütenasiptu Meseliı ki
lonuz ve boynunu:ı. ideal öl1ıuye çok 
yakındır. Yalnız göğsiinüz sekiz san
timetre kadaı daha az olmalıdır. f ez. 
la olan başlıcn yeriniz belinize.lir; bu
rası 60 snntirri aşmamalıdrr. Zaten 
belinizin Wy!~ kalın ulma~ıdır ki 
boyunnzu ~ ~-.. t · • . . . ~- 'edir. Mun 
t.ıznnı be<len h::ıreketlerile belinizde
ki fazla yn!!ar, er . . rne~c bakın. 

BoJ krsal·ğı kendisini güzel .,Ös· 
termesini, ve r"i,,si cru:.ibesini kullan
mağı hilen bir kadın için hiç de ku-
11ıır c:! :ildir ~ ve tuvr 1 .derinizi 
hoyumızu old · ~undan daha uzun 
., -:.ıere::ef~ moA~nerr!• ~:l:tiriniz. 

Bildirdiğiniz :'tl~tnn sonra göwlr 
ler artık ekzt-.rsiz ve diğer çarelerle 
uzamaz.. 

2 -Kış mevsiminde dudağmrzr 
dl'\ima ytınıuaa'· tutarsanız ne •işer 
ne de Gf;.olJa.r R·ınu da Vfl.Zelin1e te
min edebitinn"f.,.. 

Kadıköy M. A. imzalı okuyucu· 
muza: 

Sorduğunuz suallerin karşılıkları· 
nı gazetemizde açıktan açığa vereme
dik. Adresinizi bildirdiğiniz takdirde 
hususi bir mektupla bu cevaplan aize 
uzun uzndıyıı yazn!"IZ. 

Emine U. K. S. 1JD2Uile sual soran 
okuyucuma cevap: 

Beliniz ve kalçanız gerçekten faz. 
la fİşman. Bu fazla yağlardan kurtul 
manm en iyi ve kestımıe çaresi ma· 
sa1dır. Vücut hareketleri ve jimnas
tiklerde fazla yağlan izale eder ama, 
pek uzun sürer ve yorucudur. lyisi 
mi siz kendinize bir mütehassıs tara
fından muntazam masajlar yapttr
ml'lğa bnşlayınl7.. 

~· ... . . . . ") """ . . . ı· ....... _ .. ,.""'. "''""· ı • \ ' ""' • • •. 

BugUn matinelerden 
ba,hyarak iPEK Sinema~ı 

Katııll<alha • Neşe IEğDence 
ve Zevk D=-Oa'fFteso 

1 -HAROLO LLOVD • (LUI) tarafından Fransızc 
• oıarak t;ewrllen 

Boksör Sütçü 
Ve 

2 - Çocuklar tiyat:l'"o oynuyor 
Y alruz çocuklar tarafından oynandan ŞAR KlU ve MUS1K1Ll 

3 kuıım11k komedi 
Paramount havadis gazetesi filminde yeni fnıilia kralmm tahta 

cülGsü. M. SlMPSON Fransada gizlice filine almıyor vesaire .. 
Dikkat: Bu programda çocuklar için duhuliye 20, hususi 25 kuruştur. 

Zili• •X•m-

TDRIK 
Bugün matinelerden 

Si NEMASINDA 
itibaren 

S i R K 
Mı•znm ve "!1!1Mlsiz Rus filmi 

Sovyet film aanayünin en güzel eeeri olan bu filme MoskOva 
Üpere ve Balet tiyatrolamım en güze) artistleri İftİrak etmiftlr. 

