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(Q)~k~@ır $C§lin'lt <91fi't?©>Ir ~H : 

''Almanya toprak talebinden 
asla vazgeçmeınelidir,, 

• (Yazısı 2 incide) 
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Ankarada Meclis koridorlarında duyulanı • • 

Ana vatanın alaka ve himayesine gönül bağlamamış olsalaı· 

Hat ylılar da bir 
şı yarata ili 

Böyle bir Jıadiseyi temenni etmiyelim. Fakat 

e· lar1ıasın. 
larsa ••• 

Halayın Milli Marşından : 
içimiz tufan dolu, içimiz a'teş dolu, 
Nerde savaşın yolu, nerde kurtuluş yolu ? 
Cepheye koşacağız şimşek gibi bir hızla, 
Suriye sarsılacak şah anan atımızla. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Parti grubunda 
izahat verecek 

Ankara 26 - Paristeki müzakerelerin 
akim kaldrğı haberi Ankarada duyulun. 
ca hasd olan hava~. Fransız ricali ya
kından bilmiş olsaydı, Sancak .üzerinde 
Tilrkiycnfn haklı davasını daha derin 

bir görüşle mütalea ederdi. 

Ga..-iantcp için dün yapılan toplantıda gcleoek ıtıl•n 7:urfo1uş bayramında 
ayni zamanda Halayın da kıtrtul~c;u tes'it edileceği. SÖ'IJlcnildi 

Ruznamesinde görüşülecek bir mad
de olmadrğr için Büyük Millet Meclsi 
dün toplanmamıştı. Fakat mebuslarm 
çoğu encümenlerde ve meclis salonla. 
rrnda Sancak meselesinin aldığr ve ala-

(Dcoomı 6 ıncıda) 

ispanya harbi 

Hükumetçile1·· 
ilerl(qoı'lar 

ergos istikametinde 
taarruza geçtiler 

Moskova 26 (Radyo)- Jspan
~ gelen haberler, hükumet kuv
~tlcrinin kazanacaklan kat'i zafe -
l'İQ. umk olmadığını göstermekte -
~-

Filhakika hükumet kuvveleri bir 
(Dcuamı 6 uıcıda) 

......_ __ -:---~~~~------------
G&rbüz ve Güzel 

~@©Od!~ 
Msdlıal9>al~©l mu:?ğ 

~1Ü8aba1~mıza S1 tuımmu t"?.e .<:,. 
8d.e,ı Bay llii..<1C1Jin ojµu beş ya rı 

AYHAN 

kupon: 42 Çoculdıırmızm mOr:ı 

bakamıza lştlrnk cdebiımclert için 

.._bu kuponlıırm toplanması JQ.zrmdır. 

a ay bayrağıDörtyolda 
merasimle çekildi 

Payas, 25 (hususi) - Dörtyolda ku; 
rulan Hatay Erkin1ik cemiyeti binasma 
bugiin coşkun tezahürat ve alkışlar ara
sında Hatayhların bayrağı çekilmiştir. 

• merkezinde yarın saat 14 de bayrak sek 
me merasimi yapılacak ve faaliyete ge. 
çüecektir. 

Hatay marfı 
ŞEhrlmJzde 

Hatay Erkinlik cemiyetinin İstanbul 
Hataylılar, Hatay istiklali için bir mil 

(Devamı 6 ıncıda) 

...................................................................................................................... 
Kendi kendine 1000 kelime ile 

Lisan dersleri 
1 Sonkanun 937 de başlıyoruz 

AbOnc olacak olanlar,blrıın evvel ldarehanemizc mUracnııt etmelidir 

lcr. Memurlar ve askerler abone ücreti Uzcrlnc.lcn % ıo tenzlltıt gör~ 
ccklcrdlr. Her lisan 90 dersten tazl;ı sürmlyccektır. Her dtırslıı abone 
ücreti 400 kuruştur . .Memur, asker ve talebeye 360 kuru;;. 

FRANSIZCA, ALMANCA, lNGILlZCE 
Derslerinden herbiri, münavebe ile her gün gazetemiz 
i~inde forma halinde verilecektir. 

Derslerin verileceQi günler : 
Pa:;artcsi ve Pcrşanibc lngUi.zcc 
Salı ve Cuma Almanro 
Çarşaml>a uc Cumartesi Fronsızoa 

llcr ıcıyın birinci Pazarı: FRANSIZCA, il.:iıır.i Pazar1: INGIDIZ

GE, iiçiiııcii Pazarı ALMANCA, cWrclii.ncit /'azarı: PRANSIZ-

0"'1. olursa beşinci Pa::arı : JNGILIZCE. 

Lisan derslerinde takip edilecek metodun dünvanm en mü
kemmel metodu olduğunu iddia edebiliriz. Dclm iiK C:e;:;ten 
b:ışlayarak cümle vücuda getirebilecelt ve konm;mcyn basla-
yabileccksiniz. .. · 

Ne okuyup yazmak için, ne de konqup ciimle 
yapmak için size hemen lüzumu olmayan güç ı;e 
akıl kanştmcı kaidelerle kafaııızm karışma
dığını görecek ve derslerimizi, vereceğimiz resim 
ler üzerinde takip ederken bilakis büyük bir zevk 
duyaeaksmrz. 

Abone oluw7• istiycnler geç 7.xılrrıam.al1dır. Bıı ılctslcr sonradan 
7..-itap şeklinde çıharılm~yaoağı içi>ı bunları ancak gazetemizi ta-
leip edenler elde ~lcbileccklerdir. • ·····················································-··············-···· ............ _.. ...................... :. 

Gaz:antcptc 14 füıcii 'kurtuluş bayramrnda şc1ıitlcrin 1umıik1eri (WUJ,cyc 
göWrüliirken 

•• ta 
diyor 

r 
• • 

Büyük Önder Atatfük Gazi Antepliler munmn çel ilen telgrafa şu 
cevabı vermişlerdir: 

Nuri Conker ve Ali Kıl .. 
ANKARA 

On beş sene evvel Antep, ki, sadece bir Türk şehridir, her nasılsa ya
bancı kuvvetlerin eline düşmüş bulunuyordu. Bu tek Türk şehri, hiçbir 
yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığiyle, kendini kurtardt 
ve "Gazi., unvcnına bihakkın liyakat kesbetti. Gazianteplileri, o gün ol • 
duğu gibi bugün dahi, hürmetle takdir ederim. 

Türki.im, diyen her şehir. her kasaba ve en küçük Tiirk köyü, Gazian• 
teplileri kal• amanlık misali olarak alabilirler. En eski çağlardanberi tarihi 
Türk yurtlannd:.·, Tür!·lüğün yüksek varlığını kahran nlıkla tesbit ebniş 
olanlarla. :ıhsan beraber olduğumu beyan etmekten duyduğum 7evk ve 
saadet yücedir. r:. ATATÜRK .1 

Gaz·a teb·n 
kortu uş a r mı 
Bütün memleke te ey canh 

meras·mıe tesit edildi 
Knhramanlar diyarı Gaziantebin kur 

tuluşunun yıldönümü dün büyük mera • 
simle şehrimizde ve Ankarada tes'it e
dilmiştir. 

Şehrimizdeki mcrasinı Eminönü halk 
evinde evin büyük salonlarınm almadr .. 
ğı bir kalabalık huzurunda yapılmıştır. 

(Devamı 2 incide) 

~hın 

ti 
Pazartesı günü neşrine başlıyoruz 
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Troçki 
Giz.li ta.hrlltlel'ilc ana.vatanındaki bazı cs'ki arkadaşlarını yanlış yola 

scvkcdip vatana hıyanet suçu al.tında idama silrüklcten Lco Davidoviç 
~ki, nihayet Norveçten de a.Wdı. 

Troçki Mannaradan ayrıldıktan sonra Avrupada bir müddet dolaş
mııı ve nihayet kc.tıdisine Norveçt.e sxğmacak bir yer ,·erilmişti. J{om.şu
muz ve bilyUk dostumuz Sovyet Rusyada bazı ufak hadiseler, o koca 
deyletin seri bir kararı ve haklı 1bir ceza.siyle derhal bertaraf edildiği 
sırada anlamıştık ki, Tr~ki Norveçte kendisine g06terilen misa.firper
verlij;'C ihanet etmekten geri d~ş ve ba§I kilonıctrolarca uzakl~
ra 'k'adn.r sokulan bir tezvir yılanını büyütmekten zevk almıştır. Bu ha
diseleri müteakip Norveç hükumeti, kendisine siyasi faaliyetini kat'iy
yen kesmesi ihtarında bulunduysa. da, bu "hasta adam", asla rahat du
Tamıyacağını itiraf etti. Ve bittabi hemen nezaret altına alındı. Çok 
siirmedcn kapı dışarı edilmesi diişünüldü. 

İşte bu karar bugün tatbik edilmiş ve 1925 senosinde Sovyet Rusya
nm Harbiye Komiserliğinden a.tıldrğı tarihtenberi, düşmüş olduğu evsiz
lik hayatına bir meçhul ufuk daha açılmı5tır. 

Gerçi Troçkiyi şimdi Meksika Cumhuriyeti kabul etmek ÜZP-redir. 
Şi.mnli Amerikanın Sosyalist idare altında bulunan bu oonup ko~usu. 
Troçkiyi sinesine almakla ne dlŞinüyor, bilemeyiz. Fakat şimali Ameri
kanın merkezi ölan Vaşingtonda bu meş'um misafirin, daha gelmeden 
evvel akisleri bclirmi~ir. ı\medka Hariciyeşi ondan endi~ ediyor: 

Tahrikçilerin· bu en azılısı, ya orada da tek durmama ... Ve Meksika 
HUkQm.eti onun faaliyette bulunmasına mani olamazsa. .. 

Şimali Amerikanın Meksika hududu gayet hafif bir muhafaza al
tındndir. Adeta orayı küçük bir polis kuvveti göz altında tutuyor. Eğer 
Tror)ci Meksikl!.da da. bir komünist propaganda merkezi kurarsa, onun 
adamları Amerika toprağına geçmekte adeta hiçbir güçlüğe rasla
mıyacaktır. 

Bu itibarla V~ington Hariciyesinin, Troçkiyi memleketinde tutma
ması veya faaliyetini sıkı bit' kontrol altında bulundurması için Mek-
sika hükOmetini tazyjk etmesi ı>ek muhtemeldir. • , 

Ve Meksika. Hükfuneti, herhangi hususi dü~üncelerini kom§uluk lm
kukundan listün tubmynrak Troçki'ye yol vermek gibi bir clirayet 
.göstcreCQk olsa, bu haris idealist nereye gider acaba? 

Yerin '"stündc .rahat edemediğine göre ... 
HlKMET MVNIR 

Doktor Şaht diyor ki: 
"Almanya toprak 
-, ta ebinden-asıa 

~ ~ f "'"' <ff . ...... --!?" r . vll 

vazgeçnienıelidir,, 
Bu Sıeit>aiıJoi posta ;ıe gc~ Morn1'l!Jı 1er arasında - müttehit bir irade bu ta-

P-03t ga;;otesi yazıyor: lehe, bütün dünyanın gözö önUndemil-
Alına.n ilrtısat nazırı Dr. Şaht şu _za_h_ere_t_c_tm......,...el_id._ir_. _______ _ 

nutku söylemiştir: j 
Almo.ny~ istikbaline dair beelefüği 

hmitıerckn vazgeçmek jstemiyor. O

nun için bugünkü siynsA mesele, Alman 
yanın kendi halkı için dünyaaa bir yer 

yaratıp yaratartııyacai;"l meselesidir. 

Jl'akat den~m bir Almanyayı, Al

mn.nya kimsenin nasırına basmaksızın 1 

in§a edemez. 

;Almanya., toprak talebinden asla 

v~emcli, bunu iStemektcn yorul
ma.ıruıüdn-. Çünkfr bu arzu tatbik edil
diği zamandadır ki Alman halkı ihti -
yacını kendi toprağİnd:m temin etmiş 
olacaktır." 

~olf Hitler.io milli sosyalist lider
liği hltmda\kuwetli - ve bilhassa genç 

.. • • 1 

Halkcvlerfnde 
karagöz 

Ankaradan verileh maluinata göre 

nu1li oyurilanmız arasında yer alan Ka. 

ragöz halkevleri vasıtasile ihya edilecek 

tir. Ankara hclkevi bu işte biltün halk

evlerine örnek olacaktır. Karagöz isin 

eserler hazırlanmaktadır. 

lstanbuluiı 
her köyünde 

· Bt.~ş seneye kadar 
mektep açılacak 

· Vilayetimizde, bu ders senesi esna
sında bilhassa köy mekteplerine ehem
miyet verilmektedir. 

Bu yıl Çatalcanın Tepecik köyü hal
kı tarafından çatısına kadar yaptırıl
mış olan üç dershaneli köy mketebinin 
tıımamalnmnsı için 3102 lira tahsisat 
verilmesi takarrür etmiştir. 

Gene bu yıl Cclıiliye köyü ilkmektc
binin tamiz:i _yapılmış, Göç~öy mekte
binin noksan kalan işleri tamainla.n
mıgtır. 

By yıl i~inde Bakırköyün Küçükçek
m.ece, Çatalcanın Boyalık, Kızılcaali 
ve örcünlil köylerinde üçer dershaneli 
yeniden dört ilkmektep yapılacaktır. 

Bu suretle beş sene içinde, yani 941 
ders senesine kadar İstanbulun bütün j 
köylerinde birer ilkmektep kurulm~ 
olacaktır. Şimdi üçer dershaneli olarak! 
yapılmış olan ilkmektepler de o zama
na ,kadar beşer sınıfa çıkarılacaktır. 

itazyanlara g~e Alm.a,ıya - Jap~mya ittifakı ve Sovyct Ru:nJa .. 
ltaıyanca "Guerin Meschino" dan-

• ! ' • I . ·-

ll-aziantebin 
kurtuluş bayramı 
Bütün memlelcette heyecanh· 

merasimle tesit edildi 

Doğru mu, 
değil mi? 

• 
KDbırntneır Gene 

bOZlYJDdıuı 
J{ibrit şirketi hakkmd1 şil;ayctld 

bir zamandtr d1'rmu.~tu. Bıwd.an evvel 
kibrit kutularmın içcrsin<le;-ı el· · 
IMrit çıktığına dair, gazeteleri' 
mızc birçok mek":tupla>· gelmi.J ve vııııiı 
Zarı ııeşroderek 1.a::ımgclen tedbirleri' Ş 
alınmasını dilemi§tik... O ::aman~ 
beri, mil§terilerin.in sigaralannı vcY' 
pıo'Olarını ya/..."ma.k ne::al:eti?ıi göster~ 
bazı akdarların alelacele 1.."11.llandıkl"' 
rı ta::;c 'kutulardan başka umumiyet 
hiçbir l:ibrit kutusıı bo§ ueycı seyrek 

(Ba§ tarafı 1 incide)' 
Merasime istiklal marşile başlanmış. 

tır. Bunu Osman Barlasın söylediği bir 
nutuk takip etmiştir. 

Osman Barlas, Suriyeyi bir su gibi 
istila eden Fransızların cenup ·vilayetle
rimize gelince esaret bilmiyen bir mil
letle karşıiaştrklarım, burada durmağa 
mecbur kaldıklarını söyledi ve Antep 
mücadelesini tebarüz ettirdi. 

Son aslan 
Söz alan muhtelif hatiplerden sonra 

doktor Fahri sözlerini çok güzel bir mL 
salle susliyerek dedi ki: 

"- Mısırda bir Menşiye kalesi var
mış. Bu kalenin her burcunda bir aslan 

, çeri de 

• Şehir mtitehlLllSıamm talebi veçlıile Bo 
!a.ziçlndc yeniden mayt mahrukat depo.su 
in§a edllmcme.sinc dair kararlA) .. dün beledi 
diye §Ubclerlne bildirilınişUr. 

• Ank.cırada Ycnlşehirde yeniden yapıl&cak 

cumhur riyaseti, J.fillet Mecllsl, Ba.§vekAlet 
ve hnı-iclye binıılnn i!:in 4,IS milyon lira ve 
rllmcsinc dair bir kanun teklifi haztrlanmıı 
tır. 

* 1ş da.lresi rclııl En.iş Behiç Eskişehir, 
.Adıuıa ve ldcralıı havalisinde yaptığı scya 
hııtten Ankaraya donmüştUr. 
* Gıimrllk muhafaza t.qkilAtı eon bir hnf 

ta içinde birisi ölU ve UçU yaralı olmak Uzc 
re 135 Jcaçııkçı, 2055 kilo gUmrük kııçafı 
ynka1ıunl§tır. 

ıo: Fatih kazası merkez na.biye mUdUrlilğ'U 
ne serkomiBcr KAzmı tayin Cdilmi§tlr. 

• Hava tebllkcstndcn korunma komlayonu 
dün va.il muavininin riyaaeUnde toplanmI§ 
ve bUtUn kaymakamlar bulunmU§tur. K.omi.s 
yon kf;yıerUı de telefonla merkeze bağlanma 

xna. ltarar vcrmi"tır. 
4' GUTfLHık muhafııza. te~k118.t:t :Kunıçc§iTı.c 

köııı.u~1depoisrmdan. gece k&Y!kla kömijr::kıt 
Çil'lin Ahmet ve HUaeytn 1sminde iki ldpyt 
yakalamııtır. 

• Yun.an bandıralı C.orcuyoa vapuru 3500 
ton krom hamuleslle İz.mitte Dil iskelesi el 
varında keraya oturmuştur. Kurtanlmosına 
çl\lı§ılıyor. 

• Buğday flyaUnrnıda dU,UklUk devam 
etmclttcdlr. 

ııı Türün inhisarı i~ln b&zırlanan 105 mad 
de.ilk yeni kanun projeainl İnhisar umum mu 
dllrü :Mit.hat Yene! Aııkaraya götünnUıtUr. 

• İnhisar eksperl oımak üzere müsabaka 
ııntıhanınıı. i§Urak etmiş 18 gençten 15 i ka 
zn.nmıştır. 

* Yeni puaport harcı ka.nunlle altı aylık 
ve üç aylık pasaportlarda. füdaa edileceği hıı. 

bcr verilmektedir. Bu meyanda. harçla.r ten 
zil edilecektir. 

ııc 'I'ahrnnda bulunan ve mUteaddit yeni 
muka,·eleler Qzcrindc mü.zaker'Cler yapan he 
yetimiz daha lkl ay orada kalacaklır. 

• Yılba§mdan iUbll.fen başlayacak olan 
yeni lthalft.t rcjlınl için hazırlıklar yapılmak 

tadır. 

* ŞetUrcllik mllteha.asm m1ma.r Prost 
ve belediye imar mU§aviri Ziya dün Ankara 
dan döıun~lerdlr. 

* Belediye memurlarına ancak fevkallde 
mUstaco\ ~!erde avanıı verilecektir. 

ıc: Genel Kurmay .Asbaşkanı General KA 
zım diln Ankaradan şehrimize gelmi§t1r. 