ORLOVA, BOLODIN 
Rusyanm en büyük cambnhanesi, heyecanlı s:-hneJer, zengin 

rövüler, Rus dansJan, ~n, meraklı 8.fk macerası. 
BÜYÜK Fll..M için görülmemiş fedakarlıklar ynoı;..."UJ.d,lr. 

~~~~~~~~~~~--~--------~~~~~~ 
Bakın programa 

Pr. ZATi SUNGUR 
ve bugün matineden itibaren baklediğiniz büyük film Glark Gabi ve Charles Lougton'un temail 

~ORKUSUZ KAPTAN 
Not: Cumarteai, Pazar matineler saat 13 de başlar Zati Sungur matineye saat 16 da iftirak 

Ferah Sinenaada 

Mrs. Simpson ilk 
kocasından niçin 

ayrılmıştı ? 
j\merlkalı hava zabiti eski karısından 

kürmetıe bahsediyor 
Bacağı kınlmıt olduğu için biri 

bahrıye hostahanesınde tedavide bu. 1 

lunan madam Sipmsonun ilk koca
sı kumandan Spenser Amerikan ga
zetecilenne madam Simpson hakkın
da §U beyanatta bulunmuftUr: 

"Sikizinci Edvard Prens dö Gal 
Amerikaya gelmiş ve bizim de bu
lunduğumuz bir baloya ıeref ver
mişti. O ~an Prens dö Gttlı gör
dük. rakat ne kamn, ne de benken
disi hakkında hiçbir fikir yürütme
dik. 

SadC'"'-e duyduğumuz hayreti bir
l:iirimıze mm CJanryor Uk.,, 

Madam Simpsonun ilk kocası 
Spenser centilmen ve miimtaz bir 
zahittir. Madam Sitnpson hakkında 
çok iltifotkar cümleler söylemi§ ve 
beraberce yaşamamış olmalarının 
bütün mcsuliyetini kendi üzerine al
mt§tır. Gert":k Spenser gerek madam 
Simpson ~vlendikleri zaman daha 
ilk izdivaçlannı ya~ryorlardı. Ondan 
evvel her il.isi de ergen idiler. 

Kumandan Spcnser madam Sipm
son hakkında demiştir ki: 

" - Güzel, zeki, nüktedan bir 
şahsiyettir Daima iyi bir arkad<ı§tır 
kendiıini: (insanı canlandıran bir 
kadın) ıözilc en iyi tarif ctmiı olaca· 
ğun. 

Nerede ve ne gibi bir istikbal ae
çenc "eçsin kendisine daima taliin 
yaver olmaımı dilerim. Daima benim 
hünnet ve takdirimi kazanmıştır ve 
bu daima hövlece rlevam edecektir ... 

Spenser ile madam Simpsonun 
ayrılmasm1 icap t>den v87jyet. ··s'Pf!n 
"erin vazifcten Cine göndrrilmesi 
idi Kunıan~1'T'I ~....,Pn""r, 1922 sene-

sinde şarka gittik.ten.beri k.anmu hiç 
gormemııtir. 

1916 da Baltimor da cvlenmi§ler
..ıi. Kadının adı Vallia Varfild idi. 

19 YMındaydı. V c .oayeteye yeni 
takdim olunmuştu. Spenser ise, genç 
bir mülazimd.i. Deniz tayyare zabiti 
olarak kanat ışaretiru henüz tak
mıştı. 

Kısa bir müddet ıonrft Spcnser 
Filfıdelifyanm Pensa Kola üssü bah
risinde ba~ öğretmen oldu. Harbı 
umumı csnasmda Boston civarında 
meşhur Har:vard blvırJaroa a....l:ı.ıa.,...; 
ni yetiştirmekle iştigal etti. 

Kumandan Spenser ve ilk karısı 
V nlli (madam Simpson) 191 8 sene· 
sinde San Diagoya birkaç sene otur
mak için gelmişlerdi. Bu suretle ora 
daki genç sosyetenin ileri gelenleri 
Masrna geçtiler. 

işte l 922 senesinde şarka gönde
rildiği zamandtr ki Spenser mndam 
Simpsona veda busesini vermi~ ve 
ayrılmıştır. 

Spcnser şöyle diyor: 
.. _ Onu bir daha görmedim. 

1925 de Avusturalyadnn donanmn
mızla birlikte Nevyorka gelmiştim . 
Çok sürmeden Vnşingtona gittim. 
Y ollanmız asle telaki edemiyordu. 
l~te o kRdar. . Neticede mektupla. 
dostça bir boşanma tertip edildi. 

Karım o kararsızlık içinde geçen 
senelerde nerede olunak olalnn içti· 
mai hayata derhal uyııyordu . Benim 
vazifem ve meşguliyf"tim ise. bu gi
bi şeylere iştirakime imkan vermi
yordu. Daha do~usu kamnm zevk 
aldı~ dcreredc iştirak temin edemi· 
yordum. Boı:;anma.k, meslriiimin 

icabı oldu. 
19 26 senesinde kcn 

tereye bir seyahat yaptı 
dim. Arkada~lan onun 
tinden pek memnun ol 
lediler. Onun bu san.det' 
pelt mesut oldum. Bum 
bgiltereye o seyohati 
Prens dö Gnl, onun için 
;~imden başka bir şey i 

~"· ·· 
Vie~ tepi erde 

tatili 
Lise ve orta mekteple 

birinci husust yoklamalar 
kadar tamamlanmış olaca 
gUnilndcn itibaren mekte 
şı tatili yapıl~caktır. Tatil 

• • ~ • . ... ' , ,. . I , .._ . . ... . • • • • • '\., ;., ' 1 •• .. : ·~·· ~~ ~~,. ••• ... ~,11 .. ~ ~ .... 
S. V. lnızaıile mektup gönderen 

okuyucwnuza: 

Bize kilonuzu bildirmenizi rica 

eder& 

"AKr\ 
EPEY ;Lf · 
lfM\~ 

.N\i~\N•N 
As k't:RLtAt 
M Ev"Z-.i 
AL-~t~AR 

1 

8EKL\yo~ .. 
l-A~., 

Bugün 

MELEK 
Sinem sın da 

2 t'UyUk 
lllm 

birden 
Çocu&<ıar 

ŞftRlLEV TIEMPll.E 
KDÇOIK P~EN~ES 

Fransızca sözlü 

LOHEL tiARlli 
Kt\N Kf\RllEŞL 

Fr-a nsı:z.ca sö 

aühul.ye 20 • Hus si 25 kuruetur • 
..... .,.ı ·.ı,.l., .. , ...... ··~ ; .. ~ ..... .._ .. ~ . 

Mi ki Afrikada haydutlar pesinde 
FA KAT Bu iŞTE 
MV\JA~FA~ O\.A 

c: A~ rz.. Gi ~; 
~et.\ '10R ... 

VZ.A '°<TL\N 

S~S~E~ 
Gu~vı..ı-u 

LE Q. • 

DUYUL
MAYA 
BA~l.~!>J 



Dost 

Jean evine döndüğü zama.n, §lmru f 
bomboş olan bu binanın her tarafında Jean yumruklarını sıktı, dostuna bu 
üstüne bir ağırlığın çökmekte olduğu-! hareketi pek tuzluya mal olacaktı. 1Jk 
nu h~iyordu. Eve yalnız dönmek sözde dostunwı hayretini görecek, son 
istiyordu. Kırk sekiz saattir kendi.sin~ ra onu bir dehşet saracak, daha sonr!l 
söylenm"kte olan riyakar ''Başın sağ da yerde akmakta olan kıpkızıl biı· 

olsun?,, cUmlelerinden kurtulmağa, ıs- kan.. 1 
trrabiyle ~ başa kalmıya ihtiyacı Bir ilkbahar günüydü. Havada. bir 
vardı. Odasında kendini bir koltuğa çocuk ok§atnasma benzer bir ılıklık 
attı; ayakkabılarında, çok sevdiği ve vardı. Yol üstünde, çiçek açmı1} ba
on senelik saadetini medyun olduğu dem ağaçları birer inci demeti gibi 
Josette'i, sevgili kansını gömmüş ol • yükselmekteydiler. Dudaklarda ilk fi
duğu mezarın s:ı.rı çamuru vardı. BU- lizlerln tadı. yeni biten otların hamızi 
tün mes'ut glinlcrini yaşadıkları yum- lezzeti vardı. 
§ak ve temiz yatağa baktı; 3imdi ora- Jea.n kansını düşünüyordu. Ve ken
da kansının kıvrak, ince vücudunu, disine de: "Ahmak budala!,, diye küf. 
şehvetle açıaln kUçük ve neşeli ağzını rediyordu. Karısının bir gece kendisi
tekra.r görür gibi oldu. Bu tekrar gö- ne söylemiş olduğu: "Görüyor musun, 
rüşten 0 kadar büyük bir ümitsizliğe Jean, ikimiz de çok zayıfız. Eğer ben
dUştü ki, derhal hıçkır:mıya başladı. den başka birisini aramak istersen, 
Bütün öğleden sonra, boş ve ıssız ev düşün ki, her §eye rağmen senin ka
içinde mütemadiyen ağladı. dar hiç kimseyi sevmedim ,, cüm.lele-

Sonra kendini herkesin başına gel- rini hatırladı. Josette'i böyle bır iti
mesi mukadder olan böyle bir ıstırabın rafa zorlıyacak hiçbir sebep yoktu. Mu 
uzun müddet kucağında sallanmak is- hakkak ki, o gün, yalan söylememişti . 

temiyen enerjik bir adam haliyle kol- O halde! Ah, bir insanın kafasının i
tuğundan kalktı, iki üç gün sonra b:ı.n- çinden geçen §eyleri bilmemi~ imkan 
ka.lardan birinde işe başlıyacağı için, var mıdır? 
karrsmn ait e'Vıakı ve buna ait işleri Jca.n kendi.sine karşı samimi oldu
hallebnek iı;tedi. Bilahare bunları yap- ğunu biliyordu. İçinde bu işi halled~
mak için kendinde cesaret bulabileceği - cek kuvvetli bir hakim aradı. Kansını 
ni kim bilirdi?. Bu cesareti buluncaya çok seviyordu. Fakat bunu karısmn 
kadar anahtarlarını yastıJımn altınd .ı ihsas etmek istememişti. Çok soğuk-
88.klamıştı. Nihayet Jean anahtarları tu, biraz sertti, ve herkese kolay ko
bir komodinin üstüne fırlattı. Gene Jny açılamazdı. Evet, Josette'i ckseri
onlan fırlattığı yerden aldı ve JosettP- ya Yalnız brrakmıştı. Güzel, r..cki, has· 
in faturalarını, mektuplarım koydujÇ,ı ~as· olan dostu Messaguc'e karsı karı
kUcük yazıhaneyi açtı.. sının dnyduğu bu alrllrnya niçin hayret 

tık gö~en şeritle bağlanmış bir to- etmeliydi? 
mar çıktı, üstünde Josctte tar:ıfındnrı Jcan, dostunun, karışının hast.nlığı 
yazılmış "Jean'ın mcktupl:ırı., c·Umle- zamanında, bilhassa mcı.a.rda g&tcr
si vardı. !kinci bir tomarda. birçok no~ mi§ olduğu fazln heyecanın manasını 
lan ihtiva ediyordu. Üçüncüsü .. Bura- şimdi anlıyordu. BüyUk bir .ıı.znp Için
da Jcan hayreti anlatan bir harP-ket. deydi, ve gimdi bu azabını rbedL~en 
sr<ıl\h• f4ı.,,ıı.,,l'lo W,,Hil'\do "'oku.tı1"1tııiR"1 gızJe.mege mahkürn ~hl1lUY?rdu. 
yırtılacak.. cllınlelcrl yazılı blr tomar Mütevazı ve kederli bir merhamet, 
duruyordu. ümitsiı:Jik ve iyilikle karışık bir his 
Kocanın ilk hareketi karısının ar- birden Jea.n'ı yormıya. başlamı~tı. Ka

zusuna hünnet etmek ve hepsini atc§C nsınm mutlak yokluğu yanında duy. 
atmak oldu. Fa.kat bu hareket, ve dü-
f:Ünce uzun sürmedi. Zarlı yırttı, için- muş olduğu bu yeni betbahtlığın sebe
den lfınlettayin bir mektup çıkardı bi neydi? Şayet Josctte, bir mucire 
Mektubun yazısı önünde hiçbir tercd- yardnniyle, tekrar canlansaydı, bu hn
düt göstermedi: Bu, en iyi dostu Lou- tasına rağmen, onu affedecek ve aya.k
is de Mcssa.gues'in el yll.%.ısıydı: yalnız, lıırma kapana{'ak mıydı? Yoksa, bü
büyük bir ıstırap duydu: Bütün haya- tün sevinr.ine rağmen kansını kat'iy
tınca ıstıraplarını, ve 5eVinçlerini a.py :ren n.ffetıniyecck miydi? Sevilenin her 
laştıj;'l bu adamın hareketine bir türlü şeyi affedilir. 
ak 1 erd. cdi Serin rüzı?arlar ikliminden gelcm bir ı ırcm ... ~ 

Mektubu okudu: sıcaklık bütün geceye hkimdi, Jean çi-
''Scvgili dostum, mektubunun bana çeklerden dokunmuş yumşn.k bir halı 

nasıl sevinç getirdiğini tahmin edf'- üstünde yürüyor hissini \"eriyor:ltı .. 
mezsin. Senden yalnız, ve kederli bi: Gökte benaz bulutlar görülüyordu. 
hııldc bırakmıştım Gittiğini. benden Jean ba.~mı kaldırınca, karşıdan 
uzaklaştığını gördüğüm o son akşanı, dostunun geldiğini gördü. 
beraberce yaptığımız o azaplı seyaha- Dostu, Jean'ı görünce her şeyi anla-
tin ertesi günü kalbimi o kadar çok mıştı. Sekiz glindenberi böyle bir hnli ı 
hırpalanmış hissettim ki..,, beklemekteydi. Arkada.şmm kendisini 

Jcan'm kuln.klarında korkunç b!r 
çmlnmn başladı. Kendisini boğulacak
rnı5 snndı .Ka.lktr, odanın içinde bir a
~ağı bir yukarı dolaşmıya başladı. İ
çinde bir ıstırap duymuş değildi: f n
kat korkunç bir hiddet. bir öldürmek 
arzusu yaşıyordu; abdıı.lhğma, saflığı
na karşı bir gil.lmck, bir kahkaha o.t
tnak ihtiya.cmı duyuyordu. !'"endi ken
dine de: "Buna imkan yok. bu bir ve
him!,, diyordu. 

Tekrar yazıhanesinin önüne geldi, 
birer birer mektuplan okudu. Bu, ba
yağı bir aşk hikayesiydi. Çok yalnız 
kalmış bir kadın, ona en yakın bir in
sa.n, bir akşam vücudunu sıkan bir el. 
bir his baş dönmesiydi zannoclilcn bir 
ihtiras. .. Ah. ne ğirenç tıey ... Jcan da
hıı. f n.z.Ia tahammüi edemedi, kn.lktı. 

Şimdi tekrar ıstırap içine düşmüş
tü, fakat duymakta olduğu bu ıstıra-p 
farklıydı. ona karısını yaşar bir halde 
yakalamak, veyahut dostluk maskesi 
altında kendisini aldatmış olan alçak 
ve sefil herifi öldürmek nrzulanm ve
ren bir ıstırap duyuyordu. 

Jcan tab:ı.ncasını aldı. kinde kurı;un 
vardı. Evden rıktı. !..<mis de ME'.ssagu(' 
şehir haricinde, Jean'm evinden yarını 
fersah uzaktn olan b:r sa ·!iyede otu· 
ruyordu: Evet. .Tosette'in nra.ı:~ zlva
ret etmiş olduğu meŞ'um bn vıllAda.. 

işlemiş oldtlb~ bu alçakça cinayet yii
zilnden tel'in edeceği o mcş'unı günü 
beklemekteydi. Bu anı o kadar sabı.

sızhkln bekliyordu ki, artık uzun miid
det Jean'ı ebklcmck için odasında o
turamadı, ve dostunu k8.r§ı1amak Uze
re yola çşkmıştı. 

Titrek bir sesle: 
- Jean, dedi, benden ne istiyorstın? 
Jean, dostwıa baktı. Blr daha geri 

dönmiyecek olan karısını düşilndü; ha 
yatma k:ı.nşmış ohın bu adam, çok 
sevdiği ve şimdi kara toprakların ku
cağında uyuttuğu karısını tanıyordu. 

Louis'i omuzlarından tuttu, ve hıç
kırıklarını gizlemeye çalışan bir ses
le: 
- Seni görmek istiyorum dedi,.c;eninlc 
Josette hakkında konuşmak ihtiyacın
dayım. Çünkü, onu sevmiş olan .iki a
da.mm karşı kar§ıya otunıp bu mevzuu 
konuşması c:ok zevkli bir şey olac::ı.k ! 
Sen de onu benim kadar sevmiştin, de
ğil nıi dostum 7 .. Anladın mı, beni de 
aldabnıştm, değil mi, alçak dostum? 
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298 sene evvel bugUn 

[Q) ö ır<§J lYı lfl) c ıYı M u ır aı 'lt ~~~<dl al d o 
zaı U2)1t~t1tD 

Reisülküttap lsmail Ef~ndi cansız bir halde 
sadrAzaaun ayakları allına serUdf. 
Karşı duranların başları kesi iyordu 

1638 yılı 25 llkk5.nun günü, 298 det sonra mağara da yıkılara!~ hepsi· 
sene evvel bugün, kırk günlük mu- ni altında ezdi. 
hasaradan sonra dördüncü Murad, * * • 
Bağdadı zaptetti. Bağdadın fethini takip eden gün" 

B=ığdad, on beş sene Iranın hfı- lerde muzaffer ordu beklcnmiyen 
kimiyeti altında kaldıktan sonra ele hadiseler karşısında kaldı. Büyük bir 
geçiyordu. 

Bağdadın bu zaptı çok kanlı -
dır. Tarih, bu kadar çok kan akma -
sının sebebini, Bağdad müdafileri -
nin kabahati olarak göstermekte • 
dir. Dördi.incü Murad, Bağdadın ken
disine teslim edileceği sözünü aldık
tan sonra harekete geçmi§ti. Han, Q. 
tağı hümayun' o. gelerek Muradın aya
ğını öpmü~. af dilemişti . Murad, 
Hana: 

- Bugün kaleyi boşaltmak şar
tiyle aman verdim ; Daha evvel gel
miş olsaydın bu kadar zahmet çek
mezdin. Ama velinimetin uğrunda 
bu kadar çalışmakta mazursun.,, 

Demi§ ve kendisine mücevherli 
bir hançer, sorguç, ve hil'atı hediye 
etmi~ti. 

Bağdat kapılarmda 

- Eski bir tablodan -

~ .. 5 
.fırtma ve sel bütün sedleri alıp götür· 

Hanın verdiği söz üzerine Bağ- dü. İmamı ôzarn ve Abdülkadir Gey· 
dad kapılarına giden askerler, diğer lani türbeleri de su altında kalmıştı." 
Hanların, taraf tarları ile hala Bağda- Kadı Yahya efendi bunların tamirine 
dı müdafaa etmekte olduklarını gör memur edildi. Türbeler altın ve gü • 
düler. müs kandillerle süslendi. 

işte kanlı harp burada tekrar baş- ikinci hadise de Bağdad harutha-
ladı. Türk askcrlt:ri karanlık kapı- nesinin iştialidir. Bu patlama bircoJC) 
dan girerlerken, muhafızlar üst üs- yerleri harap etmiş, yüzlerce insanı 
tP. yıkılıyorlardı. mahvetmişti. 

Asayi§i temin için gelen sadra · - - ----------. 