• A.:mcrlknnm yeni tıstanbul iklncl konso 

tosu Gatlner dün şehrimize gelmlıtir. 

ııo Hukuk birinci smıtmda dönenler Anka 
raya l51r heyet göndermeğe kara.r verml§ler 
dlr. Bu ht'yet hukuk ikinci ımutına verilen 
uı: sc:tellk tıılıB11 hakkmda.-ı kendilerinin 
de lsWadclerlnl tstlycceklerdlr. 

• Dclcdlye çıkmaz sokakları ileride ana 

caddelere bağlayabilmek için buralarda bina 

yapılınaauıı., menctıni§Ur. 

ı;: Yeni TUrk - 1talyan UcaN-t anlaşması 

Rnmnin !muı edilmiştir. Yeni anlaşmn son 
klmınun birinden it!bııttn mer't olacaktır. 

Bu ani rruı. ı:e lıusıısi. t.ıı.ka.s muameleleri 
kaldırıl:ru9tır. 

* &ırg~ hAkim vekillerinden yııpılM imli 

handa muva!Ca.k oıamıya.nlar tasfiyeye tabi 
tutulacaktır. 

oı.arda: 

* Macarlstandl\ Turan cemiyeUnin kurulu 
"unun 2ü inci yıldönUmU mera.'!lmlc kuUulan 
~ 

mı, ve Ttirkçe nutuklar ve şarlcılar söylen 
ml§Ur. 

ı;; lngUiz kralının kardeşi Kent düka.amın 
bir kız çoc~u dUnya.ya gehnlşUr. Remıi teb 
Uğ DU,ca dö ıcentle kUçUk pre11JJCBin tam sıh 

hat te olduklarını bildirmektedir. 
c: İngiliz maliye ntı?.ın Çembcrl&)'ll dUn sa 

hah Fransayn hare!t~t etml.ştır. 
• Yunan hUkfun• ti P.azn Zabarotun akrn 

bnlarmr'lım Yun.'U\ tı?bUBI olanlann bukuku 
nu arayl\Cnktrr. znharofun va.siyena.me.ı öl 
lUmUndcn kırk gUn sonra açılacalctır. 

yatarmış. Zamanla aslanlar birer birer 
ölmüş; yalnız bir tek ihtiyar aslan kal
mış. Bir gün bir prens köpeklerile, ho. 
paylarile kaleyi gezerken kalenin bekçi 
si ohın bu ihtiy41r aslanı görmüş. Asla
nın tevazuundan istifade ederek köpek· 
lcrinin kahramanlığını seyretmek iste. 
miş ve bunları aslanın üzerine saldır

mış. Aslan kepeklerin hücumlarına ev
vela hiç ehemmiyet vermemiş. Fakat 
taarruzzun tahammül edilmez bir hal 
aldığını görünce bir pençe ile köpekleri 
yere sermiş. işte arkadaşlar Türkün va. 
ziyeti; bu aslanın vaziyetidir.,. 

Bundan sonra gelecek sene Gaziante
bin kurtuluşunun Hataym kurtuluşilc 

beraber kutlulanması temennisi izhar 
edildikten sonra merasime konserle ni
hayet verildi. 

Gece Parkotelde bir suvare verilmiş. 
t:r. 

mkmnıar. ~~ 
- Lakin lm Tv1ıtukırdan çıkarı kibritli" 
re bir ookalım. i 

1/alkırm:: d~ her h:ıldc lnmu. far/\l'f 
mi.5 olac~ldır. Kibrit çôplerinin ucu 
süriilen cczımm 1..-ısmen az uc kısmeı4 
bozuk olması dolayısile, kbritl.er çO' 
l;ıldığı gibi söıııiyor. Ye bu yüzden 11' 
sigara tJakmak i{'in birr.ok l..-ibrU sarf ·İ 
lımuyOT. Hele bu rüzgarlı zamanlardtl·, 

Ankaradakl maras1m ve kibritlerin böyle yanıp '!,ıarnp sönme" ~ 
heyecan t:c W::ımı.~uz !/Crc bir-;.bk k:ut·~!arm saf• l 

Gaziantebin kurtuluş yıldönümü An· /Milnıesi. kibrit i.stihldkini de 1ıalk1 1 
kara halkevinde büyük merasimle kutlu Mmrına olaraT..~ arttırmı.J oı~ gerik• 
lanmıştır. tir. 

Merasime istiklal marşile başlandı. Bu itibarla kibrit ~r1·~tiııin mfüııtJ -t 
Gazinantep mebusu Asım Aksoy, Ga- .<rillerimfo ta.rafından dikkatinin 1wme'I 

ziantep müdafaa harikasını müessir bir ccUJcdilm.esi lazımdır . t 

konfransla hikaye etmiş, Antep tarihin. Bımdıcm l>a.5ka ~ı iki Mk-tayı da gfr 
den kısaca bahsettikten sonra müdafaa ::önünde tutmak icap ediyor. ~ 
daki §ehametleri birer birer anlatmıştır. 1) Kutular ktıpaklc.rıınıa gcu~k gel• 

Hatayla beraber mektcdir. Cepten çıkarken Ç<>k de/6 
Bundan sonra Hukuk fakültesinden dii.şü:yor oo dökülüyorZcır, tabii bıı. ;i• , 

Antepli Esat Antep müdafaasından bah yana 1cim8e tahammül edeme:. 
sederken Hataylıların bu mücadelede 2) Kibrit çöplerinin bir kısmı dJlqt 
Anteplilerle birlikte çalıştıklannı zik- Vaf8t: çı1-cm4ktadt1'. 
TCtti ve Hataylıların 1 kanunda vermİJ Halkın Dostu 
olduktan iki istiklal ıehidinin alile.ine _...;.... _______ .;..... _______ ~3 

yardım için teklifte bulundu. Merasim. se•nede çeyrek 
de Hataylılardan bahsedilmesi umumt 