zam kendisini güç kurtardı. Reisül- lf aS eden 
küttap lsmail efendi cansız bir haldP d 
a)1:lklarıönü11eserHdi. Kendi.,ısi birde- sigortalar a 
likanlınm yardımı ile ancak ölümden 
kurtuldu. Alacakları olanlar · 

* * • 
Şehirde bu kanlı vakalar cereyan 

ederken Rumeli askerinden bir 
genç, Muradın karşısmn çıktı. Hiç 
bir merasime lüzum görmeden: 

- Padişahım, dedi. Siz aman ver
diniz. lakin biz vermeyiz. Diye bağır
dı. 

Murad, hiddetlenmişti: 
- Ne istiyc rsun? .. Diye sordu: 
- Ne istiyeceğim. Kaç yıldır Bağ 

dada sefer yc:ıpıyoruz. Akçe, pul ):Öy

le dursun, ne babam kaldı ne am · 
cam, ne de kardeşlerim. Hepsi bu 
ui!urda gittiler. Şimdi fırsat bulmuş
ken nicin intikamımızı almayıp da, 
aman ;erelim. Doğurusu budur ki, 
veremeyiz. 

Murad, kan nkmasını istemiyor · 
du. Gene askerin son sözünü söy
liyerek ~üratle gitmesine kahkaha 
ile gülmeğe başladı. Fakat tam bu 
esnada zencire vurulmuş iki İranlı 
getirildi. 

Kan akıtmayı hiç bir vakit iste
miyen Murad, müthiş kızmıştı. Ver-

neden mUracaat 
etmiyorl~r ? 

iflas eden Föniks dö V:iyen ve Tür.,, 
kiye Milli sigorta şirketlerine sigortalı. 
olanl:mn vaziyetlerini kurtarmak için 
Milli Reassürans tarafından bir büro 
kurulmuştu. Bu büro sigorta müddeti 
dolmuş olanların parasını vermek ve da· 
ha müddetleri olanlan da diğer şirket• 
lere devretmek işile meşgul olmaktadır" 
F akat şimdiye kadar müracaatlar tah.. 
min edildiği gibi çok olmamıştır. , 

Bunun, sigortalılarn vaziyeti kavraya. 
mamalarından ileri geldiği anlaşılmak· 
tadtr. Bilhassa yapılan temaslar sigorta 
Iıların kendilerinden para isteneceği ze. 

habma düştüklerini meydana ko:rmuş. 
muştur. Halbuki vaziyet tamamen aksi• 
dir. Sigortalılardan para istemek me.,... 
zuubahs değildir. Bilakis kendilerinin 
tamamen zayi olmuş sayılan haklarının 
iadesine çalışılmaktır. 

Milli Reassürans sigortalıların halle.. 
rine göre hu hususta mümkün olan her 
kolaylığın gösterilmesi kararındadır. 

diği emrin hilafına hareket ediliyor- ........................ : ................................ : 
du. R : 

- Ben onlara aman verdim. Ni - M E M U R L A 
ve 

çin bağladınız? A S K E R L E R 1 
Diye sordu. 
-Bunlar teslimden sonra. kendi- G<Z::et em izin 

lerine verilen amam red ile tekrar si - L .
15 

an De r 
5
Ier

1
- . 

laha sanldılnr. Cevabını verdi. 

ı Kanunusani 1937 
de "lxı.§ltyor 

Abone olunuz 

Bunun i.izerine süratle bir ~üvnri 
vaziyetini tahkikine gönderildi. Süvari 
döndiiğü vakit hadiseyi, biitiin tefer • 
ruativle anlattı. 

Murad, Anadolu beylerbeyi Hn- Bu size lisan derslerinin bir forma
san paş'!YI vah.it sCiSirmeden imdada sını d-Ort ·kuruşa mal edecek-tir. 
a.,önderdi. Teslim olmaia razı ohm Gazetemizin lisan derslerini ihtiva 

1 Hanlar. bunun karşısında duramadı·! c~~cc~ ~O nüshasının abone ücreti 
l lar. Karıı p;elmede ısrar edenler, yn-[ sızın ıçm 3~0 ~~ru.Jtur. 

(c ]anarak ba!fları kesilmek suretivld:. Fransızca, ıngılızce ve Almanca 
'da dil 1=-1 r ı dillerindea hangisini tak"ip cdeceyi-ı am e -:.ı e .. . . . .. 

~dadı muhafaza etmekte' olan ni..""i btllltrmelısmız. 
b. ki 'd -k .. .. .. k 1 Formalar sonradan kitap seklinde otuz :n fı en anca uç yuzu ur· ~ 

ft.·ı · · çtkrruyacaktır. Bunlara ancak abone 
ı tu acyl mlMatı. k t b'l 1 d b' olanlarla gazetemizi toplayanlar sa 

l an arını ·ux.; ara ı en er en ıı 
b.. ··1 b' .... • · ı hip olabileceklerdir. kısmı \!l"U ~ ır m~ranm. ıçıne l ........................... _.-..... - •••• ._. _ _.. ... ... 

1 girerek saklandılar. Fakat bir rnüd-' 
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Türk dostluğunu Fransa X:!.~~~a~r~~~~~ Bitler "Fransayı İm· 
mahvetmemtlidir Prag:~:(~Şl.)ha::.~ yortu!m ha edeceğiz,, diyor 

(Ba1 tarafı 1 incide) Antakya ise. Suriyenin kalbine açıl. münasebetiyle bir nutuk veren başkan 
ğı ve ~fak vakti Suriyeye sevkedildiği mış bir kaprdır . ., Benes ezcümle demiştir ki: 
bildirilmektedir. "Almanca Frankfurter Zeitung,, ga- 1936 senesi fırtınalar ve ihtilaller se. 

Sancak idaresinin tamamile askerlerin zetesi de diyor ki: nesi olmuştur. 1929 buhranlannuan 
eline geçtiği bıldirilmektedir. Bütün "Türklerin haklı sebeplerle kendi ca- 1936 senesine kadar yepyeni bir Avrı · 
Sancakta Araplar silahlandırılmıştır. mia ve ülkelerinden saydıkları Sa:ıcak } ' .-ımıştır. Faşist, komünist ve dcıuo~. 

MU tahlbl sanfler bugUn mmtakasmı geri almak hususundalc:i a. 
muhakeme edılecekıer zim ve iradelerine karşı durmak Fran-

tntihaba i§tirak etmiyen müntehibi sızlar için pek kolay olmryacaktır . ., 
aanilerin duruşması bugün yapılacak- .=ra.ısız ga~etelerlnln neşrlyab 
tır. 

İskenderunun Abadili köyü ahalisin
den Musa ve Cetal müntehibi sanilikten 
istifa etmişlerdi. Bu yüzden evleri jan. 
darma tarafından basılmış ve kendileri 
iskcnderunda 24 uat hapsedildikten 
sonra kefalete bağlanarak serbest bıra
lalmı!lardır. 

Cebren alman mazbatalar 
iskenderundak Vatanilerden Salahad 

din Baki mahalli hükumetin müzahare
tilc Türk köylerini do!aşmaktadır. Bu 
adam milntehibi sanileri tehdit ve iğfale 
çahprak ellerinden "intihaba arzumuz 
la ittirak ettik,, teklinde mazbatalar 
almağa savaşmaktadır. Milletler cemiye 
tindeki Fransız delegesinin Sancakta 
tazyikat yapılmadığı §eklinde beyana. 
brn bu h!dise de tekzip ediyor. 
llrklerl hatıra gelmedik lfken· 

ce ile ltdUreceklermlf 
Türk §Oförlerinin Aktepcye gidip gel 

wıeri yasak edilmiştir. Halkın gelecek 
ır ~flhitlere dertlerini dökmemesi için 
Janeviyatlannrn kırılmasına olanca 
gayretlerini sarfediyorlar. 

Bir taraftan da tahsildarlar istihba 
rat dairelerine celbedilmekte ve Türk 
köylerinde alacak tahsilatı için her tür
lü işkenceye başvurulmaları emri veril
mektedir. Şapka giyen Türklerin uğra. 
dıkları hakaretler de devam ediyor. 

Sancak Türkleri alenen şu cümlelerle 
tehdit edılmektedir: "Sancak Suriyenin 
~asıdır. Burada kalacak Türkleri ha
tıra gelmedik işkencelerle öldüreceğiz!,, 

Bayramda Inlitcm tutan Antakya 
Tfirklerile alc:ıy etmek için sokaklarda 
bir de kafile dolaıtmldı. önde birkaç 
milis ı:abit ve arkada 60 Suriye askeri 
vardı. önde de müzika yerine davulcu
lar konulmuştu. Bunlar rasgeldikleri 
Türklere hakaret etmişlerdir. Bazı Şam 
ve Halep gazetecileri de son zamanlar
da İskenderun ve Antakyaya gelmişler. 
dir. Bunlar Ermenilerle Alevileri Türk
ler aleyhine tahrik için propagandalar 
yapmak.adnlar ... 
MUfahll er yar1n Cenevreden 

har _ket Ed yorlar 
Cer.evreden bildirildığine göre Mil

letler cemiyetinin Snncaktaki vaziyeti 
tetkike memur ettiği müşahitler heyeti 
Paris müzakerelerinin akim kalması 

dolayısile derhal yola çıkacaktır. 
l onseyin seçtiği üç bitaraf müşahit 

şimdi Ccnevrede toplanmıştır. Yann o. 
radan iskenderune müteveccihen yola 
çıkacaklardır. t.t!: müş:ıhidin birer ka
tipleri ve aynC'.a Milletler cemiyeti u
mumi katipliğini temsil eden bir mü.. 
me-sil de bulun1caktır. Bu suretle heyet 
yedi kişiden mürekkep olacaktır. 

Lo öra elçim z Parlse gitti 

Sancak müz:ılterelerinin akamete uğ-
raması bütün Fransız gazetelerini e. 
hemmiyetle mesgul etmektedir. 

Liberte gazetesinde yazılan bir ma
kalode ezcümle deniliyor ki: 

"Akdenizcleki vaziyetimiz orada kal
mak için herkesle sulhu müstelz mdir. 
Türkiyenin dostluğu bu saatte bizim i. 
çin çok kıymet•idir. Binaenaleyh onun
la anlaşmak tazımdn. Bunu kendiliği

mizden yapmak yann 1ngilterenin bizi 
ayni noktaya sevketmesini beklemeğe 

müreccah olurdu.,. 

l ondra da UzUı mUftUr 
Övr gazetesi de şöyle diyor: 
"Yakın günlerde Türkiye - Fransa 

arasında anlaşmazlığın devaa edece. 
ğini düşünerek Londra da muhakkak 
üzülmüştür. İki tarafı teskin etmek ü
zere İngiltere mümkün olan her şeyi 
temin için kafi karannı vermişe benzi
yor. Kolayca anlaşılır ki Türkler bir gün 
İtalyanın şarktaki denizde yayılmasın. 

dan ve İskenderun Hmamnı kullanabil
mesi ihtimalinden çekinmektedirler. 

Diğer taraftan Osmanlı imparatorlu
ğunun manen ve İngiltereyi model tu. 
tarak yeniden ihya rüyası Türkiyeyi iş
gal ediyor. Herhalde konfederasyon 
içinde cumhuriyet projesi Fransızlara 

imkansız göründü. Fransız murahhasla 
n bu §eklin beklenen, istenen Türkiye 
- Fransa arasında dostane teşriki me
sai yerine bir ihtilaf mevzuu olması 

ihtimaline nazarı dikkati celbettiler.,, 

TUrklye il• dostluAu sajlam-
lamak ~azımdır 

Humanite gazetesi de Fransanm İta] 
yaya yaklatmasıru tenkit ederek §Öyle 
diyor: 

"Daha önce Küçük Antantla, Rusya 
ile dostlukları sağlamlamak Türkiye ile 
ihtilafı halletmek lazımdı ... 

"Hiç bfr costruaa mf:ydan 
okunmama i ı,. 

Faris: 25 (A.A.) - An:ıdolu ajansı

nın hususi muhabirinden: 
Ernouvel, Sancak ihtilafında kanşıkb 

tezleri ve Türkiyenin Suriyede Fransız 
mandasını fena gözle germemiş oldu
ğunu, Fransızcanın Türkiyede ikinci 
dil sayılctığını, yeni Türkiyenin kendi. 
sini :Fransız ihtilalinin kızı telakki etti
ğ:ni hatırlatarak diyor ki: 

"İskenderun Tiirkiye için Kilikya 
kadar mühim bir hayat meselesidir.Hiç 
şüphesiz Sancak meselesini umumi poli 
tikayı ihlal etmiyen alelade ehemmiyet
te bir iş saymakla hata edilmiştir. Ak. 
denizde ve yakın §arkta emniyetimiz 
hiçbir dostluğa meydan okumamayı em 
retmcktcdir ... 

Harlclye Veklll Pazartes·ye 
gehyor 

Faris: 25 (A.A.) - Anldolu ajansı
nın hususi muhabirinclen: 

Çekoslovak Cunılıurreisi Bene§ 

rat cepheleri tehlikeli bir muhalefette 
bulunmaktadırlar. Harpten korkuluyor. 
Çekoslovakya, Fransa ve küçük antant
la yaptığı ittifaklarla emniyeti arttır. 

mak, mütekabil yardım mecburiyetini 
koymak, Sovyet paktını imza etmek ve 
İngiltere ve Balkan antantı ile dostane 
münasebetler beklemek suretile sulhe 
yardım etmiştir. 

Harp takdirinde herhangi bir ihtima
le karşı gelmek için hazır bulunmak
tadır. 

Almanya Çeklere sahhramazl 

Çekoslovakya hariciye nazın Krofta 
Deyli Eksppres muhabirine yeni beya. 1 

na tında ezcümle demiştir ki: 
"- Hariçte Çekoslovakyarun Alman 

geni~lemcsme kurban gideceği hakkın
da bir şayia dolaııyor. Bundan başka 
Almanyarun Bolşevıkliği doğrudan doğ 
ruya veya bUvaaıta Udıah..t• '!i.n. ·., 
bahane nyacağı @öyleqiyor. 
Eğer Almanya bunlan ileri sürerek 

bizimle bir kavga çıkarmak isterse, İn. 
giltere ve bütün demokrasi dünyası bi
zımle beraber olacaktır. Almanya 1914 
de Bclçikaya karşı taıbik ettiği bir ha. 
reketin aynim bize karşı htikap edemi
yecektir. Bu itibarla Almanyanın Çe. 
koslovakyaya saldrrrnak düşüncesinde 

olmadığım sanıyoruz. 

Çekoslovakya asin komünizm tehdidi 
altmda bulunmayor. Komünistlik neşri 
ile de alakadar değildir.,, 

lzmire yapılan 
iftiraya 

Vail Fazlı cevap 
veriyor 

Yunanistanda çıkan Elefteros Antro
pros isimli bir gazete İzmir muhabirine 
atfen güzel tzmirimizin günden güne 
söndüğü, nüfusunun azaldığı hiçbir iş 
yapılamadığı, şehrin harabiye doğru 

gittiğini yazmıştı. Bu yazı lzmirde bü
yük bir teessür uyandınmştır. Bilhassa 
böyle bir yazının dost Yunan matbua. 
tında yer bulması bu teessürü arttırmak 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bitlerin "Bizim 1"-uwetimıiz kazana-j 
oaktır'' ba§lıklı bir makıa.1.esi çıkmıştır. İ 
Almanyan.ın harpten sonra kaybet- ı 

mi§ olduğu miistemlekeleri:ni geri al - ı 
mak Ultooiği şu aıamanda -pek şayanı 
dikkat olan lJU mühim maka'kde Hit
ler, cxümle diyor ki: 

"Bugün sükıinetle şu karara varmış 
bulunuyorum ki biz Almanlar, kaybet
miş olduğumuz topraklan Allaha yal
varmak suretiyle asla geri alamayız. 
Milletler CeI)liyetine ümit bağlamak 
gibi bir hilsnilniyct ve saffet göster
mek veya parlfunentolarda oturduğu

muz yerde lakrrdı harcamak da bu işi 
başannaz. 

Hayır! Biz bu toprakları Almanya
nm sinesine at.eôli protestolar vasrta
siyle ç:ekemeyiz, anca::t ve ancak kuv
vetli bir kılıç darbesi bu işi görür. 

Devletimiz BÜTÜN Almanları iha
ta etmelidir. Üçüncü Rayş, Avusturya
yı ve bütün A vrupadaki Alman ırkını 
ihtiva eylemelidir. 

Tabiatın kendisi, zaten hiçbir siyast 
hudut tanımıyor. Her şeyden evvel 
dünyaya hayatı vazediyor. Sonra kuv
vetlerin biribirl içine karışıp muamele-
sini kayıtsızca seyrediyor. Cesaret ve 
sanayide en ileri gitmiş olanı da göz.. 
de evlfıdı srfatiyle, hakim bir mevcu
diyet bahşetmek suretiyle mük:Sfat:r 
landınyor. Fakat bir şey güneş gibi 
açık bir hakikat olarak anlaşılsm: Al
man halkının bugünkü müthiş düsmanı 
Fransadır. Ve daima Fransa olacak
tır. 

Onun için bizim ya.~ak irademiz, 
artrk tesir nltmda ve zebun bir müda
faa §eklinde uyuşup gitmemelidir. 

Tercihan Fransayla kat'i bir mücadele
ye kendimizi atmalıyız. Ve Fransanın 

imhası, Alman halkının tam mana.sile 
yayılması için ~as bir anahtar olarak 
telakki edilmelidir. 

Arman mUttefıkferı kim ofablllr? 

İp.gilterenin harp siyasetinin netice· 
r>l--Aı.m~ ı ·ın korkunç 6ir netiCE> 
vermi~se de lngiltere bizi zarardide et
mekte hayati surette alakadar değil-

dir. Bunu böylece anhyalmı ... Tam ter
sine, İngiltere bize zarar vermek iste
miyor. 

Almanynın Avrupadaki gayesi Fran 
sanın hakimiyetini önlemek olsa g&
rcktir. Fakat menfi bir hedefi olan her 
hangi siya.st ittıfak, bizim ic:in kıy

metsizdir. tnsanlarm mukadderatı yal
nız müşterek muvaffakıyet ve kuvvet
lerin mUtckabil inkişafı ümidiyle mez
cedilebilir. 

Bu zaviyeden bir müttefik aramak 
üzere A vrupada bir bakacak olursak, 
iki devleti imkan halinde görürüz. On
lar da İngiltere ve ltalyadır. Bu dev
letlerden ikincisinin hükumeti, kuvve
tini esaslı surette tesbit etmiştir. Bey
nelmilel yahudi kuvvetleri, bu devle
tin siva.si ihtiyaçlarına artık karışamı
yor. İngilterenin vaziyeti daha fazla 
karışıktır. Çünkü "demokrasilerin bu 