bir heyecanı mucip oldu. Hataylı Rcpt m•ıyon dolar 
~lı! alaralC Hatay}llann 1 dın~~ylat_1nı hf'- 1 
~~~nla anlittt ve sözlerini şöyl~ bitir- ..,t<a zan an 

··- Başnruzda Atatürk, kalbimizde Bir aazetecl Uldft 
Ankara, dilimizde istiklal ve benliği. fit 

mizde Türk kanı varken bizi teessüre Nevyork 2S (A. A.) - Hearst 
sevkedecek yegane cihet istiklalimiz neşriyatı genel direktörü Aarthut 
uğrunda ölememektir.,, Brisbane bu sabah 7 2 yaşında oldtı~ ı 

Hataylı bayan Nahide de yazdığı ğu halde ani bir §ekilde ve!at et. 
bir şiiri okuyarak alkışlandı. mi§tir. Brisbane senede z,o bıl1 f 

Gaziantebe ait türküler ve kurtuluş dolar kazanmakta idi. l 
destanı okunduktan son:a Gazantep HABER: Arthur Brishane dü~· 
kurtulu§unun 14 üncii yıldönümünün yanın en çok para kazanan gazeteci' 
filmi gösterildi ve Gaziantep manzar;ıla siydi. En küçük bir fıkrasının altınB ~ 
rından projeksiyon yaplrdı. Gece de An- dahi daima (her hakkı mahfuzdur) 
kara radyosunda bir Antep gecesi ya- ibaresi konurdu; Yazıları o derece 
prlmış ve ayni merasim tekrarlanmış. ehemmiyetle ka~ılanmaktavdı · 
tır. Bundan başka, bu meşhur gazeteci' 

AtatUrke çekil n tet:ıraf nin yazıları acentelere satılır ve on· 
Bu münasebetle Gaziantep saylavı A- lar da dünyanın, bilhassa Amerika• ~ 

li Kılıs ve Nuri Conker Reisicumhur nm diğer gazetelerine hemen dağı• · 
Atatürke şu telgrafı çekmişlerdir: tırlardı. Yani Arthur Bri3bane öyle • 

Bi!yiik Kortancı Atatüric bir gazeteci idi ki, söylediği her söf 

ANKARA yüzlerce ga7.eteci tarafından tekr~~ 
Gaziantep kurtuluşunun 15 inci yı1- lanır ve muharrir, bunların her bıl'l 

dönümü, bugün Ankaradaki G;ıziantcp. hesabına külliyetli bir para alırdı. 
Jiler ve Ankara halkı tarafından Bal- d 

Bu adam ne söyledi ki. ken isin.e kevinde salonun istiap edemediği büyiı_ .. k I ·ı· d di• 
bu kudar ehemmiyet ven ıyçr u bir kütle tarafından coşkun tczahu-

rat a ut u an ı. enup u u u uzerın. 1 k 1 1 d C h d d ·· · ı veceksinız. ! Arthur Brisban.e filha' 
deki kahraman !iehrin. bütün mahrumi- kika, malumatı pek geniş, çok okt1' 
yetler ve iınkansrzlıklar i~inde, on bir muş ve herhangi hadise üzerinde 
ay düşmanla nasıl mertçe savaştığı an- zahmetsizce ve esaslı surette müta • 
}atıldı. O şanlı celadetten hatıralar ya- lea yürütecek kabiliyette bir adaJll 
dedildi. Bu münasebetle 1 ürk cvliitlan dı. 

na, istiktal ve cumhuriyeti emanet eder-j Amerikada 28 muhtelif gazeteye• 
ken, tasvir buyurduğunuz elim vaziyeti Radyo istasyonlarına sahip ve ··GB: 
batırlıran halk, bir gün gene istiklali zeteciler kralı,, adiyle anılan Hearıt 
müdafaa mecburiyetine düşerlerse, Gazi in, San F ransisko ~ehrindeki ba§lıc.' 
an tep müdafaasınd:ı olduğu gibi vazife- "'azetelerinde, Brisbane, ''T oda)' ,. 
ye atılmak için bulunacakları vaziyetin bugün,, başhğı altında günlük fı~~ 
imkan ve ıeraitini düşünmiyecel;leriıtl yazar ve haftada bir, gayet ihatıJJı 
damarlanndaki asil k.ına güvenerek hay bir onlayışla kitap tenkitleri yapıır: 
kndılar, ve Türklüğün Büyük Kurtan b k 1 ·ı· )ert 

dı ve bundan a~ a ngı ız gazete 
cısına, minnet ve tazimlerini sunmağa b" k k 1 }et 

için dahi daha ırço ma a e bizi memur ettiler. Ellerinizden öperek ııı 
yazmaktaydı. Yani demek istiyor arz ederiz. 

N. Conker A. Kıl çl ki, senede çeyrek milyon dolar k~ıa: 
mm bu Amerikalı gazeteci 7 2 yıt 

1nSan1ar1 n O \.1 şma rn~1en, kazanmakta olduğtı 
Y .. parayı hakkedecek ka<jar emek }lşf" 

1 cıyordu. 
arı uzu ,, o r 

1 
======================== 

Fransanm Nis !3Chrinde neşredilen dan on sene evvelki ayni ya.~ta. 01~ 
bir istatistiğe göre, insanların vasati çocuğun boyundan vasati dört bUÇ 
boyları artmaktadır. ı santim fazladır. tte' 

Bu, bilhnEsa Almanyada nazarı dik- Boyun böyle artmasına. ,b~Jıe3 . ri 
kati cclbctme.ktcdir. Orada on dörl ya bep sıhhi şeraitin eskisinden daha J) 

§mdaki bir erkek çocuğun boyu bun- 1 olması ve spord~r. 
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it q,örüş: 

'~vüincsek bDır 
rnem\Ylrr nftçftn 
öyROı onuyor'? 
~adoluya birlikte göç ettiğimiz 
I.•• yüksek mevkii olan ve muhtelif 
'rlerdc 200 liradan fv.la maaş alan 
rncmur olduğu halde, bu işini ter

i, ti. Halbuki gerek biz, gerek ba§ka
'l onun birçok şehirlilere gıpta vere
•:< §ekilde inkişafa müstait olduğunu 

rl.iyorduk. 
Şimdi, kendisjne soruyorum: 
...... Nasıl oldu da, şehrin vasattan 

k mevkiin; bırakıp köylli hayatı
döndün? 't Memuriyet hayatındaki inkişafın 

1l ecesi mahduttur. Bulunduğum mes
~ en bUyük fı.miri bile olsam alaca-
~ para birkaç yüz liranın içindedir. 
günkü medeni bir şehirlinin bütün 
iya-:lannr memur maa5ı tatm!ne ka-

. ~eğildir. Beııim böyle riske atıh~ı
sebe-b~, bu yeni sahada ömrüm bir· 

~
sene mahrumiyetle geçse bile. iler

bunu telfifi edeceğime kat'iyetle c
:ıtim Hükumet bu tarzda calışmak 
Yenlere bedava topra~ veriyor. Bu 

Oı •l'a<{ın kabiryeti maliım. İnsan kcn· 
ltudretinin de ölçüsünü tahmin ede

f' ~r. Bu unsurl~dan mUstakbcl haya
ti ı yaratacağım. 

"~ur.ada bulunduğumuz ilet haftadan
. bizi bedbinliğe sürükliyecek bir
~ ~yler söylendiğini ve birçok m!
erıe kan:ıln.ştrğımızr görilp işitmi-

ı~ musun? 
6' ...... Ben hesaplarımı vaktiyle esaslı 

tak yaptım. Bedbinane sözleri söy-
1· nler buralı olmakla beraber, i::ı ada
d değ'llerdir. Kahve dedikoduları 
·. l>ıyorlar. Birkaç misalini söyli~·ebi

lrn. Dört odıı.lı taş bir evin 2000 li
'1an aşa~ı çıkamıyncağınr söyliycnle
Sen de işittin Bu!!Un tn.5Çı U!?tasına 
:ısta!tbel evinıin pliinmı gösterdim 
3 ve kirecini bina y"rindc kendisine 
lim ettiğ:m takdirde 250 liraya 

bUyük odnlı, bir b:ınyolu, her o-
. a bir ocaklı. iki abdcsthruıeli bir 
tc!..m. ı:6.rgir bölmeleriyle birl:kte-

~
lı)aca~nı söylc:di. Bunun tnvnn ve 
~nıclerden, cam ve kiremitl~rinden 
1ret olan diğer kısımlan bura he

l ~lar'y!e 150 liradır. TaB ve kireci 
t~a verilen topraktan çıkarıyorum. 
t di öküzlerim nakliyatı yapacak. 
' ~lelikle, bına 500 küsur liraya mal 
• C<ı.'lttır. 

f1 + E~lıer fmd;k kökllnün bir lirava 
l olac:ı.3mı senin yanında söyledi-

·, ...... Anıc'e vevmivesi belli. Bir amele
o 'l k:ı.ç fı~dık dikece~i meydanda. 
) ıb!•e mnHim. Bu §ekilde hesap yapı
e ::ı.. bunun yarını liradan da çok a-
~ ohıca'nnr f!Örtiyonım. 

ı' -..... Demek ki teşebbüsilnil yalnız be-

Bütün esnaf 
ve tüccarlar 

l 

Ticaret odasına 
yazılacak 

ıTicaret od<ısr, Jstanbul mmtaka· 
sı dahilinde bulunan bütün esnafla 
kücük tacir ve 'sanatkarları hep 
birden tescile karar vermiştir. Es-
naf, kiiçük tacir ve küçük sanatkar
ların da odaya kayitleri lazım geldiği 
halde şimdiye kadar bunların dört 
le biri bile odaya kaydedilmemişler
dir. 

Cemiyetleri teşekkül etmiş olan 
küçük tacir ve küçük sanatkarlar 
cemiyetlerine kaydedilecek, cenıi · 
yetleri olmıyanlar da doğrudan doğ 
ruya oda esnaf şubesine kaydoluna· 
cnkhrdır. 

Oda meclisi bu husustaki tescilin 
ve bunu t?kio edecek mürakabenir 
193 7 yılr ilk iiç a,,ı i-:inde ikmfilinc 
kamr venT'İcıtir. Bu i.i<; aylık devre 
içinde tesrii ıntt?..,...,~les!ni yaptırm'· 
yanlar haltkmdn Ticaret odası doO
nı·lan do;ryıwn icraya müraca<'t ede 
r'"'ktir. Oc1:-lar kanumma göre o· 
darın'\ ke~et"~~; nC\Ta rn-r:-l"rt Mf!J.,1.,. 

me kDr:-~"a li17ttm olm?l.~,.,.,'1 do~ 
nt...J.,...., c.:ı,..;:;...,,.,:'I İ<:rl\ t~,.._f:....,..lC\n Vf" 

tesdl harciyle b("..rnber tahsil olunur. 

Adana feh\ketzedele
rlne yardımlar 

Kızılaydan: 21. 12. 936 dan 25. 
12. 936 ak§<Ullına kadar Kızılay Js
tanbul mümessilliği 1stanbul deposu
na, Adana seylapzedeleri için yapı -
lan teberruat müfredatı aşağıda gös
terilmiştir: 

Lira Kr. 
Evvelki listelerin yekunu: 5058. 26 
21 .12.936 Yüksek 'aldınl 
Hacıpaşa apartmanı Bay 
Hüsnü Karahasan 
22.12.936 Türkiye imar 

.5. 

Bankasından 500. 
22.12.936 Cumhuriyet gazetesi 
vasıtasiy)e. 446. 95 
22.12.936 Eyüpte Baba Haydar 
imamı Bay Feyziden 3. 25 
25.12.936 Feriköy Sen Jandark 
mektebi 8 inci sınıf 
talebelerinden 6. 17 
25. 12.936 Banka Komerçiyale 
Cnlata subcsinden 200. 
25. 1 2.936 fstanhul 8 inci ilk 
okul talebelerinden 9. 21 
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HABER - ~tcşam 1t05fa.<tt 

Şark demiryolları 
dün resmen alındı 

Mukaveleyi Nafıa Vekili ve Şirket 
murahhasları imzaladllar 

Şark demiryollarınm satınalınması

na ait mukavele dün Ankarada nafıa 
vekaletinde imzalanmıştır. 
İmza merasiminden evvel her. iki 

taraf murahhasları bazı teferrüat ü
zerinde bir miiddct daha görüstükten 
r,onra merasimin yapılacağı salonn 
gcc;mi~lerdir. Masanın bir tarafına 
şark demiryolları baı;murahhası Dcvis 
ve diğer murahhaslar diğl'r tarafına 
dn nafra vekilimiz Ali Çctinkaya ile 
devlet murahhasları oturmıı§tur. 

Evvela nafıa vekili Ali Çetinkaya 
murahhaslara hitaben kısa fakat ma
nidar bir nutuk söyliyerek murahhas
lara bu isteki hi.isni.iniyetlcrinden do -
layı tecıekkür ctmiı;tir. 

Bundan sonra şirket ba.c:murahhasr 
Devis nafıa vekilinin gerek kendileri, 
gerek mcmlckl!tlcri hakkındaki halisa
ne temennilerinden teşekkürden sonra 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 
"- Gerek arkattaşlanm, gerek ben 

bir mntetin iktısadi uyanmasına şahid 
bulunuyoruz. Bu ikhsadi kalkmmımın 
önderi olan Ulu ı:,:ahsiyetin, Türkiye 
Reisicümhuru Dahi Atatürkün, huzur
Jarmda hürmetle iğ;lirim. Onun baş
vekilile vekillerinin kıymetli faaliyet
lerni de takdir ve hürmetle anarım . ., 

Şirket murahhası nutkunun bu kıs
mından sonra tebessüm ederek: 

"- Vakıa bizler bu kalkınmnnın bi
raz dn kurbanları oluvoruz. z:ra yol 
görtlnüyor. demiştir. Fakat btiyük bir 
milletin muazzam cehid ve gavTeti ö
nünde an<'ak savgı ile iğilmemiz icap 
ed r. Doğrusu da budur ki ikbs:ıdi 
kalkınmayı tars:n kin ecnebi unsurla-
rın bertaraf edilmesi lazımdır. Biz bn 
mukadder neticevle karşılaştı~ımız ve 
bu sahnevi kanadığımız şu gürırle ara
mızda ikinci bir çalışma safhasının 

ba.51ıyaca;;na memnunuz Bu safha 
hattın i~lctilmesi değil, fakat teşriki 
mecıai safbasıdrr.,, 

Şirket mura.hhasının nutkundan son 

Tozko paranda bir 
kavga 

Kunduracı Tevfik,Veysel isminde iki 
arkadaş dün gece yanlarında iki kadın· 
la Tozpokaparandan Kasımpaşaya iner 
terken önlerine yorgancı Ali çıkmış. 
bunlarla kavgaya tutuşmuştur. 

ra samimi hasbıhaller yapılmış ve son
ra bir ziyafet verilmiştir. 

Haltı ne •artla aldık ? 
Şark demiryolları kumpanyasının 

bütün varlıklarmın hükümete devrine 
mukabil hükumet 6 milyon lira ta.ah
hüd etmiş bulunuyor. Bu para. yüzde 
beş fazili tahvil ihracile şirkete ödene
cektir. Bu suretle hükumet borcu en 
çok 20 S<•ncde itfa için yılda 478 bin 
lira ödiyccektir. 

Hattın hasılatı jse masraflar çıktık
tan sonra bu parayı vernıeğe müsait
tir. 

Türkiyeden başka Fransa, İsviçre ve 
diğer beynelmilel borsalarda. kote edi
lecek olan bu tahviller münhasir.l.Il 
:MaJlyc Vekilimizin imzasını taşıyacak
tn·. Teminat olmadığı için düyunu u
mumiye gibi beynelmilel bir müessese
nin iştiraki de me\"ZUUbabs değildir. 

Müba.yaalar borsada yapılacağına 
göre tahviller daha çok kısa bir za
manda da ödenmiş olabilir. 478.000 li
ranın düyunu umumiyede olduğu gibi 
yarısı döviz yansı da malla ödenecek
tir. Diğer ha.tlarla mukayese yapılın
ca, yani tahvilat faizi yüme beş yeri
ne yüzde 7,5 esasına tabi tutulursa re
sülmalin 4 milyon 800.000 lira adde
dileceği de görülmektedir. 

ilk tren 
Hat 1 kinunusaniden itibaren dev

lete intiknl edecek ve o gün ilk tren 
Sirkeciden merasimle hareket edecek
tir . 

Terkos tesisatına 
yapılan IU\veler 

Sular idaresinin geçen sene Feri· 
köyünde inşasına başladığı 7.500 
metret mikablık su hazinesiyle hazi· 
nenin teferruatından olan tevziat o

dasının inşaatı da ikmal edilmek Ü· 
zeredir. Bu tesisatla terkos tesisatı 
tekemmül etmiş addolunmaktadır. 
Bilhassa bu havuzlar her hangi bir a· 
rıza karşısında artık şehir halkının 
susuz kalması tehlikesini ortadan 
kaldırmıştır. Ayni zamanda itfaiye 
de hiç bir vakit susuzlukla karşı· 
laşmıyacaktır. 

l> \i7erine yaptın? 
....... Hnyır .. Ayni zamanda hissiyat Borsada mualllmler
'. ine ... Cünkü evvela köylüyU seve- den kesflen paralar 
t \. J{cndim de bir köy çocuğuyum .. 

Ali iki arkadaşı bıçakla muhtelif yer
lerinden yaralarru~, kaçarken bekçiler 
tarafından yakalıınmıştır. 

Gene F erikövünde su saatlerini a
yarlamak için bir ayarlama binası ile 
büyük bir malzeme deposu ve bir de 
lier nevi su tesisatının tamiri için 

ttı~m yere memnunivetle avdet e
~orum.. Yüksek tahsilimi yaptım. 
~Un wdünvnvr gezrtim. Şimdi, kendi 
du,~m vere döniivorum... Diğer 

l' ln<'rnnu~iyetım de. 'sevdii{im insan
l'la bıı ic;i var>abildi<?'im icin hfısıl olu-• 'it- • • . 
:·· F.;;.er yal!llz bn~TTT18. olsaydım. 

bıt daha mü~kül olurdu. 

(VA NO' 

· lfalye mek tebinde 
derster 

' /atihte yeni in~a edilen ve geçen 
b~Üşat resmi yapılan itfaiye mek-
1nde derslere sonk5.nunun dördün 

~~ pazartesi gününden itibaren 
"tlanacaktır. 

k~dıkiiy ve Usklldar 

Bursa idarei hususiye bütçesinin 
Maarife tahsis .edilen kısmı, bu sene 10 
bin lira noksan olarak tasdik edildiğin. 
den idare yeni ihdas olunan iki köy mu
altminin maaşhrını verebHmek için ge
çen sene ikramiye alan ilkmektep mu. 
allimlerinin maaşlar .r dan 12 şer lira 
kesmeğe karar vermiştir. Bütçenin dar
lığı yüzünden. kıdem :ı:amlan da verile
memektedir. 

Kamyonla tramvay 
çarpıştı 

Şoför Bekirin idaresindeki 4424 nı.:. ! 
maralı kamyonla Fatih Beşiktaş hattın 

da işUyen 105 numaralı tramvay dün 
gece Tophanede çarpışm!şlarclır. 

Kamyon devrilmiş, içindeki arpalar 
yere dökülmüş, tramvayın ön sahanlığı 
hasara uğramış, basamağı kırılmıştır. 

~~---------~-------

1fl9HiW TAMTIWİ 

C'U:'\lAJffF.~t 
Blrlnclklınun - 1936 

Hicri: 1355 - şevval: 12 
Şcblycldıuıın sonu 

Gür.-• ıin 1>.::Lııu 1111111•11111•111 Cıunc~in B"ı ~· 
7,25 l6,46 

r.~ ıs.~{; 12,14 14,34 16,46 ıs,2::; 5,3 
clo l,0!) 7,28 9,4S 12,00 1,39 )2,51 

t ..... ~Q 

GEÇEN SENE BUGUN Nt.: OLuu·r 

İngiliz 
mlştir. 

- ltntynn mUnascbntı gcrglnleş 

modem bir ntölve kurulacaktır. 

Esnaf cemlye tlerlntn 
bugUnkU toplantısı 

Esnaf cemiyetleri muhasip ve katip. 
Jeri hu sabah ticaret odasında bir top
lantı yapmışlardır. Saat onda yapılan 

bu toplantıda ticaret odası esnaf şubesi 

direktörü Kbrm yorulmaz t,937 senesi 
ba§ından itibaren tatbik edilecek yeni 
muhasebe şekli hakkında izahat ver
miştri •. 

Dün akşam yapılan içtimada da her 
esnaf cemiyetinin bu seneki bütçelerin. 

den aynlan yüzde 25 yardım tahsisatla
·nmn müştereken kullanılması imkanla
rı üzerinde tetkikler yapmak üzere be§ 
cemiyet reisinden mürekkep bir heyet 
seçilmiştir. 

·~~~-----~~-----~~--------------------~-----------------------------------~ "analizasyonu 
~ndıköy ve Üsküdarın umumi · 
~lizasyon projelerinin tanzimi bir 
~lchassısa havale edilmişti. Bu 
~tehassıs projeleri ikmal ederek 
~ kısım Belediyeye göndcnneğc 
'Gtnı~trr. neşe ve saadetle dolması için ! .. 

{)\a borusu takarken 
~~riırgad:ı 92 numaralı evde oturan 
\~ baı dü:ı Ü\;Üncü katta soba borusu 

ariten sokağa düşmüş. nğtr surette 
r,1 · t-1 ! 
~ ·ana:-ak Cerrahpa§a hastanesme &.iU l 

1tnı§tlt' 

(H~yatt:ın bıkm:ş) imns: • e aldığımız mektupta de
niyor ki: 

40 yaşındayım.Hayatta da hi5bir kimseye bağlılığım 

yok. 'Mes'ut bir yuvnmın olmasını o kadar arzu ederim ki 1 

Yalnızlığım fecidir. Yalnız bir gecelik ahbaplar buluyorum, 

bundan da nefret ederim. Ne yapmalıyrm ?) 

CEVABIMIZ: Bikes kalbler için yapılacak öyle çok 

şeylc>r vardır ki! Zamanınm böyle boş şeylerle geçirmekle 

ne bt•yük hata e<liyorsunuz. Önünüzde koskoca bir hayat 

var. Evinize ne~e ve saadrtin dolması için bir tek İ§raetniz 

kifayet eder 

3 

N oel 
"Oum.huriyet"' te M. Turh4n Tan 'JIU· 

::ıyor: 

İsa ümmeti için kiliseler yılda yet, 
miş bUyük gün ayırmışlar ve o günler€' 
dini mahiyet vermişlerdir. 

Fakat yetmiş sa.yılı günün en önem
lisi Noel diye anıla.geleni olup bu da 
!sanın doğduğu gündür. Hıristiyanlı
ğın müessisi sayılan Cenabı İsa, son
radan yürütülen ve tesbit ohınan bu 
hesaba göre kanunuevvel ayının yirmi 
beşinci günU doğmuştur. Bütün mede
ni alemde kabul edilmiş olan takvimin 
başla.ngıcma. dıı. işaret teşkil eden bu 
tarihin nasıl tevsik edildiği t>ek belli 

değildir. Lakin dört muteber İncil sa
hiplerinin bu bahiste sa.kit kaldıkları 
muhakkaktır. Hatta onlardan biri St. 
Ma.rc, !sanın doğuşu hadisesin~ kendi 
kitabında temas bile etmemiş olup di
ğer üç İncil muharrirlerinin ifa.deleri 
ise şu biçimdedir: 

Mathicnün: 
"Mesihin doğuşu bu minval fu.en: 

oldu: Validesi Meryem Yusufa nişanlı 
iken içtimalanndan evvel Ruhulkudiis
tcn hamile kaldı. Yusuf onu rüsva et
mek istemedi, gizlice boşanmayı tasar
ladı, fakat düşünde görünen bir me· 
lek: "'.Yeryemi kabul etmekten çekin· 
me. O, Ruhulkudüsten hamildir, doğu
racağı çocuk kavmini günahlardan kur 
taraca.ktır,, dedi. Yusuf bu emre imti
Ralle M.eryemi ~ gazgeçti vt? 

doğan çocuğa İsa adını verdi. 
St Luc'ün: 
"Yusuf, Ruhulkudüscn hamil olan 

nişanlısı Meryemlc Beytilahnıe geldi 
ve o sıra.da Mcrycmln vakti tamam ol
duğundan ilk oğlunu doğurdu. Bir han
da bulunuyorlardı. Çocuğu yatıracak 
yer yoktu. Annesi !sayı kundaklayıp 
ahrrdaki yemliğe yatırdı. 

Evangelistc diye meşhur olan St. 
Jean de M.a.rc gibi doğum bahsine te
mas etmiyor ve bir takını remzi tabir
ler kullanarak bu kanRık meseleyi in· 
celemek .istemiyor. 

Şu halde lsanm kanunuevvelde ve o 
aym yirmi beşinde doğduğu, yahud 
M.eryemin mart ayının yirmi beşinde 
gebe kaldığı ne ile tcsbit olunmuştur? 

Roma kilisesi işte bu bUyük meçhu
lil mücessem bir hakikat haline koy
mak Yolunu bulmuş ve !sanın yirmi 
beş kanunuevvelde doğduğunu tarihl" 
kabul ettirmi~tir. Hayli önemli bir 
hilner!-arhk olan şu işi ba.şaran. evvel
ce Hildebrand adını taşrrken Papalık 
mevkiinc geçtikten sonra Yedinci ve 
Büyük Grcgoirc diye anılan bir papaz
dır. Alman İmparatorlarına karakışts 
yaya olarak dağlar a.5trran ve aya.ğT. 
nr öptüren bu Papa için !sanın doğum 
gününü tesbit etmek elbet güç bir fieY 
değildi. Hele o doğum sırasında Roma 
İmparatorluğu namına Kudüste nilfmı 
tahriri yapıldığı malfun olduktan 50n
ra ? ..• 

An karada 
Parti VllAyet konflre

st dUn toplandı 
C. H. Partisi Ankara ilyönkuruI kon 

gresi dün açlımıştır. 
Vali ve Pnrti vilayet başkanı Nevzat 

Tandoğan söylediği nutukta Parti idare 
sinin vilayetlere verilmesinin sebepleri· 
ni anlatmış ve bunun faydalı neticeler 
verdiğini ilave ettikten sonra ~öyle de· 
miştir: 

"Kemalist rejiminde h:ılkın idare i~
lerine karışması, yalnız vilayet ve be
lediye meclislerini terkip etme yolu ile 
vilayet ve belediye işlerini idare etmek
le kalmamaktadır. Bizim rejimimizde 
bütün yurtdaşlar Parti mekanizmasının 
iı1lerine en geniş bir §ekilde karışırlar 
ve bu yoldan devlet idaresine müessir 
olurlar. Parti tüzüğüniin köy ve maha-1 
lelerden başlıyarak vilayet merkezlerine 
kadar yayılmasını emrettiği Parti kon
greleri, işte bu esaslı halkçı prensibin 
tahakkuku için en canlı ve semereli bir 

. vasıta olarak telakki edilmelidir., 

Vali Tandoğan, bundan sonra Parric..
alınan kararları anlatmıştır. 

Bundan sonra rapor oknumuş ve 
itifakla tasdik edilerek bütçe, hesap tct 
kik, dilek encümenleri ayntmq n yann 
saat 14 de toplanmak üzere to~Jantrvc. 
son verilmiıtir. 



-- -- -- -- -- - -- -----

• tc:nu.e ·uuzelllk doktoru, aares1 BAYA L ne hakiki vcy mUstcar adlarmızıa 11ora 
cağunz auııllertn cevaplarmı bu IJlltunda bulursunuz. nu ccvap'ıırı· Parlste ıınlaşmıg bulun 
duğumuz gilz~llik mUesscscsi vermektedir. GOzclll~lnizJ noksan bırakan kusurlarınızı blU' 
yazınız. 

- S2 - çıJwıauıa1: :mrctilc dökülmek içüı nn 
Sevim imza.siyle soruluyor: yapay.111,..,, 
"19 ya..<nndayım. Boyum 1,58, ayak- CEVAP: 

, 

1 
1 

kabı ile 1,62, h."ı1om 48 dir. Yani çu7: On beş ynşında bir kız tam mana-
zayıfım. Babalı.Zarı hiçbir §ey yemiyu- ·1 ı· · b l 1 

sı e ge ışmış ve oyunu posunu a · ı 

rıım, çibıkü <;ay, peynir, zeytin gibi §CY mış değildir. Daha clört beş sene ka
ler sevmi!ıorum. Her zanu:m için irirı-

dar boyunuz uzamakta devam eder. 
de bir iştahstzlık var. Saçlarım 00 kir" Daha şimdiden üzülmenize hiçbir 1ı 
pikZerim d-OTuWyor, bilhassa sa.çla -
nm.. Gözlerimin altında, yani elmacll.: sebep gördemiyorum. Bnunla bera-
kem.ik'leri.min üstlind.c iğne ucu ka.-l.'lr ber vücut daha körpe iken boyu bir 

parça uzatmanın çaresi vardır. Anufak bcya:: darıeZer var. Der:niıı aıtın-
00 olduifu için, ne §CT.-ilde zail olaoa- cak siz boyunuzun hangi tarafının, 
ğı-nı bilm:yorum. Ne yoopyım. Om1(z. Ötekine nazaran daha kısa olduğunu 
1.arım bira:: dar, göğsiim hemen 1.ı~ bildirmemişsiniz. Bazı vücutlar var· 
yok gibi .• Ağzım çok ı•/akt1r. Her!res dır; bazılarının da bacakları gövde 
tarafınd!l.n beğenilir. Falrot, geçen .<ıc- dır; bazıbnnm da baa:.klan gövre 
ne di§imlc iist d1ldafjımın deri.sini l:o- ile mütenasip olmayacak derece kı-
pardırrı. ]:\Tc yapayım.,, sadır. Siz bu iki katanoriden hangİ· 

c sine mensupsunuz? .. vap: 
Boyunuz 1,58 olduğuna göre ki· Boy uzatmak hareketleri ancak 

Ionuzun 48 olması hemen sıhatinize bir kapalı jimr.nstikahne de yapılır. 
itina etmeniz lazım geldiğini göster En iyisi de bir metreden baş1:t)'1J> iki 
mcktcdir. Sizin için ideal ölçü 54 ki- :-~.:ta üç metre yiiksekliğinde jimnas 
lodur. Bunu kaz<mmak için var kuv tik sınğma tırn:.:u.mak·rr. 
vctinizlc çalışmanız lazımdır. Saç ve Kol ve bacaldarmızda ' zla kıllar 
kirpiklerinizin dökülmesi çok zayıf zafiyetten de ileri gelir. Toplandık· 
olmanızdan ileri gelmektedir. Birke ça bunlar kendiliğinden dökülfü: 
re toplamağa başlayınrı:, saçlarınızla Kıllarınızı S:lkın traş edeyim yahut 
kirpikleriniz de sc:ığlık kazanacaklar- da ağda ile dökeyim demeyiniz, son· 
dır. ra yaşadığınız müddetçe pişman olur-

sunuz. 
Sabah kahvaltısı günün en mühim 

gıdasıdır. Zaten size çay hiç yara- Vücudunuzun kıllan meselesi yir-
maz. Sabah kahvaltımz muhakkak mi yaşına kadar aklınızdan çıl.-rınız. 
fÖyle olmalıdır: O yaşta da bunların kendiliklerinden 

dökülmemiş olduklarını görürseniz, Y amn bardak su; mevsimine göre 
o vakit cilt mütehassıslarım~zdan bibir meyve, şimdi elma mevsiminde-
rine müracaat eder, hususi bir elek· yi7. k"'hvnlı1vo b.,~lamndan evvel bir 
trik makinesile birkaç masaj yaptı

elma yersiniz. Meyveden sonra ra- nrsmız. Kılbnnız da bir daha çık-
fadan iki yumurta, hiç olmazsa bir mamak üzere dökülüp giderler. • 
yumurta, iki dilim ekmek, tereyağı --------------
ve bal. Kah\'alt1da çay yerine mu· 
hakkak 3Üt içmelisiniz. Hatta yatar- Tayyarede facia 
ken ele fl\! yeıine b:r bardak soğuk süt Sevg 1·ıı·sı·n 1• eçerseniz çok faysasmı görürsünüz. 

Yakınlarda portakal mevsimine gire- yafa B I an k ad 1 
cegız. Sabahlan kahvaltıdan evvel 1 
hiı· portakal yeyin ve bütün gün fır lnglllerede 
sat buldukça ve canınız istedikçe por 
takal yemeğe devam edin. Yiyemez- Ya h 8 ! O D d 1 
seniz 6u yerine portakal suyu içiniz. Gçonc gUn Pnrls semalarında geçen 

Gözleriniz altmd~ki beyaz kabar- garip bir a.~k macerasından bahset -
cıklar da sivilce değildir. Bunlar za· miş madam Şmcder namında evli bir 
yıflıktnn ı . ...,,. ,l dan bc.,.le:dir. Tabiat kadının mühendis Lallemanla ber ... bcr 

'le size bu bezlerle çok zayıf oldu;:: tayyare gezintisi yaptıkları bir sırad!L 
nuzu ihtnr etmektedir. Cöğüs, kalca k:ı.tlının kendisine yüz vemıiyen sev
ve saireye dair sorduğunuz sualler gilisini ateş etmek suretiyle ağır su
ikinci ve hatta üçüncü derecede gelir. rette yaraladığını, sonra zavallı gencı 
Siz evvela ve her şeyden önce hem yere indirerc'{ meçhul bir istikamete 
de hemen §İ§manlamak, kilo almak doğru uçtuğunu ya.znuştık. 

e 
os a 

m mur arı 
frtanbul posta ve Telgraf memurla

rı.ıdan tcfri edenlerin isimleri şunlar

dır: 

Merkez servis şefleri başmüdürlilk 

kalemi memuru İsmail Hakkı, seyyar. 
lardan Bürhancddin ve Ziya muhasebe 
memuru Ahmet, tel memuru İsmail 

Hakb, p:ıt·et memuru İbrahim, seyyar 
Ahmet Tevfik. Eyüp müdürü Hüseyin. 
levazım memuru Kasım, merkez me -
muru M Nuri. Kızıltoprak müdürü 
M<?hmut, paket memuru İbrahim Nuri, 
binalar levazım memunı Naim, Emir· 
gan şube memuru Ahmet .Mithat, tel. 
memuru Cafer Memduh, Rumelihisar 
müdiirü Şefik, tel memuru Hilmi, pa
ket memuru Mustafa Arif.posta me
muru RHat, başseyyar Hüseyin Hüsnü, 
seyyarlc:rdan Hasan ihsan, Mustafa Ta. 
lat, Beyoğlu memuru Musa Kazım, Ka
sımpaşa müdürü Hasan, Kanlıca şube 

memuru Vehbi, tel memurlıınndan Ce· 
mal, Salih Cemalettin, Kadri, seyyar 
!ardan Hasan Basri, Hakkı, Çamlıca 

şube memuru Şükrü.posta memuru Ab
dullah Yaşar, tel memuru Osman Nuri, 
paket memuru Ali Rıza, tel memuru İs
mail Hakkı ve İbrahim, başmüdürlük 
seyyarı Ahml"t Şefik, İstanbul seyyan 
İsmet, M. Ali, Süleyman Fikri, Tarabya 

müdürü Sait, paket memuru Salahad
din, paket memurlarından Ziya, muha
sebe memuru İbrahim, posta memuru 

Aft r 

ltalya tarihi rnmıer yapmaktadır.. Annibal'm Alp dağlarından geçişini 

tcm3il eden bu filme Afrikn fiJJerine binmiş binlerce figüran iştirak etmiştir· 

z s:nemasında ... 
Şimdiye kadar görülmemiş muvaffakıyetler kazanan 

şor ar 
John \'hı.ye truafmdan h:'.,ük se .. "zcşt romanı 27 kısım tekmili 
birden 

ş~~t~lgraf memu~nn~nM.~.~amnm~m~~mEESDG••••••••••••ma~ 
ki, M. Cemal, M. Aziz, .M. Ali, Fehmi, 
Mustafa, İsmail Hakkı, Ali, Hüseyin, 
Necati, İsmail Hakkı, Üsküdar memuru 1 

Ahmet ünim, merkez memuru M. Re. 

fik, telgraf başmt-.muru Hakkı, fab
rika mes'ul muhasibi Bürhaneddin, tel
graf başmemuru Nazmi, Beyazıt müdü. 1 

rii Faik, posta başmemurlarından l 
Mehmet Ali, Mehmet Taceddin, Bü-I 
yükada müdürii. Eyüp, telgraf memur-

1 !arından Süreyya, Muhiddin, Ahmet 
Şükrti, paket bıı.şmemuru Salih Srtkı, 

muhasebe başmemuru Avni, telgraf 
b:ışmemurlanndan Mustafa, Ali R!Za 
ismet Rıfkı, Burhan, seyyar Emin, Bey 
oğlu baJmemuru Hasan Basri, posta 

başmemuru Ahmet Resmi, Ortaköy mü 
dürU Hüsameddin, Salih, Galata memu. 
ru Bilhtami, Yeşilköy müdilrü Nafi, A-

nadoluhisan memuru Ahmet Vehbi, 
İstanbul memuru Ahmet Nureddin 
Hüsnü Kaşif, paket memuru Şakir, 

Tevfik, Selimiye şube memuru Emin. 
binalar levazım memuru Fuat, kalem 
memuru Nazif,posta memurlarından 

İlyas, Recep, Hrfr;ı, paket memurların
dan Refik, Emin, telgraf memuru Ce. 
mal, seyyar İbrahim Nihat, Galata me
muru Ömer Taceddin, paket memurla
rından 1hsc:n Hayati, Osman Sezai, tel. 
graf memurlarından Hasan, Mustafa 
Zeki, Ahmet Hikmet, Şevki, M. Cema-

ugün LE 
ŞİRLEY TEMPLE 

En son ve en ;,,üyük filmi: 

sinemasında 
2 fıım 

KÜÇÜK 

LOR EL. HAR Dl 
Büyük komedi 

~<AN 
KARDEŞLERi PRE SES 

Fransızca sözlü F ransızc.... sözlü 

m•mgBu~ün ,cocııklara <luhuliyo 20, hur:ıu31 2:5 kuruştur. 

• SiNEMASINDA 
Bugün 1 de matine 

s i R K 
Munzznm ve emsalsiz Rus filmi 

Sovyet film sanayiinin en güzel eseri olan bu filine Moskova 
Opere ve Balet tiyatrolarının en güzel artistleri i~tirak etmiştir. 

O~lbOVA ~ ~OlbOIOttN 
Rusyanın en büyük cambazhanesi, heyecanlı s· hneler, zengin 

~öv~lc., Rus dansları, ;:arlalnn, meraklı &!k macerası. 

-

BÜYÜK FİLM için görülmemiş fedakarlıklar yan•1----~•r. 
Bmrielllm::Z:::~:J:i::ıl:llRllEl.ll!!l:lll .. BZ;~ml ...... ~.... # 

Jeddin, Osman Besim, Ali Süreyya, 

muhnscbc memuru Adnan Kadri, sey· 

yar Taceddin, Unkaparu şube memuru 

--~ 

memuru M. Şükrü ve Çatalca müdiİ 

Mustafa Sabri. 
Jnccburiyetindcsiniz. Bunu sıhhatınız Madam Şmcdcr, bir hayli uçtuktn 

Ali Rıza, paket memuru Eyüp, ka11 

~~~~~~--~~~~~-~~~-·~~~--~--~~~-~~-~~~~~,_...___~~~--

ve sağlığınız namına katiyen ihmal sonra., tayyarenin benz:ni bitmiş, bu
etmemelisiniz. nun ümrinc kadın İngiltere toprakla-

Hatta eiz bu mevsim en azı üç ki rı:ıa inmek mecburiyetinde kalmıştıı·. 
lo kadar balık ya~ı içmelisiniz. Fakat karruıl·kta. inecek münasip bir 

Sizin için bol ,..,,.d:ı, aç•k hava il~ yer bulamadığı için tayyaresi kırılmı~, 
lazım olan şeylerdir. En yakın bir za" kendisi de hafif sureltc yaralanmı'=· 
manrl;\ fli~manlamn1a bı:ı-;!a-1ığmız· tır. 
l:>i:!c bildirin, o,..d.,n eonra başl"'l dert !{adının ilk i~i Paristeki kardeşin 
lerinizin c-arcl,_.: .... ; J..,,lmn:ra r..:>lr~m7 telefon ederek yaraladığı sevgilisin!:: 

- S 3 - ölüp ölmediğini öğr1-nmek olmuştur. 

ugün SAKARYA esk· (Elhamra)sinemasında 
iki saatlik r eşe, musiki ve da•,• filmi 

Filoyu akib Edelim 
(Follow the Fleet) 

Baş rcllerde: Dans kralı ve kraliçesi 
F R E D A S T A 1 R E ve G 1 N G E R R O G F. R S 

Ta!csimde Talhnhnnedc Suzan adik Ve hayatta olduğunu öt,';zoenince inti-1 

soruluyor: har etmekten vnzgeçmistir. Kndm bun =======-=================================================-=================:..::======::___..:::: 
'"15 y!l.Şındayım. BO!ntm 1)10 dır. Lu dan sonra bir !ngiliz pa!l:ızım r ra- gemernesinl istemi§tir. 1 etmediğini haber alınca çok sevinmiş- Iand Yurd'a müracaat ederek kadJ 

i•n • z-;mak için 1ıc yapay1m. IroT!aı mı· rak ağ!ıımış, ve yaptığı i~ten çok nn-ı Diğer taraftnn haı:;Uı.nede bulunanı tir. mevkufen Parisc gönderilmesini i~ 
<~ ve bacak'kınmda çok 1;ıl var, hiç dim olduğı.ınu söyliyerek duasını esır- mühendis de Madam Şmeder'in intih~r Paris emniyet direktörlüğü, Scot- miştir. 

M i ada h ydut r c "nd 

Pi:? BA iLE 
;.},'LE l<A R 
ı-ı'ı..)<iNİM 
re~v ı'Kt..E-Rİ 
V2.ERi NE: 
A~AP 9t=t>E 
vı'L.eR MV .: 
~\JMA. J<Alk 

Ttl..AR, .: 

~ 

I 
YA"'-~~' 'VOR.LA R ... 
A '1-AH.,-AN - g,·z,'ı<İLER 
B~ BuLUNVP ATE:Ş 

A<. M~SA.LA.R.,. ..... 

~ t M Di i ~ TE Pv
!>u v A. o~~ "TVLER ... 
~iç BiR\ t$j~ F~~. 

"'ıtıı> DPt o~a iL? .. 
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iş b ma iç·n kaç 
türlü yo vardır 

iş v recek adama mektup 
yaz a an bir şey çıkar mı ; 
bu me ,tup nastl yazılmalıdır! 
İ§i olmıyan bir ada.mm i§ bulmak i

çin ilk yapacağı teşebbüs, bir mties
sesenin sahibine mektup yazmaktır. 
Ve bu mektub nekadar güzel ve tatlı 
bir ifadeyle yazılırsa o kadar tesir e
decek sanır. 

Yazan adama iş kazandıracak rııek
tup nasıl yazılır? Mektup yazmakta.1 
ihtisas kazanmış bazı kimseler vardrr. I 
Onlar, size bir tane değil, yüz tane rlc 
mektup yazabilirler. Elverir ki, ücretle 
rini ödiyesiniz. Arzu ettiğiniz mektubu. 
en parlak cümlelerle hemen elini7.e sn
nuverirler. Onlnrm dediklerine ~<lrc 
bu mektupla işler garanti edilmiş de
mektir. Fir mtiesscsenin bir köşes!ne 

yerleşmek üzeresiniz. Halbuki, haki -
kat tamamen aksine çıkar. 

Yalnız fj\lnu gözönünde tutmalıdır 

ki, müessese sahipleri de, böyle eh:ıeıı 
yu.dırılmış, profesyonel mektupları 

derhal keşfederler ve çok defa, bu 
mektupların gideceği yerler, çöp sepe
ti olur. 

"insana iş temin eden mektup,, diye 
bir şey yoktur. En iyi mektup, sadece 
patronla iş arıynn adrunı yüzleştirme
ye yRnyabilir. Daha doğrusu, bu mek
tupla, iş sahibi olan adama takdim c-
dilmek imk'ınım bulabilirsiniz. 

Fakat bu, sadece bir ba§langıçtır. 

lş verecek adnm, jşe talip olan kimse
yi bir defa gözden geçirmek mecburi
yetindedir. Onu a.sağı yukarı bir süzer, 
isine yarayıp yarrunryacağı hakkmda 
bir fikir edinmeye çalışır. 

İş bununla da bibnez. Vazifeye alm
dıkta.n sonra o mevkide kalıp kalmamR 
ı z d lı r meseledir. 

1ş arıyan adam. patronla ka.rşr kar
şıya geldiği zaman, her şeyden öne~, 

patron üzerinde bırakacağı intiba:ı. e -
hemmiyet vermelidir. nk defa iyi te
sir etmeye çalı§malıdır. Siz gene dersi
niz ki: 

İşte ben mektup gönderseydim, bun 
la.r temin edilemezdi. Demek iyi ya.zıl
ımş bir m~ktup insana iş bulur. Cün
kü, ben patronla karşı karşıya geldi
~m zamn.n onun ağzından, girer, bu:-
nundan çıkar, ne yapar yapar, o iBi a
lırım. 

Lakin şunlan da bir düşününüz: 1ş 
istiyorsanız, nasıl bir iş istiyorsunuz? 
Sadece maaşh bir meşguliyet mi? Bu
nu bu fikirle alamazsınız. Bütün kabi
liyet ve yardmımrzı ortaya atmak su-

Ölen bir 

I 

:retiyle hakiki bir teşriki mesaide bu
lunmak istiyorsanız, bilhassa bu tara
fı mektubunuzda belirtmedikçe, tesiri
ni göremezsiniz. 

O halde nasıl hareket edilecek? Yaz
dığınız mektuplara, iş istediğiniz ada
mı, filhakika kendisine yardımınız do
kunabileceğine inandırmanız lazımdır. 
Şu takdirde, iş istiyen adam mektubun 
da Y,alnız: "Ben sizden bir iş istiyo
rum,, demekle kalmamalı, fakat "Siz 
beni müesscsenizc almakla kazanacak
sınız,, demelidir. 

Fakat bu blöfü yapmak da kafi gel
mez. 1ş verecek adam, mektupta iki 
nokta arar: 

1) Acaba mektubu gönder<'ll ve bir 
iş istiyen adam, benim menfaatimi art
tıracak bir fikre sahip midir? 

2) Yahut mevcut fazla sarfiyattan 
iktısat etmek suretiyle bana bir yar
dımı dokunabilecek midir? 

Eğer, iş istiycnin mektubunda bu i
ki noktadan biri mevcutsa, o mektup 
başlıbaşına bir iş teklifi olabilir. O za 
man konuşup görüşürsünüz. 

lş istediğiniz zaman gönderdiğiniz 
mektupta böyle bir takını fikirler ile
ri sürmek esastır. Fakat, tatbikı kar 
bil, fayda getireceği muhakkak fikir
ler olması lfıznndır. Böyle fikirlere 
karşı alaka göstcrmiyecek bir müesse

se yoktur. Yani, "işe yanyacak adam,, 
için, her zaman "Boş yer,, vardır de
mektir. 

1ş kendisini bekliyor. Ancak o işe 
talip olan adam ehliyetini ispat etme
ye hazır olmalıdır. 

Hiçbir iş adamı, kendisinin hatırına 
gelmemi .faka.t_fayda getireceği .nıu

hakkak olnn fikirlerin bir başkası ta
rafından kendisine söylenmesine kız -

maz, gücenmez. Ve bu başka adam da 
bunun mi.ikafatmı elbet göreeektir. 

Ancak mektubunuzda maziden pek 
bahsetmeyiniz. Çünkü, iş vermesini 
beklediğiniz adam bugünkü hal ve ge
lecek zamanla alaJrndar olduğu kadar 
maziye ehemmiyet vermez. 
Eğer mektubunuz, patronun o za

mana kadar bilmediği ve tatblk et -
meyi muvafık bulduğu bir f!kirden 

bahsediyorna, hemen onun yanma çağ
nlırsmız. Ancak sunu da unutmayınrz 
ki iş verecek adamın önüne çıktığınız 
zaman konuBmasmı bilmezseniz, yüz ta 
ne mektup da sizin işinize yaramaz. 

dansöz 

Avustralyanm eft!l w ~nülden m.ıştır. Bu dansöz otuz yooi yaşmdn 

sevmekte olduğu rcvli yıldızı Lauri ~ olmasına rağmen taravetini muhafaza 
vinin Sidneyde ölmesi herkesi ağlat- etmiştir. 
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Yazan: ivazi Anmet; 

549 sene evvel bugU'l 

Timur ş· aza girdi 
Isfahanlı Ali Koçapa, etra~ına topladığı 
adamları ile üç in askeri kı t ıetan 

geçirmişti. Timur, bunun inlifiamını 
yetm·ş bin l<işi ö Ur ınekle aldı 

Tim ur,· geçtiği yerleri titreterek 1 
Isfahana gelmişti. Her ülke, onun 
önünde eğiliyor, mukavemet etme
den teslim oluyordu. Isfahan da öy
le yaptı. Muazzam ordunun karşısm 
da durmak akıl kan değildi. 

* * * 
Şehrin kenar bir mahallesinde Ali 

Koçapa adında bir demirci oturu
yordu. Bu adam, yurdunun yabancl 
boyunduruğu altında kalmasına ra
zı olamıyor, kendisi gibi düşünenle
rin teslim olmaktan başka çare olma
dığı hakkındaki fikirlerine iştirak et
miyordu. 

Bir gün: 
- Duhhak'in zulmünden kurtul

mak için Gave önlüğümü bayrak ya
parak ırktaşlurını etrafına topladı ve 
istiklal kazandı. Bende öyle yapaca
ğım. dedi ve kararını tatbik etti. 

Bir gece Isfahan halkı, kulaJdarı 
sağır eden bir davul sesi ile uyandı
lar. Bu Ali Koçapa idi. Herkes sila
ha sarılarak yurdu kurtarmağa da
vet ediyordu. Ali, etrafına hayli ta
raftar toplamıştı. Bunu görenler. her 
şeyi göze alarak silahlandılcı~. 

Isfahan kaleleri Timur nskerleri 
tarafından zaptedilmişti. Fakat kuv
vet çok azdı. Asıl ordu heni.iz uzakta 
bulunuyordu. 

Ali Koçapa, etrafında toplanan
larla kalelere yur\.idü. tJmulmayan 
bir baskına uğrayan Timur askerleri 
kendilerini toparlamayamadılar ve 
üç bin kişi kılıçtan geçirildi. 