en serbesti., olan memlekette Y AIIU
Dl hala bir diktatör kudretini muha
faza ediyor. Ve bu diktatörlü~nU ef
kan umumiye üzerinde gizli surette 
nafiz kllmak suretiyle temin eyliyor. 

Londra Büyük Elçimiz Fethi Okyar, 
Hariciye Vekilimizle görüşmek üzere 
Londradan Pariae hareket etmiştir. Ha
riciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
bu sebepten dolayı Paristen hareketini 
tehir etmiş bulunmaktadır. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştii Arasın 
riyasetindeki Türk heyeti murahhasası 
bu akşnm buradan hareket edecek ve 
pazartesi sabahı tstanbulcla bulunacak. 
tır. 

tadır. ::::============================== 
Fransız elçlsl dönUyor 

SancaK meselesi münasebetile Parise 
davet edilmiş olan Fransanın Ankara 
büyük el~isi Ponıo ikinci kanunun üçüıı 
cü günü şehrimize döneçek ve derhal 
Ankaraya gidecektir. Fransız elçisinin 
hariciye vekalctile temastan sonra Ce-
nevreye giderek Sancak meselesinin 
:Milletler cemiyeti ı~onseyinde hazır bu. 
lunacağı anlaşılmaktadır. 

Hıtıerln gazetesi diyo • kl 
Hitlerin fikirlerini neşreden 
Beobahter,, gazetesi Sancak 
hakkında şunları yazıyor: 

"Fölkişer 

meselesi 

''Bu mnıtaka yalnız ekonomik ve nas 
yonal bakımdan değil, ayni zamanda 
ıevkulceyş bakımm~an da fevkalade 
bilyük bir ehemmiyeti haizdir. Sancak 
mmtakasına sahip olan bir devlet, hudu 
du teşkil eden ve güçlükle kabili mürur 
olan Amanus dağlarım eline geçirmiş 

tfemekdir. Bu Amanus geçidi, buğday ve 
pamuk istihsalatı zengin olan Adana vi
layetinin kapsıdır. 

lo c:l'ra Elçimiz 
Paris: 25 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabirinden: 
Hariciye vckilimizle görü!';meye gc

~en büyük elçi Fethi bugün Londraya 
dönecektir. 

Mektep baş 
muaUim eri 

Şehir içindeki bütün mm taka maarif 
müdürlerile ilk mektep baş muallim
leri bu sabah snat onda Eminönü 
Halke,·inde bir toplantı yapmı~lardır. 
Toplantıda maarif müdürü Tevfik de 
bulunmustur . 

İki saat kadar devam eden bu top 
lantıda İstanbul ilk mekteplerinde ür: 
sencdenberi fonliyette bulunan ve 
çok faydalı neticeler veren liimaye 
heyetlerinin daha mtittehit c:alışr 1n
ları için bazı kararlt.r ittihaz cdil
mi~tir. 

İzmir valisi Fazlı Güleç bu yazı 
hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 

"Elefteros Antropos gazetesinde inti
şar eden yazıyı okudum. Her şeyden 

evvel İzmirde milli bünyeyi tahrip etti
ği ileri sürülen hastalıkların hiçbirinin 
mevcut olmadığım salahiyetle söylerim. 

İzmir niifusunun azalmakta olduğu 

meselesine, gelince, bu da tamamile ya. 
landır. Mübadeleden sonra yapılan 1924 
ve 1935 nüfus sayımmdan İzmir nüfu
sunun artma nisbctin:n en müreffeh, 
en velUd milletlerin artma nisbetine mu
adil olduğu anla!iılmıştır. Son günlerde 
İzmir hinterlandına bir kaç bin muhacir 
iskan eciildiği vakidir. Fakat bunlar her 
hangi bir boşluğu doldurmak için değil, 
sadece asıl memleketlerinde içinde ya. 
şad kları hayat sartlanna uygun olarak 
iskan edilmek gayesile buraya yerleııti
rilmislerdir. 

İzmir, İzmir halkının bünyesindeki 
artma k:ıbiliyetile birkaç sene içinde 
hugünkü nüfusun iki katına çıkmak yo
luntladır ve bu gayeye muhakkak vasıl 

olacaktır .. Bu yazıları yazan gazeteci 
kaç yaşında olursa olsun bu mes'ut ne. 
ticeyi muhakkak sağ iken görecektir. 

Sene sonu olmak itibarile hep idare
cilerin benim gibi statistik rakamtan 

üzerinde tetkikler yapmakta ve yılın 
bilançosunu hazırlamakta olduklarını 
tahmin ederim. Rakamlann betagatin
den aldığım güzel bir neticeyi size ve 
sizin vao;ıtanızla bizi sevenlere iblağ et. 
mek ve gönüllere inşirah vermek iste
rim. 1936 senesindeki İzmir iktisadi 
mesai hacmi 1911 senesindeki iktisadi 
mesai hacmine tekabiil etmektedir. 

Bunun manasr şudur: Bugünkü 170 
bin öz Türkten mi!teşekkil İzmirli dün 
kü 540 bin muhtelif anasııdan müteşek
kil İ7.mirlinin isini başarmıştır. Daha a. 
çık hesap ederst:-k bir şahıs normal ola
rak çalışan takriben 2,5 şahsın mesaisi
ni başa çıkarmış demektir. Bu harikulfi 
de neticeyi istihsal edecek büyük azme 
s:ıhip olmak her faniye müyesser ola. 
maz. Meğer ki Atatürkün idaresinde 
bir Türk olsun.,. 

Alman halkının, İngiltere vey 
Fransaya yaklaşması bir harp tehlik 
sini icap etmt-z. Bu yolda bir hareke~ 
geçmekliğimize itiraz etmesi muht 
mel olan yegane devlet - yani Fransa 
diplomatik bakımdan bu itirazını y 
pacak vaziyette bulunamaz ... 

Fransız dlJ•mam bizim 
r'osfumu2dur 

Fransız hakimiyetini gayrikabili ta; 

hammiil bulan her de\•let, bizim tabU 
ortağımız, müttt>fikimiz, arkad~ımı 
dır. Ve müthiş düşmanımızı devirme 

temin edecek olduktan sonra, bir itti 
faka. ulaştıracak herhangi yol bizi 
için ge<;ilmesi müşkül bir şey olmıya• 
cak, hi<;bir fedakarlık gözü.müze büyük 
görünmiyecektir. 

Bununlaberaber, bu düşünce bizin:t 
yeni sevkülceyşimizin nefesini tüket 
memelidir. Yeni sevkiilceyşimiz ise, 
ha.lkrmız için ~"W?la sahası elde et 

mek ti7.ere şarka döndüğiimüz zam 
arkamızı da kollamak, korumaktır. B 
noktada, altı yüz sene e\-vel durduğuı 
muz yerden tekrar ve terü taze hareke 
ediyoruz. Diğer hir tabirle A vrup 
cenubuna ve garbrr.a doğru otan uc 
bucağı gelmiyen Alman muhaceretini 

istikametini değiştirip şarka do~ 

yolculuğa başlıyoruz. Ancak bu suret 

ledir ki harpten önceki hatalı siyaset 
bir hatime vermiş olur ve istikbalimi 
zin erkekçe imkanlanna yol açanz. 

Bura.da da açıkça söyliyelim ki 
"yeni'' topraklar derken yalnız Rusya 
yı ve ona tibi hudut devletlerini düşü 
nilyoruz. 

eır asır sonra 250 m 11yon 
Alman 

Bugün Avrupad.a 80.000.000 
Alman var. Şimdi herkese bir suç gi 
bi görünen yeni gayretlerimizin mana
sı, bundan bir asır sonra bu kıt'ada 
250.000.000 Alman sakin olduğu za
man tertemiz açığa çıkacaktır. Bun
lar, kaba i3ler gören fabrika ameleler 
gıoı oır araya. topıanmış oıarax ueg11 

köylüler ve ma.hir i~iler sıfatiyle, ya
ratıcı zahmetleri ile şehir ve memle
ketlerde bUtiln sakinlerimize hayatf 
bir neşe haline getireceklerdir. 

Avusturya b'zlmdlr 1 
Alman Avusturyası bittabi, anayur

da. dönmelidir ... 
1914 deki hudutlarımızı tesis et

mek talebi siyasi bir saçmadır. Ve bu
nun avakibi, hatta siyasi bir cinayet! 
olur. Biz, daha fazla toprak almıya 

mecburuz. 

Ve toprak elde etmek siyasctimlz 
Kamerun ( Almanyanın Afrikadaki es
ki mUstemlekcsi) gibi yerlerde tatbik 
edilemez. Ancak bugün mUnhıunran 

Avnıpada kabili tatbiktir. Topraklan
ı!uz bilenmiş bir kılıçla alınmalıdır. 
Yani, kanlı bir mücadeleyde .. ,, 

IJI. • • 

Her Hitlcrin makalesi ~' cümleyle 
bit mektooir. 

"Bu dünyada en mukaddes hak. top 
rağa olan haktır ki insan kendisi için 
sürer. Ve en mukaddes fedakarlık bu 
toprak için dökillen kandır.,, 

13 milyon 
teberru 

İngilterenin sayılı 7Slginlerinde 
Lord Nuffield, lngilterenin mü.zayek 
içinde bulunan ahalisine yardım iç' 
2,000,000 sterlin vermekle bütün lngil 
terede günün mevzuu haline gelmiştir. 
Gazeteler birinci sa.yf alannda bu ha • 
yırperver adamın resmini koyuyorlar 

HABER: 
Lord Nuffield 1877 senesinde doğ 

muştu. 42 sene evvel 5 ingiliz liralık 
sermaye ile otomobil işine başladı. İlk 
otomobili 1911 senesinde yaptı. Ve 
şimdi birçok milyonlara sahiptir 1929 
senesinde kendisine lordluk unvanı ve
rildi. Ve üniversitelerde birçok fahrf 
rütbe ve nil'lanlan haizdir. Basit bit 
bayatı sever. 1904 senesinde evlen· 
miştir. Varisleri yoktur. Geçenlerde 
Oksf ord üniversitesine tıbbi taharri • 
yat icin 2,000,000 sterlin daha vermiş· 
ti. 

Şimdiye kadar verdiği ianelerin ye
knnu 5,340,000 sterlin tutmaktadır. 



Gaziantep düşmandan 
bugün kurtulmuştu 

Büyük ve şanh müdafaaya ait 
bir hatırayı neşrediyoruz 

BUCUn, Guinantebin düşman boyun-j 
duruğundan kurtulduğu gündür. Su•· 
)"eyi iatill ve i§gal etıni§ Fransız ordu. 
sunun IOD aiatem harp vasrtalarile mü
cehhes büyük kuvvetleri pervasız ve 
ın.ağrur bir eda ile Antep önüne geldik
leri zaman ağızlan haytetten açık kaL 
ınıftı. ÇilnkU; asla ehemmiyet vermedik 
leri bu açık şehirde çelikten daha çelik 

lunduğu günlerde idi. Mar3§ Türklerin. 
deki heyecan Fransızları korkutmuıtu. 
Bütün tehir halkmm kendilerini koğ
mak için faaliyete geçtiklerini anlamı§
lardı. Esasen yerli Ermeniler ne duyar 
lana hemen onlara yetiştiriyor ve dalına 
hazır bulunmak liznngeldiğini söylü
yorlardı. 

Fransızlar vaziyeti tehlikeli bulduk
lan için Antcpten yardan atediler. As
keri kuvveti ve vesaitin toplu bulundu
ğu yer Antepti. Buradan Marap mua
vin kuvvet gönderilmesine karar veril. 
di. Ve 11 kanunusani 920 tarihinde dört 

ın.anevt bir kale görünütü vardı. 
Fransızlar Suriyede olduğu gibi bu 

havali halkının da kendilerini görür göt 

1 
ınez: rük\1 edeceğini zannediyordu. Ha
yallerinde Antebin zaptedecekleri Türk 
kalesine çekecekleri üç renkli bayrağı 

Bugün kurlulu§ fxıyramını kutlı:1 '!Jı.t •• 
G<JZiantqten bir görii~ 

)aptıyorlardr. Fakat vakta ki, Antep 
Önlerine geldiler. Kt!ndilerini halk ye
tine mermi sağanağı karşıladı. Bir çeu 
değil Antep karşısmda idiler. Ve dur. 
dcklan yerden bir adrm ileri, tam on bir 
ay çalı tıklan halde, gidemediler. 

Sortra, dllfalı:t ettiler: KaiıtJarıı'idilri 
topu topu bir avuç insandı ve 'bu nval
lııann ne kumandası ne de top tüfeği 
\'ardr. Büyük bir hayretle işe başladılar 
~e o bir avucu ezmek için ne mümkünse 
hepsini yaptılar. Şehir muhasara edildi. 
bemir teJlerle ö:i.ildü, şehirdekiler aç br 
takıldı. Fakat, Türkler, bahçelerindeki 
ter zerdali çekirdeğinden un yaparak 
l:annlannı doyurdu. Ve o zaman anladı 
lar ki. garp hudutlarını a'"1ış, Türk 
topraltlanna girmişlerdir. 

Antep savaşı Fransrzlann Verdün. 
tnüdafaasrndan çok daha büyük ve kyr
llletli idi. Çünkü, onlar zırha bürünmü1. 
iner çıkar müstahlr~n tebyelıcr altına 
'aklamnış birer ahenin kale oldukları 
halde Antep açık bir şehirdi. Bütün ter 
tıbat ve tcchizatı Türk vatanperverliğin 
~ ibaretti. Buradakiler yıkılan evleri. 
llıtı enkazını kendilerine siper yaptılar, 
~ tüfeği on kişinin kullandığı görül
dü, Fransız fabrikalarına rekabet eden 
"c susturan bir imaliithane vücuda ge
tirildi. İmalathane adını verdiğimiz bu 
)er dört duvar arasına sıkıştırılmış üç 
beş demir parçası idi. Fakat on bir ay. 
1ık müdafaa müddetince laz:mgelen cep 
~•neyi temine kafi geldi. 

Gaziantep, Plevne ve Çanakkale ka
da, şerefli, şanlı bir şehrimizdir. Sayı
'ıı mahrumiyet ve mevani içinde Türk 
tahr:ımanlrğını cihana tasdik ettirmiş. 
tir. En değerli düşman komutanları ona 
"1-ürk Ver:dÜnü Gazinntep,, adını ver
~!. Fransız şark orduları komutanı 
ttneral Guro "Antebin sukutunu gör-

~k için Fransız ordusuna dokuz ay in. 
tııar etmek Uizımgcldi. Anadoluda bin 
~tıtep vardır .. demiş ve Fransız harbiye 
~ıtn Antep harbine i§tirak eden Fran 
'tı kıtaatı zabitan ve efradına hükumet 
~~t?Jına en har tebriklerini bildirmiş, 
ltlci Fransız fırkası kumandanı gene

\! Dölamot yazdığı bir emri yevmide 
~ntcp harbine iştirak eden <>skerler 
~l'ltcp ismini kendi sancaklarına kemali 
1tiharl:ı y:ızabilirler., demiştir. 

l'ürk tarihinde çok şerefli bir mevki 
~! olan bu müdafaa, sayısız hamaset 
~~ ltahramanlık menkibelerile doludur.

1 
~tünün onun kurtuluşuna raı;tl~masr 

yüz piyade, elli süvari, iki dağ topundan 
mürekkep ve makineli tüfeklerle müceh 
hez bir Fransız kuvveti Maraşa gitmek 
üzere yola çıktı. 

Yola geç çıkılmıftı. Geceyi Arab-
darda geçirmek niyetile orada konakla
dılar. Arabdar, Antebe yirmi kilometre 
mesafede küçük fakat güzel bir köydür. 
Az meyilli bir tepeye hafifçe serpilmiı 
ufak köy evleri, bol ağaç ve bahçeler, 
devamsız bir ova köyün görünüşünü, 

güzel hava, mahsuldar bir toprak ve 
yurtsever bir köy halkı da mümeyyiz 
vasıflarını teşkil eder. 

Bu kuvvetin ansızın gelişi köylil ara 
sında tela§ uyandırmıştı. Herkes gelen.. 
.Jerin maksadını henüz anlayamamıf i
ken tecavüz başladı. Ekseriyetini Er
meniler teşkil eden bu yardım kolu ilk 
iş olarak evlere saldırdı ve genç, ihtiyar 
kadın erkek bütün köy halkım o müt. 
hi~ soğukta karanlığa fırlattı. 

Bu faciaya • Ermenilerin sebebiyet ver 
diğinde şüphe yoktur. Adana havalisin· 
Ge yapmrı oiduklan mezalimi burada 
d:ı tekrar etmek istemiş ve mel'anetleri 
ne Fransızları da iştirak ettirdikleri için 
hep birden köy kızlarının iffetlerine ta
arruz etmeğe başlamışlardı. 

Sonkanun karlı ve soğuk bir gecesin 
de elbiselerini giymeğe vakit bulamadan 
dışan atılan yü~ elli insan sürüsü civar 
lröylere iltica etmekten ba.tb çıkar yol 
oulamadr. Ne yapsm biçareler? Toplu 
tüfekli büyük bir dü~man kuvvetine 
karşı kendilerini nasrl müdafaa edebi. 
lirlerdi? 

Onlar başka köylere gidedursun A
rapdarda kalan düıman efradı ve bil
hassa Ermeniler köylülerin sandıklarını 
kırarak içindeki e~yayı yağmaya ve hat 
ta bazılarının evlerini yakmağa, kaça. 
mamış ihtiyar köylülere de işkence na
mına akla ne geli111e onu yapın.ağa baş· 
ladılar. 

Köylerini boşaltmak mecburiyetinde 
kalan halkın ileri gelenleri tarafınd:ın 

mukabil vaziyet alınmak için derhal ha. 
rekete geçilerek civar köylere haberci
ler saJnıdı. Ve yardım istendi. Bu kara 
haber komşu köylere bir yıldınm süra 
tile yayıldı. 

Herkeste derin bir heyecan uyanmış
tı. Birden toplandılar ve evvelce teşki. 
lata almnuş olanlann da iştirakile yapı
lan toplantı sonunda düşmanla çarpış
mağa karar verildi. 

O gece teşkilat yapmak Çatal Mazıda 
siperler kazmak ve mevzi almakla geç
ti. Sabaha karşı herşey tamamlanmıştı. 
Silah ve cephanesini alan sipere koşmuş 
mevzi almıştı. 

Geceyi soygunculuk ve köy evlerini 
yakmakla geçiren düşman kuvvetleri 
sabah olunca hazırlanıp yola çıktı. Ana 