* * * 
Timur bu haberi alıralmaz son de-

rece hiddetlendi. 
- Şehir tekrar zapt ve yağma 

edilecek .. Askerler, ölen arkadaşları
nın intiknmım almak için b!rkac ba~ 
birden getirecekler .. emrini verdi. 

Yalnız bu emre ikinci bir emir 
ilave rdilmisti. O da su idi: 

- ilim adamlarına ~dokunulmnya· 
cak. Onların bulunduklara f"vler kor
don altına alınarak içeri bmse so-

kulmayacak. 

Meşhur alimlerden imadettin bir 
sene önce ölmüşti.i. Böyle olduğu hal
de evi bir mi.ifreze tarafından emni
yet altına alındı. Diğer ilim adamları· 
nm evleri de aynı şekilde muhafaza 
edildi. Fakat bunların dı~mda kalan 
yerler, ölen askerlerin intikamına 
ugramaktan kurtulamadılar. 

işte tarihten birkaç satır. 
"Bu katliamda telef olan Isfahan 

halkının miktarı yetmiş bine baliğ 
olduğu rivayeti tarihiyedendir.,, 

• "'* 
Yol, Isfahandan Şiraza gidiyor· 1 

du. Timur, burayı da aynı akibete 
uğratacak mı idi? Bunu kimse kesti
remiyordu. 1387 yılı 26 ilk kanun 
günü, 549 sene evvel bugün, Şiraz 
önlerine gelen muazzam ordu, kapı
lann kendisine açık bulunduğunu 
gördü. Hiçbir mukavemet yoktu 
Kumandam karşılayan kumandnn 
lar: 

- Knpılarımız size açıktır .. 
Dediler. 

:(. ~ * 
Bir gün sonra Timur ordusu Şira· 

zı zaptetmişti. Şehirde bir damla kar 
akmadı. 

"Ekabiri devlet, eyalet valileri, ha 
ı'ledan muzaffer şehzadeleri, Kcrmar 
ve Y czd b~:ylcri, Bcdristan ata bey 
leri, Gergin Mi15.d ;namındaki lraı 
kahramanının sülalesinden olmnklı 
mi.itefohir olan Llızistan hi.ikümdar 
lan Şirnzda içtima ile Karacanın tah 
tı denilen sarayda, huzuru Timur d. 
yerlere kapandılar, bu andan itibareı 
hutbe Timur namına kıraat olundu 
Cihangirin emri ile münşilerin birbiı 
lerinc rel:~l:~t ederek yazmış olduk} 
rı fetihna".'ncler hatipler tarafındaı 
minberlerde okunmak üzere mühn 
şirler vasıtasilc Scmerkand ve Harzcı 
beylerin, l forasnna. Tatar padi~ahı 
mn a·~cr r~cmalikinin ci.imlesinc is<ı 
edildi. - ~erafettin .. , 

Londra sahnelerinde yeni bir dAn8 türedi. Şimdiye kadar ayakları üzerir. 
de dansetlcrck halkı bıkt!rmıı olan dansözler, bir yenilik olsun diye böyl 
elleri üzerinde dansediyorlar. lhtimnl yakındn başlarilc de bazı marif ollo 
gösterebilecekler! 
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ispanyada hükô
metçiler ilerliyor 

(Ba§ tarafı ı incide) 
cok cephelerde yemden ilerlemiş -
lerdir. t.zcümle, l:Soğaaılyadel Mon· 
te mıntakasıncL.'1. asiler altı kilometre 
geri püskürtülmüşlerdir. Bu suretle 
Madridin mühim kapılarından biri 
asilere tamamiyle kapanını. oluyqr. 
Evvelki gün, asi tayyareleri Mad
ridi yeniden bombardımnn etmişler 
ve çok sivillerin ölümüne sebebiyet 
vermişlerdir. 

Burgos istikametinde şiddetli bir 
taarruz yapan tükumet kuvvetleri 
birçok mevzileri işgal etmişlerdir. 

Hükumete mensup 4 ağır bombar 
dıman ve 3 avcı trıyyaresi, sevkül
ceyş bakn mclan ehemmiyeti. büyük 
olan Devitln sehrini bombardıman et· 
misler ve istihkamlarla bircok mev· . . 
zileri tahrip etmişlerdir. 

Bir suikast 
Moskova 26 (radyo) ...... Madritten 

blldiriliyor: 

kiyatı meselesi haklın bulunmakta.dır. 
Paris ve Londra hükumetleri diploma
tik ) ollarla noktai nazar teatisinde bu 

lunmuşla.r ve bu vaziyete bir nihayet 
vennek için ademi mtidahale komitesi 

mesaisinin neticesini beklemeğe imkan 
olmadığım müşahede etmişlerdir. 

Bu noktai nazar teatisine Paris hüku
meti teşebbüs ederek bu tehlikenin va
hametini Eden'e ehemmiyetle kaydet
meğe ve bu nokta üzerinde müşterek 

bir tarzda Bcrlinin nazarı dikkntininl 
celbini teklüe Londra elçisini e\•vclsi 
gün memur etmişti. 

O gün toplantı halinde bulunnn ko
mite mesaisinin neticesi beklenmiş ve 
fakat bu netıce ist!' ·,al için ümit veri-

ci mahiyette çıkmakla beraber kat'i 
neticenin çok gecikebileceği ve lspan-

yaya gönüllü gönderilmesinin Avrupa 
sulhünü tehdit ettiği görülmüştür. ln
gilizler Paris hükümetinin teklifini ka 
bul etm;şlerdir. 

Fakat bu te§ebbüs umumi bir mnhi-
Evvelki gün, hüviyetleri meçhQl bir 

kac: kişi, ispanya komünist fırkası erka 
nından ve Madrit müdafaa komitesi aza yet vermek için bunun yalnız Berlin 
ıundan Pavlo Ysriyo'ya birkaç el silah nezdinde değil, ayni zamanda Mosko -
atmak suretilc kendisini ağır surette va, Roma ve Lizbon hükumetleri nez-• 
yaralamışlardır. Bu hadise Madritte bü- dinde de yapılması takarrilr etmiştir. 
yük bir nefret ve heyecan uyandırmış. Mezlnir hükumetlere ayrı ayrı notalar-
tır. Pavlonun hayatı tehlikededir. la müracaat eailccek ve metinler muh-

Sovyatlerde h e yecan telif olmakla beraber bu notaların c-
devam r d ;yor sası bir olacaktır. 

Moskova 26 (radyo) - "Komsomol,, Notalarda. gönüllü gönderilmeı:ı:rıe 
gemisinn batırılması hadisesinin doğur- devam etmenin sulh foin te~kil ettiği 
duğu asabiyet hala devam etmektedir. tehlike üzerine bu hükfımetlerin naza. 
Birçok fabrika amelesi $taline müracaat n dikkatleri celbolunacak ve Londra 
ederek, faşist korsanlara k:ıı'Şı şiddetli komitesınin kat'i kararının bcklendi<Fi, 
tedbirler almmasını istemektedirler.. buna. bir nihayet verilmesi istenecek-
GönlHllJ akın1nı Unlem ?K için tir. 

Londra 25 (A.A.) - iyi haber alan Asllerln A lmanyaya borç'arı 
rngiliz mahafilinde söylenildiğine göre Mndritte çıkan Juventud gazctesiıı-
Ingiltcrenin Berlin, Rom:ı,Moskovave de okunduğuna göre general Franko 
'.izbondaki mUmessilleri ademi müdaha Alnuı.nynyn 19 milyon sterlin borçlnn-
• anlaşmasının daha sıla bir tarzda mıştır. 

~tbiki için Londra ve Parisin faaliyet- General Frnnko bu paralan ödi e ~ 
erine iştirak için dört hükumet nczdin. cek vaziyette Qlnw:hğmda.nı Almanlar 
le teşebbüslerde bulunmak üzere tali- sanayileri için İspanvndan maden mil-
nat almışlardır. badelesi yapacaklardır. 

İngiliz mümessilleri bilhassa İspanya ----------------
a. gönüllü akınının önüne geçmek için 
erhal tedbirler alınması hususunda 
rar edeceklerdir. 

A sller ar2amda 3 0 b in 
A•man var 

Londra, 25 (A. A.) - İspanya işle
me mlitcallik vaziyete bugün, Alman
aııın miktarı 30 bini bulan asker sev-

Hatayhlar da 
oir Gazi Antep 
yaratabilirler 

(BCI§ tarafı 1 incide) 
ecegi vaziyetler üzerinde heyecanla 
>•üşüyorlardı. Adananın kurtuluşunda 

üyük yararhklan dokunmuş bir asker 
lan bir mdbusumuz, heyecanla şöyle 
nlatıyordu: 

"- General Guro, Kilikya hülyası 

eşinde. ta Adananın kendi kendisini 
urtarma savaşı başlayıncaya kadar, 
oştu. Toroslar eski destanlara benziyen 
'urk kahramanlıklanna bir kere daha 

Çin d e 
isyan 

Mareşal Çan Kay Çeh 
serbest bırakıldı 
iki haftadanberi asiler elinde esir 

bulunan Çinin meşhur lideri Mara-
şal Çan Kay Çek serbst bırakılmış· 
tır. r~:araşal yanında kansı olduğu 

halde Şanghay'a vasıl olmuştur. Ma
raşalın tayyaresine dört tayyare refa
kat etmekteydi. 

Maraşal bugiin Nank.ine gidecek -
tir. 

Şanghaydan verilen malumata gö 
re asi kuvvetler Sianfuya doğru iki 

koldan ric'at etmektedir. Bugi.inle
rin ihtilaf bakımından mülıim oldu
ğu sövlenmektedir. z 

Ast generaı tev~lf edildi • Londra 2 (hususi) - Marcc::ıl Şan 

Sulyan tevkif edilmiştir. Mareşal Çan

Kay Çek Nankine gelmiştir. Diğerinin 
hakkında bir mallımat yoktur. ıhit olunca bu sahte Sczann arzusu 

İl" sabun köpüğü gibi söndil. Eğer ana-
atanın alaka ve himayesine gönül bağ. Cevat A bbusı n 
unanuş olsalardı Hatay Türkleri de, k onf er &DSI J?erİ kaldı 
ugün yıldönümünü kutluladığrmız Oa-

Bolu saylavı Cevat Ababsın bugün 
tantebin kurtuluş savaşındaki kahra-

Güneş klübünde vereceği konferans 
ıanlıklannın bize şanlı bir yenisini da. 
a veriı-lerdi. say1avın hastalanması üzerine geri kal· 

Böyle bir hadiseyi temenni etmiye· 
m. 
Fakat bir başfamasın. Başlarsa .... 

Hariciye Vskll'mlz g e llyor 

Diın akşam Paristen hareket etrni~ 
lan Hariciye vekilimiz ve heyetimiz 

:müşteBelgratvc Atinaya dn uğraya. 

ık ve i1:i ikincikanunda Ankarada bu. 
ınacaktır. 

Tevfik Rüştü Aras. Ankaraya geldik 
n sonra Büyük Millet Meclisi Part" 

nu~tır. 

Ankarada 
I .. isan derslerimizi takip 

etmek istiyenlerc 

Kolayhk 
Gazetouı.izc tcnziltitlı ab<:me 'olmal. 
:stiymı memur ve askcrlcrdcrı An
k.arada lmlımanlarm An1Cltrada ~·L rupu öerhal toplanacak ve Haricye 
numaralara telefon ederek ar::u7.an

~kilimiz Cenevre ve Faris müzakereleri 
. nı b-ildirrııclcri k<lf i<lfr: 

Tafında uzun boylu izahat vcreccktır 1 f!S26 f81G ınGs ı 
azivet bundan sonra tavazzuh etmiş ____________ ____ ..,. 

.acaktır. ' 

B r netenn ölü m üne sebep olan 

·ı (Paşa) zade 
• • ehbi m abkôm oldu çe 1 J 

(Baş tarafı 1 incide) 
li marş y.-pmıslardr·. Bu milli marş ay· 
ni zamanda istıkbalin müstakil Hata· 
yr.nrn da milli marşı olacaktır. Marş ay. 
nen "on yıl marşı,, bestesile okunacak· 
tır. 

Bir sene hapis yatacak ve ö e
nin babasına 1500 lira verecek 

Felsefe muallimi A. Faik Türkmen 
t:ırafından yapılan bu marşı aynen ko
yuyoruz: 
Biz clbnnn Un verdık, tnrih'cre şr&ı sn.Idık, 

Zafer semalnrmdn. bir kartal gibi lcaldık, 

Bir inkilO.p çıknr<!ık çelik irndemizdcn, 
Bir yı)an gihl ı:ıindl kara irtica. bizden. 

Yrpycnl hız aldıl.çn AtnlUrkUn sc~ndcn, 
Yurdumuz lrurtulacak <lUşmnnm çizmesinden 

:Mezh blmız Ka.mO.llst. biz nsri Hataylanz. 
"'Tnrihlcn önce vnrdılt, tarihten sonra varız,, 
SUnnt, 1;1ıi yerme Kamılllzmc taparız. 

"Tnrilıt n ancc ~rdılr, tarihten sonra varız,, 

Yepyeni hız nldılq;a AtntUrkUn sesinden 
Davnmız kurtul:ıc:üı: düşmanın hilesinden 

lçiml?. tufan dolu, içimiz ateş dolu. 
?-.erde savaşın yo·u, nerdc kurtuluş yolu? 
C p'lcye lto~aca!ttz ~mı.ıck Cibl htr hızla, 
Surlye sarsılacak §alılanıın ntızr;ı7Ja. 

Yepyeni hız aldıkça AtatUrkUn sesinden 
Davamız k\ırtulncnk düşmanın hilesinden 

Davanın tıncU!rtl, Hnlay evllltlnrıyız. 
Dört bin yıllık bir ırkın şerefi bizde yaşar 
Atatürltten u~urlıı bir emir almcn biz, 
Çelikten bir set bulur karşısında düşmanlar. 

Yepyeni hız aldıkça AtatUrkün se:ıinden. 
Dn\'nrruz kurtulacak dUşnuınm hilesinden 

-759 numaralı 

Ekspres 
c" a etin·n 

esrarı 
Kadınlara musallat 

olduğu zannile 
ir ~enç yalia a dı 

Şalıit[(rdcn ue tren SO'!Jgu.ncıtSımıııı 
kurbanlarınckın lJiaclam Nomar 

Paristeıı yazılıyor: 

• 
Eski sadrazamlardan Sait paşanın oğ-1 

lu Vehbi Sait hususi otomobili ile iki 
sene evvel Ortaköyden istanbula gelir. 
ken Mecidiye camii önünde Bekir oğlu 
Osman isminde bir askere çarpmı!i, ölü· 
müne sebeb olmuştu. 

Vehbi Sait hakkındaki hüküm bu sa· 
bah snat onda ü~iincü ::sliye ecza mah. 
kemesinde verilmi~tir. 

Vehbi Sait, iki buçuk senedir, dava· 
yı uzatmak ve celseleri talik ettirmek i· 
çin muhtelif bahaneler göstermiş, iki 
defa reddi hakim talebinde bulunmuş, 
ehlivukuf ve doktor raporlarına, şahidin 
ifadelerine topycki'.n itiraz etmiş, onbcş 
gün evvel de memleket haricine çıkma-

sından şüphelenildiği için tevkif edil
mişti. 

Vehbi Saidin sebebiyet verdiği kaza. 
nm tamamen kendi dikkatsizliği, nizam.. 
lara riayetsizliği 'e keyfi hareketi yü· 
zi.inden vukua geldiği hakkında mahke· 
me heyetine tam bir kanaat geldiğin.. 

den, suçlunun 1 sene hapsine, 30 lira 
ağır para cezası verm::sine, 22 lira tu
tan mahkeme masrafının kendisinden 
alınmasına, oğlu Osmnnın vefatı dolayı· 

sile Bekire 1500 lira tazminat vermesi
ne, 150 lira tutan avukat parasının da 
rar verilmiştir. Ayrıca 19 ı:ra tutan bir 
kısım mahkeme masrafını da ödiyecclc.. 
tir. 

Tekirdağında bir 
ırsız çetesi türedi 

Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
Malkara ilçesine bağlı Kirmeyan 

köyünde köylü tarafından sekiz bin 
lirn ve Bukruva köyiinde de on bin 

lira sarfiyle yeniden birer mektep 
binası yapılmıştır. Çorlunun Mi
sinli köyünde de üç sınıflı bir ilk 
okul yapılması muvafık görülmüş· 
tür. Bu okulun keşif ve planı ha -
zırlnnmıştır. Yakında inşantma baş
lanacaktır. 

lstenbul • EC' i rne yo lu 

Beton asfalt' olarnk yapılmakta 
olan lstanbul • Edirne yolundaki 
inşaat havaların müsaadesizliği yü. 
zün en vavaslamış; silindirleme ve 
asfalt işleri tatil edilmiştir. Yalnız 
yolun taş nakliyatı ile mi.iteferrik 
ameliyatına devam edilmektedir. 

Şarap kavı blttı 

İnhisarlar idaresine ait Tekirdağ 
Şarap fabrikasında geçen yıl ilave 
olarak kırk sekiz bin lira keşif bedeli 

üzerinden ytizde 16,08 tenzilatla 
40,281 liraya müteahhide ihale edil 

miş olan Şarap kavi inşaatı bitmiş ve 
muvakkat kabulü yapılmıştır. 

P.ırsı .. lar kaf ıcaı 

T ekirdağmda bir nydanberi bir 
hırsız kafilesi türemiştir. Bu meç· 
hul hırsızlar T ekirdağmın muhtelif 
semtlerinde hırsı7Jıklar yapmakta ve 

evlerden türlü kıymetli eşyalar çal -
maktadırlar. Ele gcçmiyen bu hır -
sızların şimdiye kadar 1 l eve gir· 
dikleri , müıeferrik eşya çnldıkla
rı söybnmektedir. 

Elmasb car· kc::erek, ti:r!i.i uı;ta· 
l.' .!;...r VD'''.l~rak -oygunc·.:~Lk ynpan 
h·-ı·-1~rın zob:• -::1zm aldığı tedbir· 

ler snyesinde bugünlerde tutula. 
cağı iimit e.dilmektedir. 

Tayinler 

Vilayetimiz sıhat müdi.irlügüne 

ta}'in edilen Di~·-·bekir sıhhat müdü· 

rü Fehmi Çankırı Tekirdağına gele
rek vazifesine başlamıştır. Müddei • 
umumi muavinliğine tayin edilen 

Ata ile aza muLvinliğine tayin edilen 

Emin Nihal de yeni vazifelerine baş

lamışlardır. Yiiksek mühendis md1.· 
mektebi 935 mezunların -

dan Tevfik Tekirdağ şoseler mühen• 
'di liğine tayin edilmiştir. 

Çorıu lçme suyu 

Çorlu içme suyu tesisatının bir 
an evvel ikmal ettirilmesi için Na

fia Bakanlığınca Sular tertibinden 

yirmi bin lira ayrıkı.rak Çorlu Mal 

sandığına gönderilmi~tir. Çorlu -

nun i;i bir içme suyuna kavuşacağı 
"e halkın su derdinden kurtulacağı 
giin yakındır. 

Teklr da§ şarapları 

T ekirdağnda Şarap fobrikasınm 
imal ettiği Şaraplar evveldenberi pi· 
yasada kapalı şişJerle satılıyordu. 

Fabrika b.• yıl : -.,tığı jarapları aç"ık 
olarak piyasa~·::ı çıkarmış ve kilosu -

nun toptan 22 kuruşa venneğe 

başlnmı§tır. Fabrika şaraplan bayi· 

ler tarafından 28 kuruşa, Mürefte 
şarabı da 25 kuruşa satılmaktadır. 

Şaraplarda karışıklık ve ihtikar 

yapılmaması icin fobrika memurla -

rmm bayilcrı sık sık kontrol etmeleri 

kararlaşmıştır. 

r numaralı ekspres trenınde bun
dan bir ay evvel öldürülmüş bulunan 
genç ve çok güzel dul madam Garola· 
nın katli hac.lisesi haliı tam ve kat'i 
şekilde aydmlatılamamrntır. Tahkikat 
kftğıtlarında genç bir Don Juanın bu 
trcndl' yalnız baslarına Eeyahat eden -===============-== 
kadınlara iki scncdenberidir musallat 
olduğu yazılıdır. 

Madam Garolanın katli suçuyla it -
ham olunan bilet müfett"-şi Ve~Tak hiı
disedcn hiçbir malumatı olmadığını id
dia etmektedir. Macıam Garola evvela 
klorformıa bayıltılnuş, ayak ve elleri 
kendine mahsus şekli olan bir zincirle 
bağlanmış ve el çantası aşmlmıştı 
Tahkikatın aGılması üzerine birçok 

kadınlar sorgu hftkimliğine gelerek ay 
ni trende nasıl soyulmuş olduklarını 
anlatmışlardır. 'l'ren son süratle gider
ken esrarengiz bir el kapıdan içeriye 
ıslak b.r mendıl uzatmakta, yolcu dn, 
nz sonra bayılmaktaymış, Mendilde 
kullanılan madde, madam Garolayı 

öldüren Etil - Klorld'dir. 

Müracaat eden ! drıınhır nrasmda 
}.{adam l{savye Noma.r geçen temmuz 
ayında a~·ni trende bayıltılarnk soyul
muştu. Mnd:ım kendini soyan ndamı, 
bayılırken her nasılsa, iyice görebil -
miş ve bil assa bu nd<.J.mm bir resm;ne 
gnz~tekrdc tc~adUf etmişti. Verdiği 1 
eşkal üzerine müddciun.umilik bilet 
müfettişi Veyralcı tevkif ettirmiştir. 

Bu adnm ifadeleri~dc biraz snpıt -
mı.~, sôzJ ri raadrı.m Ksavye •;e diğer §a 

bitlerin ifadeleriyle tam bir tezat teş-
kil ettiğinden tevkifine lüzum hasıl 01- T r o ç 
muştur. 

• 
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Mühim şnhitıerdcn birisi de, kendi 3 Çek gazPlesioi 
de bilet kontrolu olan Gotiyedir. Bu da \ TU etti 
zat Veyrak'ın geceleyin Ovinyonda tre 

Pragdnn M orningpost gazetesine bilne atlamış olduğunu söylemiştir. Hal-
buki VC}Tnk vazifesinin bnşlangıç n')k dirildiğine göre Troçki, Çekoslovakya. 
tası olan Marsilyada. trene bindiğinde run merkezi olan Pragd ~Jkan üç ko-
1srn ı· etmhıtir. münist gazetesi aleyhine dava açmış-

Bes saat süren sorgudan sonra ni- tır. Bnıta sebep bu t?azetclerin Troçkiyi 
hayet trene yaşamakta olduğu Ovin- Alman gizli polic:iylc gizlice münnse
yondcı bindiğini. üstündeki sivil elbi- bette bulur.makla ıtham etmeleridir. 
selcri trende değiştirerek üniforması· ------------------
m gıvdiğini ve vaz:feyi Marsilyada Go 
tiveden teslim aldığını itiraf etmiştir. 
Halbuki demiryohı idaresinde bu me
murun iJ·amct!f:ıh adresi Marsilya di
ye ln.~ 1dtirilmiştir. 

Bu gene adamın cksnreste yalnız 

başına giden kadınları iki scnedenbc· 
ri soymaktan birçok paralar ele gcçir
diP,-i tahmin ed;Imektedir. Maznun ise 
M'ldam Garolanm katlini kat'iyycn in
kar etmektedir. İstintak hakiminin bu 
na d~ir sorduğu bütün suallere avuka· 
tı ırclmedik<'c cevap veremiyece,l'lini 
sövlemckte iir. Avukatlık i~in meşbuı 
Metr Heny Torrcs'i tutm~~ur. 

iy i bir muha~ip iş 
arıyor 

Türkçe, Fransızca İngilizce 
bilirim. 

daktilo 

İtnlyanca, Almanca tcrclıme ederim. 
Mütehassıs muhasip olup blanço tanzim 
ederim. Gerek daimi gerek viziteli va· 
zife alabilirim. Birinci derecede referan
sları haizim. 

Taliplerin Tefeyyüz kibaphancsine 
r.ıür:ıcaatlarmı dilerim. 

Ankara caddesi 36!38 Telefon 21930 
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BoQazın altını üstüne getiren 

o~n n~ c©ın©ıv©ııro 
Nihayet Heybelide yakalanmış 

Deniz ortasında ufacık bir sandal 
la gezerken birden yanı başınızda bir 

deniz canavarı çıksa ne yaparsınız? 

Hele bu canar:- hemen hemen bir 
denizaltı gemisi kadar büyük olursa .. 

lstanbul ve civan balıkçıları iki 

gündenberi tel~ ve endişe içinde
dir. Bu endişenin sebebi şu: Boğaza 
Karadenizden bir canav<ır girmiş ve 
goğazda salma sdma geziyormuş .. 

Ha,metlu canavarın arasıra başını çı
karıp etrafına §Öyle bir nazar kıldığı 
da vaki imiş.. l§te böyle bir seyran 

esnasında onu iki balıkçı görmüş ve 
ödleri kopmuş; kırk güne kadar sağ 
çıkarlarsa mesele yokmuş! 

••• 
Çcngelköylü balıkçılardan Cufi 

ve Dimitri her günkü gibi evvelki gün 
de Vaniköy açıklarında denizden 

kısmetlerini ararlarken birden pek 
yakmlarmda deniz kart§nıı§ ve gÜnC§ 

köşede gene canavar hikayesi söyle· 
niyor. Hemen yaklaştım ve soruş
turdum. Meğer bu canavar yakalan
mış; Adalı bir balıkçı anlatıyor: 

"- Dün bizim adada bir canavar 
yakalandı. Bizim ada Heğbeli. Ba· 
Irkçı lbrahimle İsmail denize açılın· 
ca suyun üstünde bir kaarltı görmüş
ler. Hani ikisi de cesur çocuktur ne
me lazım.. Üzerine gitmişler bir de 
bakmışlar koca bir meret.. Bağırmış
lar etrafa, almışlar onu ortaya, ha 
babam ha, ha babam ha. Yakalayıp 
getirdiler adaya .. Hilaf olmasın ama 
300 - 350 kilo var bu ejderha. Bugün 
motörle balıkhaneye getirecekler.,. 

Bunu dinliyen balıkçılar heyecan 
la atıldılar: 

Mısır için 

··-Hah odur. işte o Boğazdaki 
canavardır O .... ,, 

Dediler ama gene pek kendileri 

de emin değil. Derken. Çengelköy
lü balıkçı Suphi oraya geldi. Suphi 
hadiseyi işitenlerden: 

"- Evet, diyor. Bizim Dimitri
nin öniine böyle bir canavar çıkmış 
ama bilmem kil...,. 

Bu "Bilmem ki!. . ., biraz mani· 

dar. Ben hayretle yüzüne bakarken 
kıranta bir balıkçı şöyle elinin tersiy

le bıyıklarını düzleyip izahını yaptı: 

"-işte hazan görünür balıkçı
ların göziine canavarlar, ejderhalar .. ,, 

A. Faik Günesi 

bir milli 
• A 

mımarı aranıyor 
ziyasiy~c. parııy~n kara~ bir cisim Açllan müsabakaya Türk sanat-
auyun ıçınden yukselmege ba§lamış. 

Sandalcı Dimitri ve balıkçı Cufinin karları da davet edildi 
gözleri yerinden fırlamı§, elleri olta- .. 
lan tutmaz olmu§, bu garip cismin Mısır maarif lli1a~uıro duy@ır ~D: 
sudan çıkqmı ister istemez seyre ko- "Mısır üzerine bir çirkini ik •friti saldı
yulm~şlar •• Hatır~a. evvel~ b~~ rılmıştır. Fast:an ibret: almallyız .,. 
nun ~ır denız nltı gemıs~ .. ~labılecegı Mısır 'h:iikümcti, milli bir Mıs.r mi- nasak ve çirkin manzara, bizzat kendi 
gelmış: fakat suyun y~une muaz- marisi bulup, modern denilerek 'her ıtır gözlerimizi tırnınlrunıyor mu? 
zam hır ka~ ~ çıkmaga başlayınca Zü bedii zctiJ..'ten uzak oo yek"'TlıC'l8liklı§'ı Afrikaııın cenubunda, güzel ve latif 
var kuvveti kureklere vererek solu- ile bütün dünya §Chirlerini 'birıöirlcı-i- bir başkı:ı. Arap memleketi olan Fas, 
ğu Çengelköyünde almı§lar. lkibalık ıı.c benzeten ii.3lıtptan kurtulmaffeı ka- Fransız işgnlindenberi, ayni mesele 
çmm Çengelköyüne kadar soluksuz rar 'tJCTmi§tir. Bu sebepten bütün dün- ile karşılaştı. Fas, Rahat ve Mcrakiş 
geldikleri muht.kkak olduğuna göre 'Y" ronatkdrları arasında bcynelnıil.d ı:ıehirlerinin 1910 danberi değişmeleri, 
hakiki soluğu iskeleye geldikten ve büyük bir m.ü._ı;;abaka a.çılrm.ş bulun· inkişaf etmeleri icap ediyordp. Bu mc 
kendilerini emniyette görükten sonra m.a1dadır. Mısır hiilairncti nuuı.rif ne- sele ~a.sı! halledildi? Fasa 1910 dan :v-
aldıkbrmda Jüphe yok. .zareti, TiirNiyc Nültiir boJronl1ğı vası- vcl gıtmış olanlar tekrar oraya don-

• • ., t~iyle Türk .ıtanafkarlarrna da mıiira.- dülderi zaman memleketin gösterdiği 

Balık kokusu bilmem sizin üzeri
nizde nr tesir yapar ama benim boş 
midem binlerce balığın çıkardığı ve 
duvarlara, yerlere, tavanlara sinmiş 

garip bir kokuyu hiç de hoş karııla
madı. Neyse güç bela kalabalığı ya
rarak balıkhaneye girebildim. 

Balıkhanenin meşhur mezatçısı 
başmı snllıyarak gene bir şeyler mı· 
rıldamyor ama duyabilene aşkolsun. 
Malum ya burada ekseriyet musevi 
vatandaşlarda .. Şöyle gözüme kestir 

diğim bir palabıyık balıkçıya sor
dum: 

"- Çengelköylü Cufi vardır ... 

Sözüm ağzımda kaldı, o hemen 
atıldı: 

"Bizim de iyi malımız var. Zaten 
bugün uskumru yok gibi bir ıey ama. 

Buyurun. Derdimizi buna nıuıl 
anlatmalı~ 

.. _ Hayır, dedim. Canavar ;ör. 
müşlcr de ... ., 

FRkat ne de anlayıılı adama raıt' 
ge1miıim. Hemen onun hakkında da 
malumat vermcic giriıtl: 

"- Haydi bayım. Sen onlattn 
canavanna bakmR. Bunların topu 
korkak i ynhu l .. 11 

oacıt ctmi.Jtir. Bu 'Jil.'fl.S('(l'tlkanm 800, ınkişa.f karşısında §aşınrlar. Çünkü 
-~00, 200, 100 m1S1r lirası olmak ii.:erc umumi değişme, asri ihtiyaçlar ve 
dört de mükafatı txırd~r. Fransız işgaline rağmen ev denilen hii.

lrf ısır Maarif Nazırı Malıamct Ali Al disc orada üslubunun temizliğini, has
ltlha Bey lnt ıniisabfıka.nm ne sebeple lığını ve büyük şehirler heyeti umumi
açı7dığmı oo maksadın ne olduğunu atı- yclerindc orijinalliklerini muhafaza 
latan bir de makale ya...'"mı.Jlır. Bu tna· etmişlerdir. 

'kıfleyi nı.cv::uun Tiitk mimarisinin de Maro al J.yautey'in Fasta yaptığım 
hemen hemen ayni vaziyette olması biz Mısırda yapamaz mıyız? Mesele 
itibariyle ehemmiyetle naklediyoruz: kopya etmek değil fakat yaratmaktır. 

"Bir eski arap masalı vardır. Balık
çının biri deniz kenarında, oraya dal
gaların getirdiği bir sandık bulur, a· 
çar. İçinden, bin sene için oraya k pa
tılmış olan bir ifrit çıkar. ifrit ser
best kalır kalmaz havalanır ve biraz 
sonra, bir bulut gibi bUtün memleketin 
üzerini kaplar. 

Son günlerde, Nilin sahillerinde ve 
F.Jhramla.rın gölgelerinde, eo.nki bir if· 
ril, bir çlrklnllk itrltl ımlv rllml tir \' 
bu lfrll bUtUn Kn.htrenln Ur.erini kap
lama.le leUdadını güeıt<ırmcktcdir. ÇUn· 
ktl Kahire ıtt.llkço !:itklnte~mclttcdlr 
vo bu böyle devam olll#l talcdlrdo orıu 
llrkrn lnoJel yapa.n, onn. lzclllğlnl v • 

ren her •oyl krı.ybcdl'cclttlr. 
8llphe&lt, B rbtı.rlo.nn elleri ·önlnrn. 

uıano.madıa"t için, Ehramlar, Nil, c:61 v 
htUltelcrin tUrbtlcrl duruyor. Fnknt 
Ehrnmta.rla hntlt lcrJn tUrbel rl. Nil ı. 
1~ Çtil aruındn nwnl brl hlr olacnlc' 
lg?onç el v·bln lnrln dolu, b dU bir 1'or 
mUıo llllyıuunıynn, çirkin v husul!ly<ıl· 
terini kaybctml , JılQ.nım: ve herle hı 
k vfino 1tarc Snlti~l\f eden bir bir ınl' 

Bir mimari, memleketin iklim ve içti-
mai fıarllarını nazarı itibara almak 
mecburiyetinde olduğu gibi, yaratıl • 
dığı, tasavvur edildiği mahallin inti -
hamın da vermek mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh, Lyautcy'in ön ayak oldu
ğu fjitcn sadece ilham alabiliriz, fakat 
onun Fas için kullandığı üship ve for
mülü Mısıra adapte edemeyiz. Mısıra 
Jflyık olan mimariyi bulmak için, onun 
mıu:l inden alınacak dersler kMldir. 
Artll\ l\hm. Ben burada Firavun ve a
r blık UalOplnrına avdeti ile,ri sürmU
yonım. Ecd!dımızın ve babalarımızın 
mlmartslnl tavsiye etmek bir d"lilik 
olur. Nn~arı tllkka.te almak mecbul'iye
tlnd olduğumuz ve bertaraf etmek 
lmltlnı oimıynn nsri z:ıruretkr var. 
l< ı Ulnll ontld i ile SUleyman mey
t1ıınınn, Mısır eUtunları Uuırlne yapıl
mıı vcyn ynldızlı durnrlıı.rla nıcrn1er, 
oumbıılı ve tfivnnları oyam' itılemeli sa
rnylnr y ptnnğn knlkışmak şü~hcli ve 
ho.Ul\ gUlUng bir yola sapmak olur. 
lı kin, gUnUn zn:rurct lcri ve !dctleri i· 
le nh ıılttnr, stctik kaidelerini ve mn
h 11i renkler! çlğnemiycn bir formUl 
bultnnk l in arnbesk'den ilham alamaz 
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mıyıı? 

Yarının en mühim karş aşm rı 

Fener-- s 
Ve 

Süley __ _ 
Takımlan arasında olacaktır 

Bu ht'ftanm en mühim müsabakasını 
Fenerbahçe stadmdaki İstanbulspor Fe 
nerbahçe maçı t~kil etmektedir. 

Galatasaray. Beşiktaş, Güneş gibi bi
rinci planda yürüyen takımlarla hep 
kendi sahnlarıncta oynamak mecburiye
tinde kalmış olan sarı lacivert takımın 
Kadıköystadında yapacağı ilk ve son 
ciddi maçı bu müsabnkadrı. 

ötedcnberi Fenerbahçeye karşı çok 
giiz~l oyunlar çıkarmakla maruf olan 
un 5İyah takını: Jile maçlannnı bidaye. 
tinde çok ağır mağlubiyetlere uğramrş 
ve puvan cetvelindeki mevkii hayli düş 
r.ıiiştü. :Fakat memnuniyetle gördük ki 
bu genç teşekkül kendini çarçabuk tc
parladı ve Beşiktaşa karşı çıkardığı kuv 
vetli oyundan sonra karşısına çıkan bü 
tün rakiplerine tefevvük etti. 

yahmüdafaa şnurlu cy:::.dığı takdirde 
Beıı;iktas defansmdan çokd:.d1a müec.sir 
olaiblccek variyettedi:. Filvaki büt\.in 
bunlara rağmen ga1ibiye r:ene Fener ta
r:'frndadrı. 

Bu s• t .ıda yapılacak di~er birinci 1.u 
mc maçı Hil:illc Be}•koz crn:;ındadır. Bu 
maçı da Beykozun kı::zanması lazımgc
ı:r. 

Haftanın ikinci derc·etle mühim bir 
müsabalmsı ela Şeref saha!;ın '::ıJ::i ;.)C 

maniye - Vefa ma~ıdır. Son haft 
Vefa ve Süleymaniye takımları a 
bir ilerleme gostermcl:tc o,dı.ltlann 
bu maçta gnlihiyetin hı:nei tar~fta · 
cağı kestirilemez. İstanbJl semtin'· 
takımı c. lmak itibarile ö~~denberi 

' rıncla ciddi bir rekabet yı::ı;at:ın 
Sülcymaniye takrrnl.m l\;uri, Ruh. 
niş, Ali, Muhteşem, Gazi, S im, L 
gibi kuvvetli oyunculara ınnlik b ·l 
maktadırlar. Ve Sr'ey:naniyenin i 
netice alabilmek icin Ca.d.yi suur 
şeki!de durdur:ıbilme5i şarttTı. 

Şe-c:.f :itndındaki ikinci l:ilm:: 
mast Eyüp - B::şiktaş takımlar 

dadır. Bu maçı da Eeşiktaşın ka 
ğmı kabul etmek icap eder. 