ve babalar gözleri yaşlı, bu çıkışı görü· 
yor, intikamlarının alınmasını Allahtan 
dua ediyorlardı. 
Akşamki neşe ve şetaretin mahmurlu 

ğu henü::: Üzerlerinde olduğu halde yo. 
la çıkan düşman kuvvetleri Çatal Mazı 
da önlerinden ani bir kurşun yağmurile 
karşılaştı. Neye uğradıklarını bilmiyor
lardı. Hemen mukabeleye geçtiler. 

Boyno oğlu Memik kumandasındaki 
derme çatma Türk çetesi büyük bir k:ıh 
ramanlık göstererek mitralyözlerle mü. 
cehhez beşyüz kişilik muntazam bir 
Fransız krtas;le saatlerce ateş kesme
den harbetmiş ve sonundn. düşmanı he 
men kamilen imha ve mii! immatmı iğ
tinam eylemek gibi üstün bir zafer ka. 
zanmışn. 

1 
Vaka. muharebe esna5ırda güç halle 

yakayı kurtarıp Antebe iltica eden bir· 

HABER - :Alı:şam postası 
7 

Ankarada ' Yunanlılar, Avusturyalıları yendiler 
Bisiklet müsabakası 

Ankara 24 (A.A) - Ankara 
bölgesi bisiklet ajanlığından: 

Atatürkün Ankaraya ilk. ayak bas
tıkları günün yıldönümü olan 27 I 
12/936 pazar günü ajanlığımızca 
bölgemiz genç bisikletçileri arasında 
bir yanş tertip edilmiştir. Yarış, Ata
türk ün Ankaraya girdikleri yol olan 
Dikmen şosesi üzerinde yapılacaktır. 
Bu müsabakaya girecekler tam saat 
bir buçukta Dikmende kayakçılar sı
ğınağında bulunarak oradan toplu 
bir halde Gölbaşma doğru Ankara
dan itibaren otuzuncu kilometreye 
gideceklerdir. 

Tam saat ikide yanşa bu noktadan 
başlanarak T aşhanda nihayet verile
cektir. 

Bu yanşa k1üpler üçer kişilik ta
kını halinde i~tirak edeceklerdir. Ne
ticede birinci gelecek takıma bir ku
pa ve ferde derece alacaklardan üçün 
cüye kadar da aynca hediyeler veri
lecektir. 

Boksörlerimiz 
Teşvik ve himaye 

bekliyorlar 
Memleket.imfade boksla en ziyade 

uğraşan Galatasaray ve Güneş klüpl&
rinin amatör gençleri, federasyondan 
hiçbir zaman himaye görmediklerini 
her vesileyle tekrarlamaktadı:rla.r. 

Oi_ln~ klübü 'boksörlerinden 51 J..'ito 
Ekrem !· 

Evvelce de mektuplarını neşrettiği
miz Güneş klübil Kum.kapı bölgesi 
boksörleri dün gene bire müracaat ~ 
derek diğer spor şubelerine elinden g~ 
leni esirgemiyen Türk Spor Irurwnu -
nun bundan böyle boks heveslilerini de 
teşvik ve himaye etmesi temennisini 
tekrarlamışlardır. 

Kongreye davet 
Güneı klübünden: 
Klübümiiz yıllık adi kongresi 2/2 

Olimpiyakos : 4 
Favoritneır • • 2 

Avusturya klübü Selanik ve Pirede 
de birer maç yapacak 

Atina (hususi) - Pazar günü Atinal 
stadında Yunan takrmlanndan 01impi 
yakos ile Avusturyanın üçüncü derce 
klüplerinden Favoritner arasında heyc· ı 
canlı bir maç yapılmıştır. 
Havanın çok soğuk olmasına rağmen 

stad, bir hayli kalabalıktı. 

Oli?.ıpiynlons - Favcritncr maçnula 
Yvnan kalc~in bir kurtarı..Jı 

Takmılar Olimpiya.kos: Teodoridis -
Hristoyofulos, M.aleris - Alifragis, Do 

madan akml:ıra başladılar ve Tspan da 
bir gol çıkardı. 

Yunanh seyircileri bir hayli korkutan 
bu golden biraz sonra Olimpiyakos mer 
kez muavini Doçi Rasın ortalardan l::ıle 
ye havale ettiği top, Avusturya kaleci
sinin - kaleden biraz drşarda bulunma 
sı yüıünden - başından aşarak üçüncü 
defa içeri girdi. 

Oyunun nihayetlerine doğru Avus
turyalı Furer takımına ikinci sayıyı da 
kazandırdı ise de son dakikalhda Yu. 
nan merkez muhacimi Vasos bütün A
vusturya müdafaasını çahmla geçerek 
dördnücü golü de attı maç da 4-2 0-
limpiyakos lehine nihayetlendi. 

Müsabakadan sonra Favoritner kafile 
reisi gazetecilere şunlan söylemiştir: 

''- Yunanhlann . bu kadar iyi bir o. 
yun ı:çıkarabileceklerini hiç aklımıza 
getiremezdik. Olimpiyakos atılgan, kom 
h!ne ve süratli bir oyun oynadı . 

Bu takrm Avusturya likinde her za
man muvaffak olabilecek bir vaziyette
dir. Mağlubiyetimize iki şey sebep ol. 
muştur: Birincisi yol yorgunluğu, diğe
ri de oynadığımız stadın çimen olmama 
srdn. Bizim oyuncular toprak stndlara 
alışmamı§ olduklanndan ltendi oyunları 
ru tutturamamışlar.dır.,, 

Favoritner taknru Pire ve Selanilrte 
<l~ birer maç yapacaktır. 

çi Kas, Horsianos - Livas. Ragas. ---A-d--m---
1
• r-a--:-k--=-1-=-u·-=-· -=-b--=u·-=-· -

Vosas, Siminiodis, Anamateros. 

Favoritner de: Svonbonta - Pisa, Mısıra gitt•, dönüşte 
Get - Castner, Blum, Pasner - Fu.. 
rer, Kantlet, Drazan. Tspan, Hagh şek- Yunanistanda iki 
linde idiler. maç yapacak 

Havanm çok ruzg!rli olması yüzün-
den topun havalandınlmasına imkan bu Avusturyanın meşhur klüplerinden 
lunanuyor, on metre yükseğe çıkan top Ad.mira Mısır ve Suriyede bir turneye 

çıkıru3tır. Bu seyahatten dönüşte Yu
rüzg!rm tesirile istikametini değiştir- nn.nistanda da bir, iki müsa.baka ya,. 
diğinden, maç hep yerden oynanıyordu. 
İlk anlarda Yunanlılar üstün .. Fakat pacaktır. 
zaman geçtikçe Avusturyalılar açılı

yorlar, bilhassa sol açıklarile yaptıktan 
hücumlar tehlikeli oluyordu. 

Kaleci bu tehlikeleri ancak kornere 
topu atarak defedebildi. I 

37 inci dakikada Yunanlıların munta. 
zam bir hücumu gözüktü, fakat Ragos 
attığı şütü Avusturya kalecisi bloke---------------

etti. Birinci devre sıfır sıfıra bitti. Bu Sovyet 
kısnnda Yunanlı oyuncular asabi idiler, 

Avusturyalılar çok hesaplı fakat netice Spor işleri 1' om it esi 
siz bir oyun oynadılar. Şampiyonlara 

ikinci haftaym başlar başlamaz Olim 
piyakos hücurn hattı rakip kaleye indi ( Dstat) payesi 
ve merkez muhacim Vasos sıkı bir şütle Verdi 
ilk golü yaptı. Sovyet "Beden terbiyesi ve spor işl&o 

Onuncu dakikada Levas tarafından ri komitesi., 10 sporcuya "üstat" paye
kornerden gönderi!~n top Siminiovidis si vermiştir. Şampiyonlar arasından 

tarafından ikinci defa Avusturya kale · seçilen bu "üstat" lar meyanında es
cıine gönderildi. krim şampiyonumuz Enver tarafından 

Favoritner oyuncuları on dakika için- müteaddit defalar mağlup edilen T . Kli 
de yedikleri iki golden hiç müteessir oL mov da vardır. 

inc~Anun~37cumart~igünü ~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
14 de klüp merkezinde yapılacaktır. 
Azanın mezkur gün ve saatte 

klüpte bulunmaları rica olunur. 

şehirdeki telaşlan görülmeğe şayan bir 
manzara teskil ediyordu. 

Mutasarr~flrğa müracaat edilerek' ha
diseye sebebiyet vermiş olanların ceza. 
hndırılması istendi. Ve Türklerle Fran 
sızlardan mürekkep bir heyet vaka ye
rine gönderildi. Yapılan tetkikat Arap
dar köylülerini haklı çıkarmıştı. Heyet. 
Fransızların aleyhinde rapor verdi. 

Araptar harbini cüz:'i bir kuvvetle ka 
zanmrş olan Boyno oğlu Memik. An. 
tep savaşında adına çok rastlanan kah
ramanlardandır. Maiyetindeki elli tü
f ekli ile binlere kar§ı gelmiş ve Dülük 
baba gibi müstahkem bir tepeyi az za. 
manda istirdat r-tmis. bu esnada yara
land•ğr halde hastanede yatmıyarak 

ayakta tedavi görmüş ve bu suretle ma
iyeti arasından hemen hiç aynlmar.u~. 

Sovyet Rusya'da 
BDır Ç©>~ ~~©>ır nstaısD'1'@1n)0allfO 

n~şaı e<§looe.ın 

'1~rııe büyük bir celadet esen olan 1 
\ı: h d' atrrayr neşre ıyoruz: 
ıtaraş harbinin patlamak üzere bu-

~:ç E:m_eninin haber vermesi üzerinel tır, 

~oııyctlcr son :xınurnlard.a, 7.,ış sporlarına, bilhassa btfyük bfr o1ıcnımiyet 
ucrme?JC ba.şlamtJlardır. llunmı için birçok mmta1.-a7arda Ski i.sta.~onlan 

lı."urulmu~tur. Resmimiz Giircistanm Gorki şchrhuldd l•ı§ sporwn 
istasyonunu göstermektedir 

ogrenıldı. Fransız ve Ermenilerin o gün COŞKUN 



• 
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5- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

zzett·n, '' Erkadi ,, yi 
nasıl zaptetti? 

"lzzettin,,io iskele bQrdasıodakl ı 2 librellk 
Armstrong topları muttarit fasılalarla 

gürJUyorJardı 
Şimdi .. İzzettin., ve "Erkadi,, 1 

prova1arı adaya müteveccih, biribiri
ne müvazi bir rota takip ediyorlardı. 
Ve karaya doğru hatasına uçuyorlar· 
dr. 

GarnstZ Hasan kaptan "Erkadi., 
nin kend:siı-:den iki mil daha sürat'i 
olduğunu düşünmüş ve şu kuman
dayı vermişti: 

- Düşmanın ba~a1arına ateş e· 
diniz!... 

Her iki vapur bacalarından alev 
ve duman saça saça karaya doğru U· 

çarlarken aralarında şiddetli bir top 
ve tüfek düellosu da başlamış bulu
nuyordu. 

"izzettin., in iskele bordasındaki 
12 librelik Armsrong topları muttarit 
fasılalarla Jl;Ürlüyorlardı. 

- Doldurt... 
-Hazır ... 

- Ateşf... 
Kumandalar biribirini takip edi

fCr, Türk topculan bns1armm üzerin
de patl:yan dü~man giillelerinin ser· 
plnt;lerine ehemmiyet bile venniye
rek cti;smana mermi üzerine mermi 
gönderiyorlardı. 

Top yaylnnlannm, kızıl renkli 
şimşekler gibi, parlayıp sönen alevle
ri karanlık geçenin bağrında açılmış 
krrmızr yaralara benziyordu. 

"Erkadi., fazla süratine güven • 
menin vermiş olduğu bir cüretle baş 
tarnh yakamozlu beyaz köpüklere 
bürü~müş, bir taraftan "İzzettin., in 
ateşine mukabele ediyor, diğer taraf
tan nevmidane bir gayretle .. Sfakya,, 
sahillerıne can atmıya çalışıyordu. 

rasmı anlıyarak alabanda iskele edip 
gemiyi müsademeden kurtamuştı. 

Vaziyet ~u idi: "E.rkadi,. vapuru 
"Sfakya,, dan "Kriya,. burnuna ka
dar uzanan :.ahile müvazi bir rota 
takip edi; ordu. 'İzzettin., vapuruna · 
gelince süvarisi Gamsız l Iasan kap
tan korsan vapurunun burun buruna 
sahile inmesine mani olmak için ge· 
misini "Erkadi,, ile sahil arasına ala
rak korsan vapuriyle borda bordaya 
seyir etmekte idi. "Erkadi,. Gamsızın 
tasavvur ve tahmininden fazla hırpa
lanmış olmalı ki tayfasının barut va
rillerini denize atmıya başladığı gö
rüldü. 

Harbin bu safhasında korsan kru-
vazörünün siivarisi, lostroması vurul 
muştu. "Erkadi,, de artık eski disip
lin kaybolmuş, korsan kruvazörünün 
atışlarına intizamsızlık gelmişti .. , 

Şimdi onun herçe badıabat ha~ 
mulesini karaya çıkarmaktan ziyade 
kendisini "izzettin,, in pençesinden 
kurtarmak için kaçmıya çalıştığı mu
hakkaktı. 

"izzettin,, süvarisinin maksadı bu 
mağrur korsan gemisini yakalamak 
ve yedeğine takarak amiraline getir
mekti. Deniz cenklerinde yalnız mal 
zemeni n harp etmeyip mürettebatın 
da ne yaman bir muvaffakıyet amili 
olduğunu "izzettin,, - "Erkadi,, mü 
cadelesi bütün denizciler alemine par 
lak bir surette isp<ıt edecekti. 

(Devamı oor) 

_..,, --------1 - _ ... _J 

0-GLU 
Macera ve aşk romanı -42- Yazan : (VA-NQ) 

"Aman yarabbi! Bu kadar güzellik, bu kadar 
kibarhk, bu kadar zerafet bir arada 

nasll bulunabilir ? 
Geçen tefrikaların hUiasası: 

He.don ağası oldu diye llA.ıı edilen 
fakat hakikatte dala.vereci bir kadm 
olan Havva. tarafından kurtanlıı.n Sün 
bül lsmindokl kUçUk zencinin ııargıları 
esir taciri tarafından açılıyor. Bütün, 
c.smr meydana ç.kac:ı.ktır. 

- No<len kvrkuyorsun evladım ... 
Her gün yaranı açıp d~ğiştirmi~ıorlar 
mı zaten ... Açılsın .. Ben de bakacağım. 
Senin iyiliğinedir. Meraklanma, fena
lık gelmez yavrum .. 

Gene Beşir: 

- Tabii her gün açılıyor yarası ... 
Yeniden tiftik konuyor. Fakat hu gün 
değişmişti zannederim, öyle değil mi? 

Biri: 

- Hayır! - diyecek oldu. 
Beşir, onun sesini boğarak: 

- Bugün değisti, değişti evet... 
GUndc iki kere fena değil midir? 

Ama, bütün işleri mükemmelen bilen 
Hacı Mustafayı kandırmağa hiç de im 
kan yok! 

- Maşallah ne usta kesilmişsin! -
diyerek esir taciri, ~iri tresledi. -
Neredeyse benden daha iyi bilecek

sin ... Bir gün zarf mda iki defa tiftik 
değiştirmekten de ne zarar olurmuş?. 
Hiç! ... Açın şunun yarasını diyorum 
sana.. Ben bakacağım, muayene ede-
ceğim .. 

Entari belden yukarı sıyrılınıtşı .. 
Kat kat sarılmış bezler göründU ... 
Bunların arasında bir de kmnızılık 
görünüyordu. Havva, her ihtimale kar 

eı ne de tedbirli davranm;ş, sahte kan
lı sargılar sarmıştı. 

Beşir, son bir gayretle: 
- !şte, kanı hala dinmemiş ... Açıl-ı 

ması zararlı olacak sanırım efendi· 

miz... ı 
- U!mla sus Hem sen amma dn ge-

Ve-7.e olmuşsun ha... ' 

- Açın. 

Herkes sus pus olmuştu. Sargılar a
çılıyordu .... Neredeyse, bütün esrar 
meydana. çıkacaktı .. 

Havva bayılmak dcrecelerindcydi 
"-Bir mucize! ... ,, diye dua edip yal

varın.ağa başladı. 

Ve işte, mucize belirdi. 
Koğuşun kapısmdan hadım r~is gir-

di: 

- Getirdim efendimiz. 
- Neyi? 
- DUşesi... 

- Ya .. Fakat şunu açıp da öyle git-
sek .. 

Garip şey ... İntakı hak: 

- Siz daha iyi bilirsiniz ama, efen
dimiz, açma.sak daha iyi olur ... Madl!m
ki bu daireyi Havva hatuna teslim et
tiniz, o, bildiği gibi tedavi edyior. Bazı 

hastaları sırf kendi tedavi etmektdir. 
Bu iyi neticeyi de onun bu ihtimnmı
na borçluyuz .. Onun için, daire r~ısi

mizin nizamrnı bozmryalım ... O, yanı
ları değiştirirken, emrederseniz sizi 
çağırır, gösterir ... 

" Bunu yüksek sesle söyledikten son 
ra, efendisinin kulağına iğildi : 

- Ne gi.izel kadın görseniz ... ~~ğe 
onwı güzelliği hakkında bir fikir sahi 
bi olsaydınız, eminim ki bu köhne- has 
tanede geçirdiğiniz b!r dakikaya bil1 

acıırdmız .. 
Hakikatte, hadım reis, hastan<>niı 

intizamını filin değil de, efendis'n· 
hoş görünmeyi düşünmüştü. Zira, o 
nun düşesten fevkalade memnun ola 
cağından emindi. Esasen bu emsalsi 
Venedik gelini, a.llahm öyle ör.ene bE 
zene yarattığı ve insanların öyle mü 
kem.mel terbiye ve tahsil ett' rdiği bi 
mahlfıktu ki, hangi erkek görse hay 
ran kalırdı. 
Görmüş geçirmiş hadım reisin b1 

derece tehalükle medhüsena etmesi ü 
zerine, HOfI Musta.f anın da dikkati 
artık küçük Habeşlinin yarı açılını 

yarasından ayn1dı. 

En son cüml~ olarak: 
- Tuhaf şey ... Neler tıkmışlar bı 

hadım oğ~anm eargıları içine? dedi. 
Fakat artık, düşesle meşguldü. 
Havvaya: 
- Çok asil bir Venedikli esir etml 

§İz. Gidir> bakalım! - dedi. 
- Baş üstüne efendimiz .. Emir bu 

yurursunuz ... 
Kafile, Sünbülü, korkudan yarr bay 

gın bırakıp yukarı c:ıkarken, Havvs 
&argıları ç;özen hasta bakıcıya : 

- Sen fn.z1a. el sürme ... Ben bağl:ı 
rım ! - emrini verdi. 

Sonra, "müsbkbel z~vc,,ine: 
- Sakın tcpreşme ... Ben gelince)' 

kadar kımıldanma ... 
Kapının eşiğine varan Hacı Mustaf 

geri döndü: 
-Neredesin, Havva? 
- Geliyorum efendimiz .• 
Güverteye çıktılar .. 

Gamsız Hasan kaptan, her za
man olduğu gibi, bu sefer de doğru 
görmüş isabetli karar vermişti. Çün
kü "İzzettin,, her civatasm ayrr ayrı 
titriyerck ateşçilerinin fevkalbeşer 
gayretleri sayesinde, tecrübe sürati o
lan 12 mil sürati aşarken "Erkadi., 
"İzzettin,. in top ve tüfek mermileriy 
le bacaları delik, deşik olmuş sürntten 

Kan koca Berlinde saklanan lngiliz 
casuslarını çok yakından tanırım 

.......................................................... 
= : : Ya:raın: : . . . . 

Ve orada gördükleri manzarayJ 
hepsi de gasvoldu. VC'ncdikle esir gd; 
oradavdı Esir! ... Fakat esir b:r ilı1he 
O kadar ihtiı)amlı, o kadar mağrur bi 
duruşu vardı ki.. 

dü ·yordu. 
Kaçakçı korsan vapurunun dclin

mi, bacaları stimin dü§mesine sebep 
olu"or ve "Erkadi,. nin süvarisi, kar
sıs:ndaki düşmanının pek öyle gürül
tüye pabuç bıraku bir denizci olma .. 
dığmı anlamıya ba~lıyor. Kemisinde 
hamule arasında barut ela vardı. Da
h:ı sin diden "Er1<ndi,, nin ötesinde 
berisinde yangınlar b<ı§gÖstcmıi~ti. 
Bu ,.,.· di~le vnpur berhava olup gide
ce1..ti. 

Ayni zamanda bacaların delik de~ 
lik deşik olması ylızünden g..:uıisinin 
yoldan düştüğl: .. -... bii herkesten ev
vel "Erkadi., s~varisi farketmi§ti. 

Şimdi ne olac· '; · • ~ 
ı·-açak~ı kruvazörü her şeyden 

evvel süratine uÜvenmişti. Halbuki 
oyununda istinat ettiği o büyük ko· 
zun şimdi yavaş yavaş elinden çrktı
ğmr göriiyordu ve tıpkı bütün hilele
ri meydana çıkmış usta bir kumarbaz 
p,ibi ka) hedece;Y,i.ni hissediyordu. 

:(. :{. :;. 

"İzzettin,, in süvarisi mini mini 
toplariylc "Erb.di,, de husule getir
diği hasarın ehemmiyetini zifiri ka
ra"! .• } ;jziinden · .:yıkiyle anlıyama
mrştr. "Erkadi,, yi elden kaçırmak 
ilıtimali karşısında kumanda köprü· 
sünda yanında durmakta olan gemi
nin ihinci sol kolağası Sinoplu Hasan 
ı~aptnna seslendi : 

- Rampa edeceğim efendi kap· 
tan, provaya a<>ker hazırla!.. . 

Ve serd\imenc: 
--Alabanda iskele!... emrini ver. ... 

J. 

"izzettin,. in kemane başı denizle 
ri köoürterek civanrası "'Erkadi., nin 
s:mcak bordasına doshulmuştu ki 
''Erka<li,. süvarisi rakibinin manev· 

Semranın karşısma çıkan garsonlar 
şaşkm şaşkın genç kızın yüzüne baka
rak: 

- Kimi arıyorsunuz? 
Demek~cn kendilerini alamadılar. 
Semra sadece: 
- Bir hırsız var .. 
Diye mırıldandı. Garsonlar teJaşa 

düştiiler 

.- Hırsız mr .. ? 
- Evet.. Mahir, kurnaz bir hırsız. 
- O halde hemen polise haber vere. 

llın .. 
Gı.rsonlardan biri telefona koşmuş

tu. Diğerleri Semra ile birlikte 31 nu 
maralı odaya döndüler. 

Go:rsonlar sordu: 

- Neyinizi aşrrdı acaba? .. 
- Hiçbir §''Y·· Hiç bir şey .. Sadece 

beni tehdit etti. Benden para istedi. 
Semra yalan söylüyordu. Maskeli a. 

dam Semradan para istememişti. Fakat 
o, garsonlara bundan başka bir şey söy 
liyemezdi. Odanın içindeki eşyayı göz
den geçirdi. Ellerini başına götürerek 
haykrrdı: 

- f~te, el çantamı da çalmış .. Aman. 
çabuk tutun bu hırsızı! 

Garsonlar tekrar merdivenlerden ine
rek hadiseyi müdüriyete haber verdi
ler. 

• • • 
Şt:anke otele 

aönünce ı 
Polis müdiiriyetinden gelen sivil me

murlar, 31 numaralr odadaki sirkat ha· 1 

disesi etrafında tahkikat yaparken, yüz 1 

başr Ştanke - sevgilisile bi:likte öğle 

yemeğini yemek üzere - otele dönmüş
tü • 

Ot-::1 garsonları yüzbaşıya hadiseyi 
haber verdikleri zaman kulaklarına ina
namamıştı. Hemen yukarıya koştu .. 

Semrayı odasında çok telaşlı buldu: 

- Ne var, Semracığım? Benim ar
kamdan neler olmuş burada .. 

Semra kapıda duran garsona bir şey 
sezdirmemek için şöylece bir omuz sil-,1 

kerek: 
- Ehemmiyetli bir şey değil, dedi, 

bayağr bir hırsız .. Para çant<ımı çıhp 
gitti. 

Ve garson kapıdan çekilince yerinden 
fırladı: 

- Berlin gibi bir şehrin göbeğinde 

ve otel içinde beni tehdide gelen mas
keli bir adam, evrak çantamı alıp gıtti. 
Bu :ıe rezalet? Bu memlekette polis yok 
mu? Yoksa bütün otel müstahdemleri 
de hırsızlarla ortak mıdırlar? 

Semranm bu kadar şiddetli davran
makta hakkı vardı. Güpegündüz otelde 
geçen bu hadise, ancak dağ başında ya
pılan soygunculuktan başka bir şey de
ğildi. 
Yüzbaşı Ştanke derhal telefona sa· 

rılmak istedi. 
Semra yüzbaşının e1ini tuttu: 
- Acele etmeyiniz .. Odama kadar 

gelmek cesaretini gösteren bu adam 
alelade bir haydut değildir. Beni sizin
le görüşmekten menetti vi! hemen Fi
listinc gitmemi su:; lcdi. 

Yüzbaşr Ştanke hayretler içinde ne 
söyliyeceğini şaşmruştr. 

- Rezalet.. Rezalet bu! Bir otel 
içinde bu kadar cesaret gösteren bir 
adamı herhalde ele geçirmeliyiz. 

Diye bağırıyordu. 
Tam bu sırada oda kapısı vurul-

muştu. 

Yüzbaşı kapıyı a~tı. 

- Hah •. işte aradığım adam geldi. 
Yüzbaşı kapıda duran orta boylu, 

amele kılıklı bir adamı sevinçle kolun
dan tutup çekti: 

- Hans.. Harpte maiyetimde bulu
nan ve büyük yararlıklar gösteren sa
dık askerim. 

: lakendar F. Serteıu : . . 
! - 39 - ~ . . · ....................................................... : 

Semra kapıyı kapadı: 
- Casusları tanıdığını bahsettiğiniz 

asker bu mudur? 
IIan<ı başını salladı: 

- Evet.. Kan koca Berlinde sakla
nan İngiliz casuslanm çok yakından 

Ha.cı Mustafa: 
"- Aman yarabbi! .. Bu kadar~ 

zeUik. l::u kadar kibarlık, bu kadar Zf 

rafet bir araya nasıl toplanabiJmi~ 

diye düşündii. - Ben bununla hazint 
Jer kazanabilirjm, Venedikli düı::e!! 

meı::ekkn.tli fla.be<1ista•1 seferind'?n bİ 
kat daha karlı olacaktır!., 

(Devamı var) 

tanırım. ===============::::;; 
Yüzbaşı doktorun kıyafeti hakkında 

malUmat vermesini emredince. Hans 
doktor Şmiti şöyle tarif etti: 

- Siyah gö:duklü .• Uzunca boylu .. 
Tıknazca.. Kadın sesine yakın ince bir 
sesi var .. Yürüyüşü daima telaşlı .. Sık 

sık öksürür .. 
Seınra ellerini çırparak bağırdı: 
- Ta kendisi .. Ta kendisi.. Bana söz 

söylerken sık sık öksürüyordu .. Kadın 
sesi gibi ince ve ürkek bir sesi vardı. 
Gözünde gözlük yerine n'a!ke koymuş
tu. 
Hansın ağzı bir karış açık kaldı : 
- Ay, onu siz de tanıyor musunuz? 
Zavallının bir §eyden haberi yoktu. 

Yüzbaşı, sabahtanberi otelde olup bi
tenleri anlattı: 

- Bu herif bir İngiliz olamaz .. lngi· 
lizler bu derece tedh:r.siz!ik göstcrme.::
kr. Bu, başka bir millete men~up olsa 
gerektir. 

Hans yüzbaşının sözünü tamamladı: 
- Evet.. O Lehli bir doktordu:. 

Kempinski otelinde "Şmit., adile otu· 
ruyordu. Fakat, karısından şüpheliyim. 1 
.Almancası çok bozuk .. Şiyvesi yab:ın-ı 

er .. Fakat, İngilizceyi bir İngiliz gibi 
konuşuyordu. 

Yüzbaşı vumruklanm sıkıyordu .. 
Hansın yanında durdu: 'ı 
- Kocasının İngiliz::e l:onu§m:ı.sı nJ.-

~~? 1 

- Dedim ya .. O Lehistand!l doğmuş il 
bir doktordur .. İngilizceyi gayet kötü 

konuşuyordu. Yalnız k:ı.lınca ba~ka bi 
lisanla konuşmazlardı. Umumi yerler~ 
daima Almanca görüşürlerdi. 

- O halde sen nasıl anlaclın onJarf 
İngilizce bildiğini? .. 

- Doktorun karısı otelin tavan afi 
sına atılmııı kitap yığınları içinden 1~ 
gilizce romanları seçip odasına götii' 
dü. Hatta bundan benim de şüphele~ 
diğimi anlayınca. bana: (Çocukluğu~ 
dan beri İngilizceyi severim, fakat , 
türlü bu füanr iyiı:c öğrenemeditı' 

derdi. 
- Lokanta sahibi llc hangi dille ~O' 

nuşuyorlardı? 

- Almanca .. 
Ştanke çok asabiydi.. ~· 
- Ne diyorsunuz .. Buraya mı g 

miş?. Amanyarabbi.. Bu ne cesareti ( 
- Geı;ire ;ek vaktimiz yok.. orıl' 

arayıp bulacağız ve sen bu dalçiltO~ 
itib;ıren h ı.iku:nctin emrile benim ı1l 
yetimde cal:sacaksın ! ti 

- Aman vüzbaşım, ben askerli~ ~ 
pamam rrtık.. . 

- Hayır .. Asl~erlik yapacak aeı(İ' 
sin!. Ben de sivil olacağım.. ı=ıya~İ 
mizi değiştireceğiz.. üçümüz bir11

11 
bütün otelleri, pansiyol"!lan, lokanta 
dolaşacağız. . . 

Ha:ıs gözlerini açarak gülümsed1~1 
- Fena bir iş değil bu, yüıba öf 

Bu dakikadan itibaren emriniz altı~( 
yım .. Fakat, ilk önce lokantalardan 
la yalım. r Devamı var J. 



1914 1918 
Y•zanlar : ınglllz ordusu h•n ~•bltlerlnden Kenneth 8rown Colllna. 

Me ... ur ••Jfah wa muharrir &..owvell Tllomaa 
-83-

Konferans 
Günet ldübinden: 

2~0 antz:EL P'R~N~'P'~ O'OZEt; PRENSES 
------------------------- ·---------------------------çocuk. Bu çocuk benim değil ki onu öl. 
diirmekle bana azap vermeği dlltilneai

niz. Hem ben ö!diikten sonra artık azap 
çekecek değilim ya? Hem bir kere ken-

dinizi göz önüne cetirin. Sizde vaktile 

böyle bir çocuktunuz. Seni de bir kadın 

doğurdu. Meme •erdi. bqı1rte salladı. 

Severek, okpyarak bütün rahat ve hu

zurunu feda ederek ıeni büyüttü ve bu 
hale getirdi. Sen bir çocukken haksız 

yere ölüme mahkQm etselerdi ran olur 
muydun. Allahı unutmayınız ve bu ka
dar zalim olmayuua. 

Korzakof, bu slSderden mUteessir ol· 
muştu. Ellerile yüzünü kapadı. Düşiln· 

meğe ' :ladı. Annesinin hatırlatılması 

onu miltee111ir etmiıti. Çünkü hayli za
ınan evvel ölen anncaini çok severdi. 

Her tilrto fenalığı itlemeaine rağmen 

annesinin hatırasına daiına bllrmet eder 
eli. 

Haydut binbap, bunlan dilşilncrek 

wnUteessir oldu. Ve Veraya ıu teklifte 
bulundu: 

- Bu çocufuri kabahati yok. Onu 

atdilrmete ne 1\Uum var? Onu biz ala

lını da kendimize evlit yapalım. Çinge· 
nin ölmesi kifi değil mi? 

Vera, hicidet ve nefretle Korzakofa 

bakarak sert bir ıeale cevap verdi: 

- Sofyada bunlanD aldbetlerini bam 

havale etmedin mi? Ben bu çincenenin 

socutu ile beraber 5lınealni iltiyonım.. 

Onun murdar ku~tındaJd çocuğu biz 
niçin alalım? Hayır, oJamu •• Anası ne 
olacaksa çocup da ayte olsun.. 

Sonra haydutlara d8nerek bağırdı. 

- Haydi, ne duruyommus. Verdi· 

llm emri ~ Ben reWnidn karım-

ynn. Benim sözUm onun ıCSzU demektir. 
Veramn bu aiSderine rağmen haydut 

tar mütereddit davranıyorlar ve reisle

rinin g8sllniln içine bakıyorlardı. Fakat 

Veranm tesir ve nüfuzu altında bulu. 

nan Korzakof, çingene baklanda verilen 

bWanil değiıtirebilccek bir halde değil· 

di. Veranm kendisine dikilen bakııtan

na dayanamıyarak batmı önüne eğdL 

Bu hali gören Vera haydutlara dönerek 
bağırdı: 

- Size tekrar emrediyorum. HüJmıO 
yerine getiriniz. Haydi çabuk-

Bunun ilerine haydutlar, Ulenbyı 

zorla götOrmek için kollanna nnldılar. 

Fakat çingene kızı bir koluyla çocuğu 

tutarken diğer koluyla da haydutlara 

mukavemet etmeğe, ellerinden kurtuL 
mağa çalıııyotdu. Bu aralık Veraya 
doğru dönerek haykırdı: 

- Sm de bir insan, söyle, benim gibi 

bir kadın değil misin? Sen de bizim gi

bi et ve kemikten yaradıtmıı değil mi· 
sin? Seni de bir kadın doğurmadı mı? 

S:n de bir çocuk doğurmadın mı? KaL 

binde merhametten zerre kadar olsun 

bir eser yok mu? Hayır, hayır. Sen bi

zim gibi bir insan olamanın. Sen cehen

nemden çrJmuı. zincirlerini koparmrı 
bir zebanisin.. Unet olıun una .. Öldür 

nıek istedifin ıu masumun kam bir gUn 

rnutlaka ıeni bofacaktrr! tnpllah ıenin 
de kanma girerler .•• 

Vera, bUtiln bu a3zleri bir kaya eo. 
ğuklufu De dinliyor " aerre bdar mB 
teeaair olmadıfı tavnndan belli oluyor
du: 

U!enb, a8•1erlne deftlft etti: 
- DilerlmAUahtan pek yalanda .. 

rica ederim. Bu çocuğa dair hiçbir ıey 1 
aCSylemet istemem. 

Anna, tekrar yüzilnil elterile bpaya
ralc ağlamağa bafladı. 

Bu sırada, her ikili de birden titredi.. 

ler. Haydntlann brarglhında hareket 

ve fuliyet bagJamqt:I. Bir takım ıealer 

l1itfiiyor ve bu aealer gittikçe çadıra 

dof ru yaklapyordu. 

I.alenka, korku ve dehget içinde An

.nanın yanma sokularak boğuk bir ses
le mmldandı: 

- 1fitiyor muıun? ''Yapım reisi,, 
diye balınyorlar. Bizim için öUlm za. 
ın:ını geldi galiba .. 

Tam bu esnada çadınn kapısı açıla

rak iki haydut içeri girdi. Haydutlar

dan ih•iyar olanı: 
- Haydi, dedi, kalkınız. Reis geldi. 

Cezanın tayin ~ecek. Gelin bakalım .• 

Anna, Ulenkaya cesaret verdi: 
- Ne yapalım, talümiz ne iıe onu gö 

rec~ğiz. Kalk gidelim. Bu haydutlar hiç 
değilse ağladıtmuzı görmcainler. Onla. 
nn 8nlindc mllmldln olduğu kadar ce
sur ve metin görünelim. Hem ölUm o
ka~ar korkunç bir JCY değildir. Bir 

dakikaiık, hattı bir saniyelik bir fCY·· 
Ben onun tadutı tattım &ibi bir ıey .• 

Annanm bu garip sözleri Ulenkada 
biçb!r merak uyandırmadı. Onun 810. 

mi:n tadını nasıl tatmq olduğunu aor
mağr diltünmedi bile •• Çünkü bunu dU· 
!Uncbilecek halde değildi. ŞCSyle cevap 
verdi: 

- Bmim korkum kendim için delil, 
ıu kilçilk yavru içindir. Ben bu bdar 

kllçilk bir çocutun aldilrUlmni Dıtfmali 

brtmnda teeaıUrllmden ağlıyorum. 
Eter &!dOrilrlene zavallı daha bu dlbı-

yada ya§amadan öteki dünyayı boyla. 
mıı olacak. 

- Reiıe yalvar. Belki çocuğun baya

tını b'°;'fı!lar. 
tki kız, ağlayarak biribirlerine aanl

dılar, öpUıtillCT. Böylece biribirlerinden 

cesaret almak iatemiılerdi. Hele Ulen 

ka deniz.~ dlitmUt bir adamın tahlısiye 

simUine aanlması cibi aımsıla Amıaya 

sanlDU§tı. Anna, çocuğu kucağına aldı. 

Zavallı çocuğun yüzüne bakarak mmL 
danmağa ba1ladı: 

- Ah biçare yavru. Senin biltün gil· 
nahını annen çekecek. Halbuki sen onun 

yavrusu olduğun halde haydutlar ara

sında sefalet içinde ya§amağa mahlrilaı 

olacabın. 

Onlan, reialerinin yanına götürecek 

olan haydudun aabn tükenmişti, bağır. 
dı: 

- Haydi çabuk olunuz. reis beJdl. 

yor. Kendisini nekadar az bekletirseniz 
hakkınız da o kadar iyi olur. 

Bunun üzerine iki genç kız, yr.nyana 
yürüyerek çadırdan çıktılar. 

Ulenb. kilçük Elzayr kucağında aım 