Şehrimizde Fcncrbahçenin oyun tar·, 
zına en yalan olan oyun şekli istanbul-ı 
sporda vardır. Bu yüzdendir ki Fener • tul'-.;\,....,. 

- lstanbulspor maçları çok zz.man spo:;; 
meraklılarına oldukça heyecanlı dakil:n 
lar yaşatırlar. 

Sarı siyahlıların son haftalaroa bü· 
yük bir enerji ile haznlandıklannı duy 
duğumuz için bu haftaki maçm d::ı 
oldukça enteresan :olacagını tahmin edi
yoruz. içinde Samih, Sabih, Hasan, En
ver, Aziz, Orhan, Fahri gibi tecrübeli 
ve emektar oyuncular. bulunduran İs· 
tanbulspor takımı Filrret tehlikesini 
berhraf etmek kudretini gösterdiği tak 
dirdc Fenerbahçeye karşı da eyi bir 
lık olduğunu isbat edebilir. 

Beşiktaşı mağlup etmiş olan Fener
bahçeliler için istanbulspor maçı hiç ele 
nz ehemmiyetli sayılamaz. Zira san s.i-
------

•• •• an renoru 
Uçüncü antrenörde 

gt.~liyor 
Ankara mmtakıısı için Angaje ediL 

miş olan ücün:ü İngiliz antrenör Çarl
ton memleektimize gelmek üzere bu
günlerde lngıltereden hareket edecek. 
tir. 

Taksim stadında ise Galataıı~mıy Tbp 
kapı, Güneş de Anadolu ile oynıyacak
lardır. Yerli antrenörlerimizden Refik 
Osmarun ciddi bir şekilde çalıştırın-ha 
olduğu Topkapı takımı şimdiye kad,ar 
yaptığı maçlarda iyi bir gol çıkarın.: ka 
biliyeti gö::ıtermış bulunduğu cihetle 
Galatasaray müdafaasını'1 bu maçta pek 
rahat bir oyun oyruyarr..;•acc:ığmı ümit 
ediyoruz. Filvcıki gıdibiyet kat'iycte 
çok yakın bir ihtimalle sarı kırmızı -ta
rafta kalacaktır. 

Anndolu ta~ımı son z:ıJT.:ınlarda ge -
çen seneki vasiyetini tam manuile kay· 
betmiş ljulunduğurtdnn bu maçın gali
biyet ibre i de Oüncş h:tdrnd::ıdır. 

Evdekl paınt mahiyetinde o1aı1 büıpn 
bu yazdıl-1 •rıının çarşıyd ne kada.- uya· 
ca~ nı maçların kat'i neti~eleri gö.,t c
c~l:'ir. Şimdilik bütün takımlara muvaf
fakiyetler .. 

pehlivanı 

me r·f 
D" n~la şampi~1on Iarı 
orasına f!İre lZlir n1··ı 

İstanbul sporcularının p:k iyi t ·ını· 
dıklan meshur Gürcü güreşçi I:v:ı .. y:ı
ninin Pnriste yapmış olduğu son mtıç;ta 
Ameriblı Bronoviçi yendiğini yazm ... 
tık Kvnryani bu muvaffakiyetli m"'çm
dan sonra, bu hafta. İsveç şampiyonu 

Malm!lcrgle k:ırşılaşacaktır. Fran ela 
mcrakhı beklenen bu m~ç:ı, biz de t:.i
yük bir c1 cının.iyet atfetmekteyiz. 

OUreşı.lmlı Mehmet Arifin gcçe:-lcr
dc M olmbcrgı yendiği malüm<lur Bina 

Anlııdun k.i • bUtün hüınU niyetime 
rağmen . bu utln nlaırnnk kabil de· 
ğil. Onun iç\n hemen çalrnbeak ba 
ka bir kapı aratlım. Fakat benim ca· 
mı.var i iyle meıgul olduğum bir defo 
şüyu bulmuıtu. Boltkçılar c:anavl\J' 
işine pek ehemmiyet vcriyorlf~r. Ar 
tık herkca iıi RÜcÜ bıraktı. Her kafa. 
dan bir ıeı çıkıyor. 

E~cr dikkat udillp önUnc gc ıtmez-
80, blı kaQ acnoy kaônr Knhlrcıvo C· 

ten h<!r iöyyn.h, iğrenti tluyrnn.ıuı. bile, 
bUvtık blr !ııkl8 rla ondan 6rrl1nl U· 
ıa.klaşn.oaktır. Hnktkn.tcn H'nhlrcdo ttt! 
Jtf\roc k T Da.r odıılı, nlçnk to.11nnlt. ye. 
dl ıoklz kl\Uı ve gQva ruod rn teknik 
denllon, A vnıoanıu vo Arneriknnm her 
han~i bir ~clırlııde tnilyonlarca dcin 
taaddUt eden tek tipli. ı:ıarka dtı.ir hiç
bir dnmga tnşımıynn v ml'mlcketlmlıo; 
için tıunnmon yo.bnncı blntılnrın sırn -
landığı aok:ıkltı.r mı? 

llu tormUlU bulmak için bit- komite cnaleyh Kvary::ıninin Malrr.bergle yapa 
t l ,.Ul t ı ·d · M ...ıı ı k' - Ulıu.laija nıı tcşrifr 

Nihayet aradığım kapıyı buldum. 
burası balıkpazarmda ufacık bir kah. 
venin üıtUnde gene ufacık bir oda. 
Buradaki maaanrn basında miitekait 
bir general oturuyor. Balıkçılık Ya· 
pan bu rr..at mütekoit general Şefik. 
Daracık merdiveni tırmanan balıkçı
lar onun karııaındft dikiliyorlar: 

"- Pnft\ baba, Hani §U bizim bir 
hesap vnrdı? .. 

O, tom blr aaaletle mukabele e
diyor: 

"-Peki yavrum! Buyur otur. 
Şimdi çıkartırım.,, 

Ben generd Şefik'in işini bir 
mesini beklerken bir de baktım bir 

Si!yy&Jı}(ı.rı bırnktıhm. Ne mazimize, 
ne iklitnimizo, ne Mctı~rimize uvaıı, 
soğuk ve sisli memleketler !<;in tne!\V
vur etlilmiş olur> rnodern mimarlnrı· 
mı~ ve mUtcnhhitlerimizln siifli bir 
Şekilde kopya l'dcrek caddelerimize, 
nıeydanla.nmıza verdikleri bu yekna-

'"' c mc ı ır. ısııul\ m un ve cağı güreş bize Mehmet Arifin h.ıkiki 
1 bili lı ı U t A - l'o7.: oaıımı fotofjrafçtya .•• ta Y Qr rn cerrep. Mınmış alim- kıymeti hakk•nda 1,ıir fikir vcrebi~ec l:-
ler, ttıtınnrlor, tnühcndisl~r ve artist- ==================-=-=--=-=-== · M 1 b · · · "''ilci nunlardan daha nafiz olan eahsi nez::ı.- tır. a m erg gureşçıyı yenerse, n ı-
lcr vıı.rdır. Dunlardnn on ki!:ilik bir ko A ·r b. h ı d d.. · retler gibi pratik tedbirlerle tamam· met rı ır • m e e unya şampıyon-
mitc, iki Ug nylık bir mesaiden sonra lanmıştır. luğunn nnmıet birkaç güreşçi Vnde 
telkin ötmek istediğim fikre uygun bir1 B . l tak· ccn rd· B .. mühim bir yer almış olacaktır. Bizim 
for:rnUlU kolaylıkla bulabilir ve bu for- u mısa. ıv 1 1,?e 1 ır. ugun ı candan temennimiz de bud~r. 
millUn, hUkftmct tarafından tasvip e- §iddetle ihtiyaç duydugumuz sanat tc-1 _ 

mi.zligwini ynlnıt hükCımet ''aptı.bll r. , ..... - .............. ·-··-·····-···················-.;. dlldllttcn sonra, bilhassa yeni nhalle- .., 
lcrc tatbiki mecburi kılınıı.blltr. Kahireyi bayn(;ıhktan ve çirkinlik( n j 

FiU!m hususiyetlerini muhafaza ede- teşkilini lcl:lif ettiğim komitenin kn • H A B E R : 
btlmlı, nlması. şiddetli kanunlar saye- rarlannı kanun haline getirerek an · lstanbulun en çok satılan ha .. ~ 
sindedir. Bu kanunlar, mi!li san'atları cak hükCımet kurtarabilir. kiki akıaın gaıetesidir. lldnla .~ 
himaye etmiş, yenilik yapmnk lstiycn- Faknt hüki'ımet müdahnlesinin bir rmı HABER'c vercnlct kare.~ 
!erin ortalığı alt. üst etmelcırine mfıni fayda verebilmesi" için süratle hareket d I · er er. : 
olmuştur. Bu kanunların tatbikı emir- etmelidir. Tedb:Z.ler derhal ve bir an ~ _ : 

i ·····················································~: nameler, idari tamimler ve bilhassa ka evvel alınmalıdır.,, 
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IKöpırlYı aB'taırDda 
iki zavallı konuşuyorlar: 
- Allah para verse de bir piyan

go bileti alsan ve kazansan ne yapar 
sın? 

- Ne delilikler yapmam ki? Her 
gün yemek yerim, her ay traş olu
rum, her sene çamaşır değiştiririm. 
Daha neler de neler! 

- Bııms-ı sizin numara Jleğil ef an-
..:z: , 
"'°""' 

- B<Jbam uslu d.unırstıtn baM bisik
W alaca.ğıtıı slitJLmM.1ti. 

- Et .. 
- ;;·.,.rk.lel islomi!lorum.! 

Knmden '? 
Altmışına dayadığı merdivenin 

son basamağını beş altı sene oluyor 
ki aşmıştır. lki sene evvel genç bir 
kızla evlendi. Gecen gün patavatsız 
bir ahbabını gördüğü zaman havadis 
verdi: 

- Bir çocuğum oldu. 
- Ya? vah vah! Kimden şüphe 

ediyorsun? 

- Net Vizita parasrnı yüzde yirm i 
arttırdınız ha! 

- Evet ama 9cııe si:: zarara gircce'J.· 
defi ilsiniz. 

- Ncdent 
- Perhiz tav.si.ye ettiğim için tasar-

ruf yapacaksınız! 

Yaş 
Doktor - Kaç yaşındasınız efen

dim? 
Hasta - Sualinizi pek tuhaf bul

dum. Yaşım için değil hastalığnn için 
geldim. 

Doktor - Tabii efendim. Yalnız 
vereceğim ilaç için yaşınızı öğren
mem muhakkak lazımdır. 

Hasta - O halde yaşım otuz iki .. 
Maamafih siz ilacı ihtiyaten sanki 
kırk beş yaşında imişim gibi tertip 
ediniz! 

- Kütphanedc rakı 8Gkladığ1nı ktJr 
rın farketmiyO'f' mut 

- lmk6nı yok! Şişeyi "Aile kadını
na rehber,, kitabının arl«ısına kuı.ru
yurum. 

r _ ...... _..._ ...... _. .................. _ .. __....._. ___ .................. _ ............ , 
:::c~mmn: ....••••••••• - ............................. _......_._ .. ._............................... : 

ÇaQlayan il 
eevooıu !i 

Rakkase ve 

okuyan 

Bahiyye Amir 

Her akşam il 
s o 11 st Rakkase \'e H 

Mualla 
.. :s 

okuyan .. •• 
:ı 

Meliha Selame ii .. .. 
Mahmure Şeıues, Afitap, İhsan Leyli, Suzan. 

ı: . . .. 
i! .. 
:ı .. Bestekar Tanburl Salahattin 
:: 

Cok kıymetli :dşinas arkadaşları refakatiyle. ij 
Yılba~ı gecesi i:in büyük sürprizler hazırlanmaktadır. Yerlerinizi ii 

angaje ediniz. İ 
Tel. 40335 Müdüriyet ii 

as::::::::::::::::::::::ma:::::::::::::::::::::::::mams=:::m-:m:r.:=:maaunr.:u:u:mr.:: 
- . 