11kı tutmu!tu. ÇadJrdan çıkar çıkmu 

gördükleri manzaradan hayrete dilttü
lerl 

Haydutlann reiıi iJd ağaç kütllğlinlln 

tl%erine oturmuıtu. Anna. baloda bera

ber dansetiği Boris Xornkofu görünce 
hemen tanıdı. Bu adamın yanında ceng 

bir de asker duruyordu. A.akerin batın
dald aerpuı cöslerine bdar lndJrilmit
ti. Bunun için yiizil iyice &aronmiyc. 
du. 

Haydutlar, elerinde tüfetlerile bera
ber reillerinJn etrafmda bir haJb se-
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Güzel sanatlar akademisi 
yeniden kuruluyor 

Liselerde her sene paralı konkurlar yapılacaktır • Abideler için 
daimi jüri heyeti kuruldu • 1\limarl şubesine tatbikat kısmı 

IU\ve· edildi 
Güzel sanatlar akademuıi yepyeni 

bir devreye girmiş bulunuyor. Bu dev
reye, akademinin ikinci kuruluşu diye. 
biliriz. HükCimet, muhtelif devlet adam
larının ağızlarile, muhtelü zamanlarda 
güzel sanatlara verdıği ehemmiyeti bil
dirmişti. Şimdi bu vaitlerini tahakkuk 

ettirmiş bulunuyor. 1 
tik i~ olarak Kültür bakar.lığı akadı:

miyt- beş y:: 1>&ncı mütehassıs ve profe-
18r getirmiştir. 

Mimarı proıesörU 

Mimari ıubesi için getirilen ve işe 
başlamış olan profesör, Bruno Taut' 
dur. Bruno Taut 56 ~aşmdadır Ve ~L 
mandxr. Şöhreti bütün dünyaca tanm
nuş olan profo<Jôr buraya gelmeden ev
vel Japonyada bulunuyordu. 

rinci suuf rc:saamlanndandır. Nonnandi 
gemisinin bir kısım dekorasyonlarını 

yapmx9tır. 1937 de Pariste yapılacak o
lan ':>üyük serginin bazı resimleri -ı de 

ona sipans edilmiştir. 

1912 senesinde Bounat ve Cor.nor 

1 919 senesinde tanııurıağa başlaımıtır. 
Ve muhtelif müzelere alınmıştır. 

Diler profeaörıar 
Akademinin şehircilik ~ubesine Berli-

nin bazı mahallelerini inşa etmiş olan ve 
f<;tanbul belediyesi imaı şubesine mü.. 
t ·hassıs olarak gctırilmiş olan doktor 

Wagner profesöı olarak abnmı~tır. Es
tetik derslerini de üniversite profesör
lerinden Bossut verecektir. 

Bundan başka, akademiye "şark tez. 
yini sanatları,, ismi altında ötedenberi 

merbut olan kısım. bu :ıeneden itibaren 
"Türk tezyini sanatlan,, ism1 altında 
çalışm:ığa baş!amrştrr. Evvelce dört mu 

Şir:ıdiye kadar bindev fazla bina inşa 
etmiş olan Bruno Taut mimariye, cam 

allimı olan bu şubeye, Türk te:ı:ymi sa
natlarında üstat olan muallimler ahn· 
nuştıı ve muallimlerin sayılan on bu e 

ç ıkarılmıştır Muallımler arasında Tuğ. 

rakeş tsmail Hakkı Reisülhattatin A-

Al~Mn.in yeni profp,,r:ıl5rlcrmden 

ev, inşaatrru hediye etmif çuk mukte.. 
dir bir profesördür. Kendisi muhtelif 
lnpat için Sovyet Rusyaya davet edil
inifti. Orada, Japonyada olduğu gibi 
bir çok inşaat yapmıştır Bruno Taut'unJ 
mim:ır1 hakkında on beşe yakın ed~bi 

e.eri vardır. Bnmo Taut. 1910 senesin
de de btanbula gelmışti. O zaman bir 
Tilrk - Alman dostluğu binasrru yap~. 
caktı. Bu itibarla htanbulu eskiden <le 
tanımaktadır. Profesör muhtelif una) 1 

müe9seselcrinin mfihendis ve miman 
olarak çahştığ'ı gibi birçok şehirlerin 

bdediye mü~viri olarak da çalr~mıştır. 

Çünkü kendisi tehircilik ve sanat tarihi 
tahlilint de yapmıJtır. 

Reslm proıesBrO 

Reatm tubeai için getirilen profesör 
Fransızdır. ismi Leopold Levi•dir. 54 
yaımdadır. 

.. Legion d'houmeur., nipnma sahip 
olan Leopold l.cvi buraya celmoden ev 
vel Pariste takandinıvya akademisi 
ile Kolla Rossi akademisinide profe1.1lSr 
idi. Ken1isf. Frans:ınm tanmmış •e bl· 

l ' c;•d pro/<J3Ö1'U1rderı Leopokl Le111 
bi1' esen 

gibi ressa:nlann atelyelerinde çalışmış. 
tır. 

Leopold Levi ayni ramanda Gravür 

dilr Tedriı usuJQ çok iyidir. Birçok ma· 

kaleler yazauıtxr, resim hakkında iki 
eseri vardır. 

Heykeltraf prof salrU 
Ht'ykeltrat ıubcsinc Almanyaıuıı en 

tanınmq sanatkldanndan Bellin& ,&ele 
cektir. SO yaşında olan profesör, sanat 
tannine geçmiş bir kıymettir. Eserleri 

mil, Sedefkar Vasıf, Hakkak hmail 
Ayni, Necmeddin, Feyzullah, Doktor 

Sühevl. Bahaddin, Yusuf. Sacit, Hüse

yin &ibi üstatlar vardır. 

ten .aall,fitlar 
OOzel unatlar akademisinin mevcut 

1 faaliyete illve olarak, mimari karaunı 

bağb olmalı iizere bir tatbikat tubcıi 

yapdmıfttr. Bu ıubeyi Bruno Taut ile 

beraber Ziınmennan lıimH mütehasaıı 

idare edeceklerdir . Tatbikat ıubeıinde 

altı mimar çalıpnaktadır. Mimaı1 tale. 
besi bu tubede tatbikat ı&reccktir. 

Resim kı•mmda mevcut olan atelye
lere timdi. ~opold Levinin ıtelyest L 

!.ive edilmfıtir. Leopold Leviye genç 
resumlerdan muallim muavini alma. 
cakttr. Mektebin devam ıısulU de deği· 
tecek, talebeler muntazaman atelyelere 
devam edecekJırdir. 

Daimi ıurı 

Kültür bakanhğı. memleketin muhte-

lif y~rkrinde yapılan ıibideleri kontrol 

altında bulundurmak ve bu suretle mil. 

li abidelerin bedir balamdan kıymetli 

olmalarını temin mabadile daimi bir 

Jüri tC1kiline lıcaT&r vermiıtir. 

Bu jüride akademi direktiirll Bur-

han Toprak, profealSr Celil Esat, Arif 

Hikmet, Bruno Taut. heykeltrat Belling 

reaaam Leopold Levi, doktor Wagner 

aradrrlar. 

JUri ilk faaliyetini, Enurumda 0-

çilnc:O mUlettJşllk tarafından yaptınlL 

cak olan &bide \laerinde göıtcrceelrtir. 

lteama verllen attemm.,et 

KtUtUr bakanhtı onamektepler resim 

tedriutınm teftitf ifinj Leopold Levi~ 

havale etmiftlr Bundan batka istidat

ları, teıvik için bir de Hıeler ara•mda 

senelik konkur yaptlmaıı dU1Unil1mek

tedir. LI-.: talebelertncfen ""'*e heves 

edenler bu konkurlara girebilecekler ve 

bayJece istidatlar kendilerini 

cekle!'dir. Bu konkurlarm 

fatları da vardır. Resim kısnu 

''Gravür, atelyesi açdacakttr. 

yeyi de Leopold Levi idare 
Gil:ı:el sanu!ara verilen bu 

yet ve sarfeodilen himmet, mu 

rette memleket namına, iyi b 

verecC'ktir HükQmetin göatc 

l!kaya gençlik hiç de yaban 

Bu alaka. mevcut olan ve ş' 

Hlkaydi ne karşılanan sanat 

cevaptan gayri bir ~ey değild 

Türldycye gelirken burada 

na bir şey bulamıyacağıru 

ecnebi profesörlerden biri, 
genç unatkarlan gfüdükten 

- Burada bu kadar ileri 

liyetli ve kıymetli gençler ol 

ummuyordum. diyerek hayre 

}erini saklamamıştır. 
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virrniıler, aabahm mor lekeli ve derin 
•essizliği içinde onlara bakıyorlardı. 

Boris Korzakof, et:irlerin getlrildiiini 
görünce: 

- Evvel! çingene kızım cetlıiniz. 

dedi. Sonra kua sordu: 

- Sen kimsin? Adm nedir? 

- Ben bir çlngene mıyım. Fakat be-

nim ismim senin adından daha ıcreni
dir I 

- Çeteye teuıvilz eden bbDenin 

haliçesi senmıı;ın. Size hiçbir fenalık 

edilmemiş olduğu halde niçin durup 
dururken bin tecavüz ettinfa? 

- Çingen&ler, ormanlarda ve lcr. 
larda önlerine rastgelen muzır mah

lQ.k:larr tepelemek isterlet bunun için 
haydutlara taarnız ettiler. 

Bu sözler etraftaki haydutlann hic!

detli mırtltılannı davet etti. 

Korzakof, bryıklannı gü.kerek &{il
dUkten sonra: 

- Sana vereceğimiz cezayı bflmiyor

aun galiba? Bilseydin bu tilrlO sözler 

söyleyip aklınca bize hakaret etmek is

teyeceğ'ine ihtiyatlı konuşurdun. Seni 

en müthiş işkencelerle öldUrtilrUm, me

lun çingene.. Bana doğruca cevap ver. 

Niçin hize saldırdınız? 

- Elinizde bulunan bir ır:avallıyı 

kurtarmak için. 

- Arkanda duran genç ktZt demek 
~stiyor•un, lSyle mi? Pekali, ıen onu• 
tanıyor muydun? 

Uilenka. haydutlar reiainin bu suali

ne cevap vermedi. 

Boriı Korzakof, sorduğu suale cevap 
alamayınca 1:illdü: 

- Anladım, dedi. Seni bCSyle bir taar· 

ruza ıevkeden kurtların çukuruna attır
dığım delikanlıdır. Oradan nasılsa kuı
tulmUf. O delikanlı timdi nerede? 

- Uztme. çok emniyetli bir yerde 
bulunuyor. 

- Bu delikanlı, galılıe una qıkttr .. 

O da bugün yamı elimize geçer. 

- Ne olW'sa olsun. Bundan size nel 
O bana sizin elinizde esır bir laz bulun-

duğunu söyledi ve kurtarmamı teklü 

etti Ben adamlamnı toplayarak tepeni

ze çullandmı. Fakat muvaffak olama
dmı. 

Kor:rakof, UJenkanm kucağındaki 
çocuğa dikkatle bakarak sordu: 

- Bu çocuğun babası o delikanlı mı 
yoksa? 

- Bu çocuk benim değildir . Bana is
tediğini yapabilirsin. Yalna kalbinde 

insanlıktan biraz olauu eser nna bu' 

masuma laymaktan vugcçerain. 

Bu sırada, &:orzakofa yalan bulunan 

genç asker, yani Düşes Vera, haydut 

reisine yaklaprak kulalma bir§cyler 

ı6yledL 

Boris gillerek: 

- Çingene kı.zı, dedi. öyle aanryo
rum ki bu çocuğu çok sçviyorsun. Onun 

için küçüğü de senden ayırmak istemi

n.ım. O da mezara ıeninle beraber ı:i• 

recek. 

Lilcnka titremeie bqladı. Anna, bu 

korkunç sözlerin üade ettiği kanlı sah
neyi görüyomıug gibi ellerile yil&ilnU 
kapadx. 

Haydutlar reisi, aözlerine §Öyle de
vam etti: 

- Fakat senin cezam ben değil, ya., 
mmdaki cüsel kanm tayin edecek. 

, 

Sonra, aaker kılığındaki V craya dö
nerek: 

- Haydi aevıilim, dedi. Bu çini:ene 
kızının muhakemeıi bitti. Artık cezası 

nı sen tayin edeceksin. 

Genç asker, bapndaki kasketi çıka

nnca bembeyaz alnı ve arkasına toplao

mıt saçlan meydana çıktı. Bunu ~ö-en 

haydutlar hayretle mınldanmağa başla

dılar: 

- Bir kaıiın f. Bir kadın ha? .• 

Anna. bu genç kadına dikkatle baktı. 

Fakat hemen 'özlerini kapadı. Müthiş 

bir kabuı, korkulu bir rüya görüyorum 

sandı. Verayı tanımıftı. Birinden kur

tulmadan dillerine yuvarlandığı felaket 

lerio bqına gelmesine sebep olan hep 

bu kadın değil miydi? 

Vera onun ne söyleyeceğini merakla 

bekliyen haydutlara azametli bir eda 

ile cezayı bildirdi: 

- Bu çingene kmnı çocuğu ile be
raber ölüme mahk\lm ettiııı 1 

Ulenka. hiddetle bağıf'dı: 

- ölüme mi zaRn yok. Öliirilm. Siz 
den katiyen af istemiyorum. Yalnız ıu 

talisiz çocuğa merhamet ediniz. O. size 

hiçbir fenalık yapmadı. Ne kabahati 

var ki o da benimle beraber ölsün? 
Vera, haydutlara emir verdi: 

- Haydi, fU çini:ene kxnnr çocuğile 
beraber ıu kar~ıki tepeye götürünüz. 
Oradan aşağı atınız. 

Bu sözleri derin bir sUkUt takip etti. 
Haydutlar bile çin&enenin böyle müt

hiş bir ölüme mahkfun olacağını ümit 

etmemit görünüyorlardı. 

Ulenka, bir sarh<>J gibi &allanarak 
iki adını ıerl çekildl. Ayakta durmağa 

mecali kalmadığı i;ın dizleri üzerine 
çöküverdi. 

Anna. onu teselli etmek istedi• 

- tlmidini kesme. Belki de bu kadrn 
seni korkutmak fikrilt ölüme mahkum 

etmiştir. Dünyada bu derece insafsrz 

davranacak bir kadın tasavvur edilebi· 
lir mi? 

- Bir kere o kadmın yilzilne bzk. 

Anna. Merhametten eter var mı? Göı

lerinden ateıler ıaçıbyor. YilzUnt ba

kanlar onu aı:ı.nki dünyaya ıclUm yap

mak için çıkmış sanırlar. 

Anna, dUşi1nilyordu. Veranın bir çe

te reisinin }'amnda bulunmasmı ve bir 

haydudun ona "sevgilim,, demesini an
larruyor ve bunu bir rürlil havsalası al-

mıyordu. Kral Krlstiyanu; krzı n:ı'ltl 

olup da bu haydutların arasında bulu· 

nuyordu Nıml olup de bir çete reis!nin 

metresi olmağa razı olmuştu? Bir hll

ktimdar kızı ile bir çete reisı arasında 

ba~ka ne tilrlü bir münasebet olabilir
di? 

Anna, bunları dli~ünUrken Vera, hay 

iutlara bağırdı: 

- Kumral km çingenenin yanrndan 

ayırınız, şimdi verdiğim ce.za}rı yapınız. 

Çabuk olunuz. Y..aybedecek vaktimiz 
yok. Oideceğlı. 

Haydutlardan dördU Ulenkayı tuta

rak ayağa kaldırdılar. Çmgene kızı iki 

adım atarak Korzakofun 6nüne yalılat
tı. Ona yalvannata baıladı: 

- Ondan merhamet ummak beyhu. 

deir. Ekseriya bir erkek. bir kacl!ından 
lah:ı merhametli olur. Ber· afetmer-e
niz bile hiç değilGc fU zavallı yavruya 
aayımz. Bakınız ne koıdar gtizd bir 



25 Birinclklnun - 193t> 

RAD7C> 

tSTA...~BUL: 

18.30 pWda dimi mualkilll, 19,30 spor 
muaababelert: Efref Şe.tlk tara.tmda.n, 20 Ve 
dla Rıza ve ark&da§lan t&ra.tmda.n TU.rk mu 
slkilll ve halk p.rkılarr, 20,30 Cem&l KAm.11 
ve arkadaflan tarafmd&11 Türk mWllkisi 
ve hallt p.rkılan, 21 aa&t ayan, orkestra, 22 
ajans ve borsa haberleri, ve ertesi günU~ 

programı 22,30 p!Akla eololar, 23 son. 
VİYANA 

18,43 ukerl konııer, 20 hava.dla, 20,10 kl! 
aik mualld, 20,4!5 genç dul opereti, 23,10 ha 
vadla, 23,25 dana muaikisl, 
BERl.tN: 

17, Toalt& operuı, 18 noel mllnaseebtile 
teman. 19 oimal p.rkllan, 20,40 spor, hava 
dialerl, 21 n~l ı,arkılan, 23,05 konu~a ve 
h&vadl.I, 
PEŞTE: 

18 çtgan orkeatruı, 19,30 koruıer 20,10 Uç 
perdelik noel tem.ı.u, 22 genç çtgan orkestra. 
.ı, 23,05 orkeatra. 
Btl'KREŞ: 

17 muhtelit Rumen p.rkıl&rı, ve muslk1, 
19 ga.zfno mualk181, %0 kabare müzikal. 
LONDBAı 

20,50 havadis, 21 noel hakkmda konferans 
21,50 noel prkılan, 23 havadis, 23,10 çocuk 
m1l.lik1.t, 23,20 orkeırtra, 23,50 dan.il orkestra 
111. 

BOKA: 
17 ha\"&di.11, 17,ltS orkestra koııaeri, 21,10 

Noel p.rkılan, %1,45 noel m11naaebeUle tem 
.n, 24,15 dana muslldai, 

TiYATROLAR 

$rhir1igafrosu 
• 111111llJ111111 

!!~!~~ 

TEPE B A Ş ·I 
dram lamunda 

BABA 

.. ·ranaız Tlyatr090Dda 
Opera lmml 

ı.ıı:YLA De IDC?'ı"'trN 

Hüyük WtlzyonlR ye 
manycUzmam 

Pr. Zati Sanpr 
Şehzadehaımda 

FERAH ıinmııada 

Arzuyu umumi li
rine temsillerini 
birkaç gün daha 

, devam ediyor. 

Ma.lüilıD UyatioMIDda 
ozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

·sru IIAHAM ESKi TAS 
Jytlk operet. Yeıı.l kadro , 

.eni Bale 

lJ .ı ·• r.roy ~apu Memurluğundan: 
Kalitaryn köyUnde köy· çinde yeni 

113 No lu olup bundan yirmi beş sene 
C\'\'Cl Eftalyadan satmalmak suretilc 
!)imdiye kadar bila senet Ömer oğlu 
Osman Başkanın tasarrufunda olan 
hanenin senetsiz tasarruf ata tevfikan 
ikincikanun 937 aymm altıncı çarşam
ba günü mahallen yapılacak tahkika
tından evvel, itirazı ol:ınlarm ya tapu 
dairesine veya. tahkikat giinü mahal
linde ha.zır bulunarak itiraz ve iddia
larını tapu memurluğuna bildirmeleri 
ilan olunur. 

ilkbahar Selleri 
BüyUk Rus edibi tvan Türgeni

cv'in çok me§hur bir romanıdır. 
Fiyatı: 75 kuruştur. 

L i ZA 

Bllt•MALA• 

BEYOCLU 
8ARA1' 

Tt>RK 

MELEK 

ı Gizli izdivaç ve 937 Jdikl. 
xıın ıen aaau 

ı İşte bahrtyelller ve Kara 
gülle (Suvarede): Sirk 

ı KUçtık prenaea ve Lorel 
Hardl Kan kardeşler 

ff.ABER - Akşam :posta..~ 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bıl· 

umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası 

1 Bey Hanı. 
karşısında izzet 

lstanbul 4 üncü 
• 

lPEK ı Bokaör sUtçU(Harold I.Ju) ) cra 
SAKAR Y" ı Filoyu takip edelim 

m.emurluğun-
ı Çapkın ~ç ve Çinceııe d • 

seceıer1 an. 
SOHEll ı Tallı bel& 

YILDIZ 

A.LKAZAll 1 Çöl ıdWışôrlert 
TAN 

ŞDl 

ı Gtzll venka ve kahraman 
hay<!ut 

1 CıJaın gençlik ve hra 
oda.Dm uran. 

ikametgahı ve meskeni bilinmiyen 

Hayriye 

Nezafet Gülfem, Ahmet Akif. Şe

11 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlkiye Türk Anonim 

Şirketinden: 
Te5isatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memunnın 1936 

senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" telcilde hüviyet kartlan. 
nm 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil tekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem mütterilerine arzeder. 

Mezkfır kartların baş tarafında şirketin ünvam yani •'TESl
SA Ti ELEKTR1K1YE TÜRK ANONiM ŞiRKETİ" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdrr. Şirket, müıterile
rin i,bu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uHyeti şimdiden reddeyler. 

ŞAU 
ASRI 

ı Saadet ve Karayılgt 
ı Programını bUdfrmemı,Ur 

ASTOBY.A t C&ııavar avı ve Patpata 

rif Celilettinin Emniyet sandığından 

9151932 tarihte bir sene müddetle • 
••.• 4t ' • •• ~ .... , .. • •• ~r#_ .. 

DiREKTÖRLÜK 

fOD kız hıraı:z.lan 
OUJıl11BtYn ı KD mısın erkek .ısın ve 

tırt.ınadan sonra 

ISTANBUL 
ı Çapkın ınuıa.zım ve Glzll 

sevda 

borç aldığı 1000 liraya mukabil birin-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

A vrupaya talebe 
ı Kazurka 
ı YıldJrmı bölük ve Cesur 

muhbir 
ı Viyana aıenl aeviyorum ve 

Karakedl 
A.Ll!:IO>.ı\B ı lıte bahı1yelller ve aok, 

ölQnı ve feyt&n . 
KEHA.LBIJY ı Detıııe adam ve dUoman 

lar pqinde 

OSKlJDAR 

ci derecede ipotek gÖ3terdiği Kabataş 

Ömer Avni mahallesinde Kara abalı 
sokağında 46 eski 56, 58 yeni No. lı 

iki haneye dairemizce 8/12/936 ta

rihinde mahallen haciz ve tamamına 

yeminli üç ehli vukuf tarafından 

2457 lira kıymet takdir edilmiştir. 

gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Ens

ma:!/::~!b~:w;,: ba~: h:i:~ titüsü Gene! Direktörlüğünden: 
• Program.mı bildfrmeınııur razmız var ise üç gün zarfında daire- 1 - Maden mühendisi yetiıtirmek üzere müsabaka ile AvrupaJll 

· B A L A T ye müracaatla 934;2955 No. ). dos- 20 talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin aşnğıdaki !:ırtlan haiz olmuı 
ı Bitmeyen ıstırap, Nev b ld lazımdır. 

York uran ve spor ve yaya i irmeniz ilin olunur. (3752) A _ Türk olmak. 
gençlik . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B-~~n~~~ ~~~cc~b~~~na~h~~ 
~ - "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 

Mühim ilan 
TUrk Anoolnı ElektrJk Şirk.etinden: 

&ekbik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeıitt' renkte ve 
muatatil tekilde hüviyet kartlannm 1 lkincikanun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 aenesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "muatatil teklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem müşterile· 

• ,~~e bildirir. . ,._~ 

MedıGr lrartlarm Nt tarafmda tirketin ünvam yani "TÜRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
bdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen. polise ihbar olunma!.ıdrr. Şirket, müşterile
rin ifbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler İçin her mes'uliyeti !İmdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

Müessesatı Ticariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba,mın yaklaşması dolay.sile müessesabn yapacaklan se· 

nelik ilan mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilanla mı yalr...ız Servisimiz tara fmdan yaptmlacağı ve bilvasıta 
ilin almmıyacağı alakadar müeueael erin !İmdiden göz önüncl. bu
lundurmalanm dileriz. 

VAKOT Pırcpagaında 
Seırvnsn 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerde~ birisi· 
ni okuyup yazabilmek. 

D - Yaıı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankaracla M • T. A. Enstitüsünde 25 ikin· 

ciki.nun 937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında knenmı' 

o im alda beraber gönderilecek talebef erin ihraz ettikleri derece itibarile 20 
arasında bulunmak şarttır, 

3 - İmtihan~ Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve yu
ltanda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

~-,. 4 - T .ı..ile-cöndetilecek olanlara ilel icle t.l.il müddetleri bdu 
1

' mecburi hizmete tabi olduklarından. bu hususla mükellefiyetlerini tevsik 
etmek üzere bir taahhütname verecckbr ve bunun içinde muteber kefil gös
tereceklerdir. 

5 - İsliycnlerin nüfus ve hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasms, 
mektep, şehadebıamesini veya bunlann suretlerini 4 krta fotoğraf ve dilek
çelerini 21 / 1 937 perşembe günü ak~:ı kadar Ankarada M. T. A. Ens
titüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri 22/ l / 937 cuma günü sıhhi mu
ayeneleri y:ıptmL·mık üze!'e, öğleden evvel bay Hatan apartımanmdaki Ens 
titü dairesinde bulunmalan ilan olunur. (2119) (3673) 

lstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
Ay~enin tasarrufunda ve Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek

li olup yeminJi üç ehli vukuf tarafından tamamına 1800 lira kıymet takdir 
edilen Ciballde Üskübü mahallesinde Üskübü caddesinde eski 72 Mü. 72. 
Mü. 72 Mü. yeni 102, 100, 98 No. lu sağ tarafı Filci oğlu Andon arsası 

arkası hediye hane ve bah:;esi sol tarafı Yahya hanesi cephesi Üskübü cad
desile mahdut üç kat bahçeli hanenin evsafı aşağıda yazılıdır. 

Zemin kat: Bir taşlık iki oda bir hela bir mutbak ve bir sarnıç bahçe
de bir kuyu. Birinci kat bir sofa üzerinde iki oda bir hela. ikinci kat bir 
sofa üzerinde üç oda bir bela umum mesahası 102 m2 olup hundan 55 m2 
bina kalanı bahçedir. Evsafı yukarda yazılı gayri menkul tapudaki kaydm-

Bu da ayni muharririn bir roma
nıdır. Bu roman neşrolunduğu za
man bütün Rusyayı nğlatmı§tı. 

Her ikisi de Saınizade Süreyya'nm 
salahiyetli kalemiyle dilimize çev
rilmiş ve 1'Dü'l ve l"ann,, tercüme 
külliyatı arasın~ girmiştir. Bunları 
mutlaka alınız ve okuyunuz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""'~' da olduğu gibi açık arttumaya vazedilmit olduğundan 22 3 937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttırması 

KURUN doktoru 
Necaeddin Ata!afun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lfı.lelıde Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de bastaları-
aı kabul eder. Cumarteı;I günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız. 
dır. • 

Diş Doktonı 

~~evtt oıçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastatanu kabul eder. 
Edirnekapı. Karagümrük Tramvay 

Duraiı No. 95 

_ ............................... . 
ıcra edilecektir. Artbrma bedeli laymeti muhammenenin % 75 ni buldu .. 

M • • h • ı A. fru takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıra-
U 1 m İ an nın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb- 6 /4 1937 tarihine müsadif salı günü saat 14 den ıs ya kadar keza dairemiz 

büsatı Sınai ye 1 ürk Anonim Şirketınden ~ de yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muham..T.enc 
nin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahk--aınına tevfikan 

İıtanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Te-bbüsatı Smaiye Türk ~- geri brrakılrr. Sahş peşindir. Arttırmaya iştirak elmek istiyenlerin la.~eti 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mua-

til" kild h muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey Akçesi veya milli bir bankanın temı-ta · te e üviyet kartlannm 1 lkincikanun 1937 den itibaren ip-
nnt mektubunu hamil bulunmaları Ja~rmclır. Ht'klnn tapu siciJli ile sa~it ol

tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
''e "mustatil" !Ckilde kartlarla tebdil cdilccegınw• i muhterem mii,teri- mayan ipotekli alacaklarda diğer difrer alakadaranm ve irtifak h::ıkkı sa-
lerine arzeder. ~ hiplcrinin bu haklannı ve hususile faizve masarife dair olan iddialarını evn-

MezkUr kartJarm baı tara.fmcla ~irketin ünvaru yani "lST AN- kı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün nrfın& 
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TF..SEBBÜSATI Si· birlikte dairemize bildirmeleri lazrmdır. Ak~i takdirde h:ıklan tapu siciil. 

NA1YE TÜRK ANONİM ŞiRKETi" ~ "ba s:ıbit olmayanlar satı§ bedelinin pa} la~masmdan hariç kalırlar. Müterakim ve eğri olarak 1937 ı resi ya- • -
zıLdır. vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüscmu ve vakıf icares· 

Bu evsafı muhtevi olrmyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· dellaliye resmi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vclaf i~~ 
dilerek hamilleri hemen poliLe ihbar olunmabdır. Şirket, müşteri?e- bviz müşteriye aittir. Daha fazla r.1dC.mat alr.ı::ı1c istiycnler 4 3 937 tari-
rin İfbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan hin itibaren lıerkesin görebilmesi i~in dairede a~.ık bu!undurulncak artbrm&' 
neticeler için her mes'uliyeti timdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK l "c.aurlmımcsi ile 935 12533 No. lu dosyava mürncc.atla mezkur dosyada mev-

• t vesaiki görebilecekleri ilan olunur. .(3754). 
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Bayanlara en güzel yıl~ı hediyesı 
bir kürk mantodur. Bunu BEYKO ti
carethanesi 12 ay vade ile kefaletsiz 
olarak satmaktadır. 

Ay 

~udan aynı §eraı e sipanş kabul 
etmektedir. 
Malunutpaşa Kürkçü Han içersinde 

BEY K O ticarethanesi. Tel: 2168rı 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Vavuz 
Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

latanbul Yeni PostaJıane kar§'tSında 
Leta/et haııında 4 N o. · 

Terzi İhsan Yavuz Sezen 

HABER - Akşam postası 25 Btrlncik&nun - 1936 

•• r Gi Kuvve • 

sc.zc BOŞ -OEGiLDiR 

ÇAPA MARKA · 
mUstabzaratı bu sözü teyit eden gU.zel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek unu --L, 

Bezelye 
Fasu ye 
Patates 
Çavdar 
Nohut 
Pir·nç 
Baka 
Yulaf 
Arpa 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

Buğday nişastası 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 

1 • 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
(Kutu ve Paketleri) 

[ l'rlısır unu hu,asas1J Sofra tuzu 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye a·ağmen (21) sene nes1in gürbüz yetişimjne 
tevakkursuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. 

Yavrular1nıza doktorlar1n1zın tert p ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huz.u~unuzu temin edecektir 

Ç A P M R A 
Dünyada beynelmilel §iihreti haiz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır. Da~a üstbünün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzarahıiııZ 

muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak bulacaksınız. 

Adres : Beşiktaş Kılıcali T. 40337 
.,... . .,.,.. "' . M 

f6\caycanDa1r 
okuduğu me,hur 

G · eceğiniz Yeni Sene 
Marinella filminin pl8.klan sabfa çıkmıştır. Bayilerinizden arayınız 

Marloella - Laissez Mol Vous Almer 
Tcbı Tchı - Corse ile D'amour 

il Pleut Sur lst Ronte, Gultarres D'amour ,- -
• 

Dl T ~ • 
Muamele, Mevaddı iptidaiye defterleri 

usulüne uygun bir şekilde yalnız 

matbaamızda 40 kuruşa 
satllmaktadır 

Banka, bankeı, buğday korı.1 .na, ölçü ve sigorta şirketleri deft~rleri de 
gayet ucuz bir fiyatla satıln..::ktadrr. 

Cemal Azmi Basımevi 
Ankara caddesi \lo. 70 

Mektebe giden 
çocuklarınızı 

Kızıl, Difteri, Grip, Nezle, ve Boğaz ol
maktan korumak için çanWannda bi
rer kutu 

o 
Bulundurunuz. Akridol boğaz ve c 
domcik iltilıaplannı da pek çabuk g 
çlrir. Her eczanede bulunur. 15 tane1 
kutusu 35, 40 tanelik kutwnı 70 kıı.ı-w 
tur. 

1 

r 

nin bütün yeni Model Ş A P K A ıevazımatınızı yalnız 

PEiSSIS de Bulabilirsiniz. 
Beyoğlu Tünel Meydanı Ensiz sokak No. 7 Telefon: 40565 

Mütenavip veya mütemadi cereyanlı 6 çelik 18.mbalı 

iki taraflı Model 107.L W yalnız 145 T. L. 

AMIERDIKAN 

M • 
1 KA 

RADVOLARI 
Diğer bütün radyoların 

k8ffesine faikdlr. 

Her fiyatta "Ye ıher cins radyo mevcuttur. 

ilk defa olarak ~ız yerlenle radyolannm 
i~letmek için veya akümü.liitör prjı için benzinle 
işliyen gnıp mat.ör dinamolar gelrniitİr. Mütesna
dİt 6, 110, 220, voltluk cereyanluı ıuütenavibe 
tahvil enen cı1ıazJaı·la mütenavip radyolarınızı 
mütemadi cereyanla çalabilirsiniz. 

Her cins ve her marka Radyolarınızı M 1 K A 
Atölvesinde emniyetle tamir ettirebilirsiniz. 

M 1 ;., A ı Voyvoda caddesi, Nazh Han, Galata, Tel. 4902f -lifim~ Bayan HAMIYE.T '4Jfü .. 
ı .......................................... _ ............... . ' ...................................................... ....__ 

m~. Her akşam 1 
m= ONDR ; •••• • • • 1 

HH ~ Bırahanesııi 

!i Dokt:or 5! 
~~Ömer Abdürralimao~~ 
g DERMAN iE .. .. 
i~ Muayenehanesi - Eminönünde g 

:::: 1 .... -• ....................................................................... _. ............. _! 4ili:Y~· 
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g VALDE HANI jçinde No. 21 g 
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