savan Safiye 
Heı\ akşam 

Taksimde abide karşısında 
Hışh k B le: 16 V CD Salonunda 

~~~~~~~~~~~~--

1
5·~ Bayan HAMiYET 

·= Her akşam 
~·······• ....... ....... ....... 

iii! 
~i!! .... 
:::: .. 

~ONDRA ~m Bira ha.nesi m: 
:::: 
:::: 

.~~m················································--.. =····--······················-·····!!!!:············· ~J a:::=:::m::::::::::::::::i:::::m:m•==:.=:=::ı:::::.:=mmr::.T.::x:m:: .. ::::.'i:ır:: 

- Babada veya anada olan hasta· 
lığın evlada da •geçeceği muhakkak 
mıdır? 

- Muhakkak değilse bile herhal
de ona yakın bir şey .. Mesela kalp 
hastalığından ölen adamın çocuğ" 
heyecandan çekinmelidir. 

- Merhum pederim ağactan dü
serek ölmüştü, benim de ağaca çık
mam demek tehlikeli. 

Kadın - Çikolata alma, annem için 
r;ok zararlıymA.ş. 

Erkek - Yat Ô'IJleysc b<m<ı bir kil.o 
verin! 

Mübalağa 
- Bizim memleket iyidir, hottur 

ama havası dişlere çok fenadır. Bizim 
komşunun bir oğlu dünyaya geldi, 
ağzındaki dört dişin dördü de çürük
ti.i ! 

- Bizim memleket daha fenadır. 
Geçenlerde bir çocuk doğdu, ağzın
daki dişler hep takma idi! 

Tedbir 
- Doktor, öksürdükçe fenala§ıyo

rum. 
- O halde öksürme l 

Ne var? 
Bay - A§ağıda ne var? Demin

den beri bir uluma sesi geliyor. 
Hizmetçi - Hanım ya köpeği dö

vüyor, yahut alafranga ~arkı söyli~ 
yordur. ı 
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r ......................................................................................... ·-·············---· ................................................................ ······-···· ················--------··-·· 
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~~Bikarbonat de sut .. 
ı: 

ü Kornprinıeıeri 
if Mide yalfilmasoa lhati:umsoz.Bak, 
H fazoa yemekteırD l};)usuoe genen 
ti mide a~ıroDaırnlfila kaırşe gayet 
İ mücessnırcdJDır 
li Mavi Yassı ~işelerde. Her eczanede 
f: orayınl7. • .. .. .. 
!! 

NE 
Pansuman 

E T 
Levazımı 

Muakkam Gaz bezi, DodofoırmBu Gaz bezn 
Kambrlk sargo 

En mOşkfll yaralarda l:lç dUşünUımeden kullanllan 
YegAne Marka. Israrla her eczaneden arayıoız. 

A. 

1 : 
: 



Yeni bir Amerikan yıU:lızı DorQtı 

11! alrn.eyl 

Ayzenştayn 

tevkıf mi edıldı ? 
:vt~.-ıur Sovyet reıisl)ZÜ Ayzenş· 

tayn'm Rusya. .'kif edilerek "tec
rid kamplarından birine konulduğu· 
nu bazı fı r_ gazeteleri te~ziıJ edil 
•• 1iyen bir şayia h:ılinde yazmaktadır-

lar. Ayni ;:lzetelerin verdiği maluma 
ta göre "Potemkin., \ ~ " 11.1c!csika ü· 
zerinde f rlma .. "tbi fevkalac~ filmle· 
rin mübdii olan A:-zenştayn iki sene
ye, yeni y~ptığı ' lmin ooeratörü ile 
senaryo muhar-iri üçer seneye mah· 
~d'·-ı drw"'' 1 ır ~,. ı-~-.: _. aptıkla· 
rı filrr.in evvelce :ıöyledik~eri rr<ktar-

• dan daha fa7.la masrafa m:.I olmrıs 
imişi SnvİP.nın as•lsız oH·ın;ımu zan· 
netmek istiyon·z: sanat hamisi Sov
"etlerin böyle bir "suç! .. yüz\i.nden 
P vzr.nstayn ~ibi bir san:.tVrd<>'.'1 b'r 
dilerini mahrum etmiyecekleri mu
hal~kaktır. 

Hanri Gara 
davacı 

800 bin frank 
istiyor 

Hanri Gara başından geçen bir 
kaza dolayısiyle Fransada bi.iyük bir 
gazino ve kumarhaneyi dava etmiş· 
tir: gazino direktöri.inden 800 bin 
frank zarar ve ziyan istemektedir. 

Davaya mevzu olan hadise ge
çen yaz cereyan etmiştir. Bir gece 
gazinonun kumar salonunda bakara 
oynanırken oyunculardan genç bir 
kadın oyunu idare eden Krupyeye 
itiraz etmiş, Hanri Gara da bu kadın 
dan yana çıkmıştır. Münakaşa biraz 
sonra mi.inazaa şeklini almış. bir ara· 
lık K.rupye elinde bulunan kağıtbrı 
çekmeğe mahsus "sabo,, ile artistin 
yi.izline vurmuştur. 

Hanri Gara gc)zi.inden yaralanmış 
ve adliyeye şikayette bulunmuştur. 
Fakat sonradan ara bı1lunmus, artis 
te gazino tarafından R.000 fra~k ve· 
rilerek mesele kapatılmıştır. 

Hanri Gara, aradan birkac ay 
geçtikterı sonra. ~imdi p;azinr-vu dava 
P,tr'"";C Jiiz .. --. ofümi•oti.ir. Miitehcıs
sızlarm verdiği raporlara istinaden 
rr''ö'~i.i ti?crinde daimi bir yara izi knl
d•O.ınr, bunun İse mesleki kin zararlı 
,]-:l11;;ımu iddia etmelcte, 800 bin 
f,, __ ,_ ...... -<>r '1(' 7İ 'atı ;.,,· · 1• .. ~dir. 

Kapiten Blud 
seyahatte 

Marta Eggerf zrcni bir filmde 

Geçenlerde "Kapiten Blud,, fil
minde >rdüğünüz Erol Flayn yel
kenli bir gemi ile:; cenup denizlerinde 
seyahate çıkmıştır. Yanında karısı 
Lili Damita da vardır, iki artist yeni· 
den barışmışlar ve boşanmaktan vaz
geçmişlerdir. 

Rober Taylor 

Robcr Mo11tgomc1i 

Kralln aşkı film 
mevzuu olamaz 

Sabık lngiltere kralı sekizinci Ed
vard ile madam Simpsonun aşk mace 

raları sinemacılar için bulunmaz bir 
film mevzuu oJd+~n film §İrkcı 
leri süratle işe koyulmuşlardır. Huli

vut ta böyle bir film için senaryö ha
zırlanmış, oymyacak artistler seçilmiş 

ti:. Fakat böyle bir film çevrilmesin
den vazgeçilmiştir. 

Sebep, Amerikada, "sinema çan., 
iinvanını alan Vil Heys'tir. Amerika

c!a filmler üzerinde sansur yapan teş 
l.ilatın reisi olan bu zat sabık lngil
t re kralına dair film yapılmasını ya· 
s::ı.!t etmistir. 

Koşucu Ovens 
sinemacı oldu 

Sinema artisti oluncıya kadar çok 
maceralı bir hayat g~çiren Erol Flayn 
inci avcılığı ~e cenup denizlerinde 
işliyen gemilerde gemicilik yaptığı 
için cenup denizlerini çok iyi tanı
maktadır. Seyahati esnasında Haiti 
de bir müddet durduktan sonra Pa
sifikin en büyi.ik adası Borneoya gi
decek ve iki ay kalacaktır. Maksadı 
Borneoda portatif sinema makinesiy
le bazı filmler almaktır. Böylece top
ladığı dokümanlar bilahare Holivuda 
döndi.1ği.1 zaman brı~ roli.ini.i oynıyaca 
ğı "Beyaz raca,, filmine esas olacak
tır. 

Annabellanın 
yeni filmi 

Son zamanlr.rda 1 .ondradn film 
yi.pmağa başlayan A.!'nabella gele-

Be• Jın olimpiyatlarilc ismini bü- cek ay Londrada üçiincü filr:ıine baş
tün dünyaya tanıtan meşhur zeı.ci hıyacnktır. 

Filmin idaresi meşrur rejisör Vik-
koşuct. Ovcn!I: Amerikan s:nema şir- tor Sjostroma verilmiştir. Erkek ar-
ketlcrinden Fojcs ile bir mukavele tist İse K.onrad Vayttır. filmin mev
imzalamıştır; bu şirket hcst>.hına film zuu Kardinal dö Rişlivn zamanında 
yapacaktır. cereyan etmektedir. 

Ovens yirmi bir yaşında \'e he.ni.iz ...:;....;._ _____________ _ 
DA" n•n ~ gaag DA" 

devam etmekte oldufıu Ohy·> üniver- ~ \!mı!I V \lıall ~ 
ailesini ikmal etmemi~tir. !Vlaamafih l}={I ~ ~ ~ ~ lb. (E jR2 
bi ... sene Holivutta kaldıkt:m sor:ıa 

tahsiline de\'am etmek niy .!tinde ol
dl4ğu söylemektedir. 

}$-. Glar.iis Svartut filmlerde maki
yujsız oynamak itiyadmdndır. 

}$-. Karo\ Lombnrd on beş gün i~in
de yedi defa telef on numarasını değiş
tirmek mecburiyetinde kalmıştır. s~ 
bep, tclefonia sılt sık rahatsız edilme
sidir. 
l} Gari Kupcr. filmlerinde hemen 

daima bekar rolü oynadığı halde rol 
esnasında nikfth yüzüğünü parmağın
dan kat'iyycn ~ıkarmamak iliyadın

dadır. Rciisörlerin ısrarı onu bu ısra
rından v:ı.zgeçircmcmiştir. 

ı:J.. Japonyada sansür diğer bütün 
memlekdlerc nazaran en şiddetlisidir. 
Bu sansür 1936 senesi zarfında bes bin 
metre film krsmif}tir. Japonyada öpüş 
me ve aşk ı:mhnelcrini havi filmler gös
terilemez. 
~ Me~l:ur Amerikan komikleri 

Lorel ve Hardinin ikisi de karıları ta
rafından o.leyhlcrine açılan davaları 

kaybetmi~lcrdir. Lorcl karısına 1000, 
Hardi de 75ü !ngiliz lirası ta?~'llinat 

vermeye mahkiım olmuşlardır. 

,.Yanan kuyular" filminde Gabriyel Gabriyo vı Josclin Gael 

):;/.. Şirley Tampl'a dair yazılmış bir 
kitap Amcr:ıı:ada. şimdiye kadar Uç 
milyon :ıUsha satılmıştır. 

Yeni bir yıl<lı::: Barbara Pcpper 

Fransız artisti lı.7.od Mey 
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HAUER - Akşam postur 

Yazan: A. CemaJettin Saracoilu 

Macera ve aşk romanı 
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OGLU 
-43- Vazan : (VA-NQ) 

tin, •.• Erkadl ,, vı 
sıı zaptettl? Havva! Bu gece senin odanda kalacağım ! 

'"izzettin,, korkunç bir çatırdı ile iskele 
ş omuzluğundan "Erkadl,, nlo 
ancak bordttsına bindirmişti 

Kendisinden g\.içük, kendisinden 
yava • ve kendisinden az silahlı bir 
dü mn.nm yedeğinde sürüklenecek 
bir harp gemisi bu hakikati bütün 
dünyn denizcilerine göstermiı olnc~k 1 tı. "izzettin,. in ba tarafın® i_kinci 
eti ~~nri Sinoplu Hn an kaptanın scai, 
top tarrnknlnrr, tüfek yoylunliırı -nra· 
smdn Gomerzın kulağına geldi: 

- Müsod ~e.ıp }etleri, nskcr ha
zır efendi kaptan... · 

Kocn C meız belinde tokılr ·(iu. 
rnn iğri kılıcını ıyırrp güverteye nt· 
]arken bir nralnn gibi kükredi: ' · 

- Du mamn ncnk bordasına 

den kaçırmak istcmiyen meraklı bir 
av(ı gibi "Erkadi,. ye tekrar bindirdi. 
Lakin dü§mtm kruvczörü o.ttık mü
temadi i,tialin infilaklarla yanan 
ölüme mahkOm bir tekneden baeka 
bir ey dciildi. • 

Birnz sonra korkunç bir çatırtı ile · 
"Alnfonifli,. kayalıklarına ba1ttnn ka
ra ile "Erkadı,, aon bir infilB.k ile pa
rnm pnrçn oluyordu. 

• fi'! • 

Cünq doğduğu zaman, aüratine 
güvenerek nylarca Oamanlı filosunu 
aldatmı olan mağrur ve cüretli kor
san kruvaz<.>ründcn su üstünde kalan 

ramp ı..·vc ve makineye de: 
- Stoperf.. kumandasını verdi. 

-5- .· 

ey nteşten iğri büğrü olmu! pontel
ler, devrilmiı bacalar yıkılmıt direk
lerden mürekkep karma karıtık bir 

,; enkaz y,ğmrndan ibaretti. 

GAMSJZJN ~AFERl 

"izzettin,. kotkunç bir çatırdı ile· 
iskele ba omuz.luğundo.n "Erkadi,. 
nin sancak bordasına hindirmi§ti. 

:. Şimdi her iki vapurda da toplar 
susmuş, makineler durmuş ve tıpkı 
eski kadırga devrindeki korsan harp· 
]erinde olduğu gibi t\iyler ürpertici, 
göğüs göğüse, bir boğuşma başlanır • 
tı. 

l'vtüşir amiral Vcıim ise gamsızın 
muvaffakiyetini bahriye nezaretine 
ıu raporln bildiriyordu: 

(Devamı var) 

Ba a hut enin 
Geçen tefrikaların hülasası: 

Esir taciri hacı MusWanm hwnai 
filosu, Akdcnl~e lat&nbul& ®ğnl Ucr 
terken, blr VcmedJk gemiıiııi yakalıyor. 
Bu gemide kUlliyeUl miktarda ipekli ku 
mqlar vardır. Ayni zamanda gelin olma 
ğa i;iden Vencdlkll Düşes Kutmara da 

Myahıı.t etmekt~dtr. Bu gf'nç kız pek 
gUr,eldlr. Esir t.&clrl onunla. llk defa 
olarak g~yl• karıılaıııyor. 

Hacı Mustafa, sesi titı iyerek: 
- Safa geldiniz! - dedi. 
On sene evv\31 ceir edilip mUslürnan 

olan Venedikli mühtedi Hadiye ba sö
zü it.alyancaya. tercüme etti. 

Venedikli kız mağrur fakat na.zik 
sordu: 

- Eeir düştüğümün hüznünü bu 
karşılayıl'j eekli her ne kadar tahfif e-
diyoraa da. istikba.limin ne olacağın
dan cndişedeyim. Hakkıında.ki tasav
vurlarını efendiniz UU!en söyler mi? 

M;ustafa: 
- Endişeleri ycrsiooir ... Kendileri

ne hiçbir zarar gelmiyecektir. Düşes'in 

:Artık iki dUşman birioirine top 
mermisi savurmıyorlardı. Her ik.i va
p11run mürettabntı güverteye dolmu~ 
b?jbir.ilı'1 b.alta, kılıç · all~orlnrdı ve 
ot· ta c işlemeğe ~şlarnrş· 
tı. Koca Gamsrz, nsl{erinin ilk a • 
fmda, en tehlikeli mevkide dü~mana 
var ku~ kıl!.2_ sajlam~ başla
mıştı. Şünöi' o:-ôünyiyı -unubnu§, 
iğri kılıcının, tabanca alevleri arasın
da donuk iltimnlar yaparak, inip kalk 
masındo.n başka bir ey dü~ünmüyor 
du. 

Bizi tanıyorlar, Ve gölge gibi arka ... 
mızda_n adım adım takip ediyorlar 

ıçın . .. lf'Jaiğinbır ey varsa ça- Semra, yUcba9ıya ıordu: 
'.bttk 8y1c! 1 L• '•• - Buraaa bizi takip eden tıivil · polUı· 

- Henilı merak edilecek bir tey yok. ler var mı? 
Karnım aç da •. Her yerden önce bir lo- - Niçin ıordunl1%? 
kant;ya gidelim demek isıtc~m. - Şu lokantacıdan çok fÜpheleniyo. 

- Haydi, gevezeliği bnak t it Uıe- rwn ben. Onu tevkif ettirip poliı mü· 
rindeyiz.. düriyetinc ~önderseniz... Buraır bir 

Sonra b!rdcn Semra ya döndü: haydct yatağına benziyor dersem müba 
- Si.z de haı.ırlanınız, gUzel mele- liğa etmit olmam. 

Maksadı dü man vapurunu, tıpkı 
B rbaroslar, Kılıç Aliler, Hızır Reis
ler gibi bilek kuvvetiyle zaptetmekti. 

ğim 1 Evvela u Kempinaki oteline gi
delim .. 
LAstiği delinen 

otomobil 1 !- 'nlbuki Ga-mSrzm hesaba katma 
dığı bir nokta, amansız bir dü§man 
bu hesabı altüst edee~kti ve bu dliş -
mnn da .. yangın. · 

Kilçük, huausi bir otomobil. Şoför .. 1 

V~ içinde iki müşteri .. Geniş bir cadde
den aüratle geçiyorlar. Otomobildeki 
mUşterileri tanıdınız mı? Biri Semra .. 
öteki de elekiikçi Hana .. Kocn Gamsız var kuvvetiyle düş

mana kılıç sollarken "Erkadi,, d yer 
yer çı-:...mış olan yangınlar büyümÜŞ':' 
tü. Şimdi bu yangınların alevleri birbi 
rine takılmış bir halde yave§ yavaş su 
far sevkiyle sürüklenen iki vapuru 
birden srumı tı. Bu gidişle "lz::ettin,, 
in de ateş alarak tahta kısımlarından 
tutuşacnğı muhakkaktı. T ehlikenın · 
büyüklüğünü gören Gamsız Hasan 
kaptan hemen kumanda köprüsüne 
fırlıyarak makineye: 

- T ornistnn !.. kumandasını ver 
di. 

Semra seslendi: 
- Şoför .. Dikkat et! Arka tekerlek

lerden birinin delindiğini sanıyorum. 
-..:.. Nereden anladın? 
- Benim oturduğum taraf yavaş ya. 

va§ ç8küyor. 
Hans gülmeğe başladı: 

- Hiç bir teltlike yok 1 Madamın gü· 
nahr fazla olmalı .. Oturduğu yerin çök 
mesi bir vehimden ibarettir. Çek gitsin .. 

Otomobili Ştanke ıürüyordu. 
Semra biraı daha ciddi bir tavırh , 

ayni özleri tekrarlad.I: 
- t te biraz daha fodim aşağıya. Fe 

na halde sarsılıyorum. 
Otomobil birdenbire durdu. 
Ştanke otomobilden yere atladı: 

Hans diılerlni göstererek aınttı: 
- O, kurt gibi korkak bir adamdır .. 

Hele polisten o kadar korkar ki .. 
Yüzbaşı kaşlarını çattı: 

- Sen her ıeye burnunu so:lpna 1 
Ve Semra ya dönerek: 
- Hakkınız Yar, dedi, bu herifin ba. 

kışlarını ben de beğenmedim. Gözlüğü
nür. altından herkesi ayn ayn teceısüs 
ediyor. 

- Bu adam muhakkak casuslara 
yataklık ediyor. 

- O halde polise haber yerelim. 

Haruı tekrar söze lc.anştı: 
- Burasını polisler bo§ 

1ar. lşte şurada Uç sivil 
içiyor. 

bırakmaz

memur bira 

- Sen nerden tamdm memurları? 
- Buraya her zaman uğrarlar da. 
- Lokanta sahibi de onların polis 

oldufun!.I biliyor mu? 

- Şüphesiz. O, hep.>ini tanrr .• 
- Nasrl tanır. Ke:-amet sahibi mi 

bu adam? 

nastl olduğunu anlatacaksın 
hükilmdarlara. layık bir kız olduğunu 
görüyorum. 

Genç kız ürperdi: 
- Yoksa beni milslüman hükümdar· 

larım1 mı satmayı düşünüyorsunuz? 

Ben çok müteassıp bir katoliğim ... Ni
f1anlrm da vardır ... Gerek pederim, ge
rek müsta.kbcl zevcim, beni esaretten 
kurtarmak için hazineler feda etmeye 
hazırdır ... Beni herhangi bir saraya 
satsanız bili!, onlarm verebileceği ka
dar bir serveti kazanmanıza imkan ol
mıyacaktır. 

Esir taciri, bu zarif, bu ha.rikulfi.de i 
kadının kar§ısında inceldikçe incel
mek zaruretini duyuyordu. Bilh3.88a, ha 
.ılneler meselesini de işitmişti. Şimdi, 
bUyUk bir servete kavuşmak ümidi, 
nazarmd&, dUşesln gi.lı.elliğini bile hu· 
suf a uğratmıştı. 

- Bizim en kıymetli misafirimiz o
la.ca.ksmız. lstanbula kadar, bu gemi· 
nln en gUı.el kamarasında yatacaksı· 
nız.. 

- Refakatimde iki genç kız vardır. 
Onla.r da Mlldirler. Bu dEL1Fdonörleri· 

Diye ıordu. Hanı dudağının ucu ıle 
gülümsedi: 
-Yukarıya .. 
- Otel kısmına mı?· 
- Evet .. 
- Çok müşteri var mı yukarııda? 
- Zannetmem. Çoktanberi onl::ırdan 

başk hiç bir yabancı müşteri yoktu. di 
ğer iki oda da ğarsonlar yatardı. Zaten 
yukarıda ancak dört beş oda vardır. 
Hansın laf arasrnda: (Belki yine bu 

raya gelmişlerdir!) Dimesi üzerine yüz 
başının bütün ~üphclcri bu noktada takı 
kılıp kalmıştı. 

Semra: 
- Uçilmüzün birden çıkması doğru 

değildir. 

Deyince yüzbaşı yavaşca ayağa imli: 
tt: 

- O halde ben Hansla beraber gide 
yim .. Odaları araştırayım. Şimdi döne 
rim. 

Lokantada saatler ilerledikçe kalaba· 
lrklaşıyordu. 

Ilans önde, yüzbaşı arkada salonda 
miUikhole, oradanda tuvalete geçtiler. 

Semra §Üphc ve teretdüd i~inde dü§Ü 
nüyordu: 

- Burada kendileri için tehlike sc 
zen casuslar bir daha böyle bir yere clö 
nerler mi? Hans da pek budala bir a 
dam .•. 

Semra kendi kendine mırıldanırken, 

birdenbire salonun elektirikleri sönmüş 

mln de yanımda bulunmalarını fstiyo
nım. 

- Hay hay ... Onlara da, birer bil" 
susl kamara. veririm... Hiçbir ne>ksıı· 
nınıT. olmaz.. Yemenir.dc, içmeniwe 
bir kusur edilmez. 

Hudım reise hitaben: 

- Anlıyor musun? .. Havva Ha.tunun 
kamarasının yanındaki kamaralar, bıl 

üq kıza ta..'lı.sis edilecektir. Hirbir flikfı· 
yellerini duvmıyacağım. Kendileri, bi 
zim misafirimiz olacaktır. 

- Baş üstüne! 

Esir tnclrl, sonra, şu sörler!, Hıı.cli· 
ye vasıtasiyle itnlyancaya tercüme et· 
tirdi: 

- Düşes cena-plarıl !stanbulla Ve· 
nedik arasında birçok gemiler işler· 
Pııyitahtrm11.a vardrğrmız zaman, J!C· 
rek pederlnlı.e, gerek nişanlınıza. iste· 
diğiniz kadar ve istediğiniz ~kilde 
mektuplar yaurak fikirlerinizi bildi· 
rlrsiniz. 

Bu sözleri dinliyen maJyet, unu nn"' 
la.drlar: 

Efendileri, genç kızı fevknlMe cc
ğenmekle ve kendine tahsis etmek is· 
temekle beraber, onun yUzUnden kaza 
na.bileceği servet, ndamcamzın gfü·Je
rini kamaştırmıştı. Vencdikli sar1ı:ıırı 

kızı, lıaremsnray gemisine almakt.:ııı 
- g6nlU istemiye istetyıiye • VOY.gec 
misti! 

Netckim, işte, emirler verildi. Dü~c
l!lin neka.dar mo.iyetl ve eşyası varsa· 
hepsi hastane gemisinin Umera:vn malt 
ıus kısmına. tMmdı. Çok geçmeden.. • 
ne hareket bayrağı c:ekildi. esir taciri
nin filosu, çıkan hafif rli~ yelke.:t· 
lerinl a.~ara.k ve Kıbns adasmı şarktıı 
bırakarak, eimale doğru akmaya baş· 
ladı .. 

Herkes, Hacı Mustaf anm ha.remsıı· 
raya. gltm.iyerek hastane gemisinde 
ka.lma.sından gene şUphelendi : Acaba 
tahminleri mi yanlıştı? Acaba cf en • 
diJcri, dilşcs için mi burada kalmıştı? 
Fakat havır! Bunun iki sebebi vardi· 
Birincisi Havva ile konuşmak. özledi· 
ği sarı~ın kadın zevkini onunla tatmiI1 
etmek ... Bahusus, hulle'nin nasıl olrltı· 
~unu tsvedi kadına anlattırmak .. F~ 
ki hikayelerin boyuna tekrnrlımıf' 

durması. Hacıva artık hirıbir şey ifn• 
de etmez olrlııqu icin Cl~~il mivdi ki. o, 
eski karısmdo.n yUz revirmif}ti ... Fıı.· 
kat iete anlo.taca.k yeni bir mevzı zu· 
htlr etmişti. Bakalım r..eler olmucı? Bif 
S?ecellk zenci kocayla İsveçli kadın ne
ler vapmış?. 

1kincl maksadı da. PU zenci kUriilC 
o~lanın hnsta.lrı?ını me;ak ediyor; öf!· 
rene{'e1<! I<an donması .. Bu dn nevmiş! 
Hacı Muste.fa, sana.tının ehliydi. FJrref 
bilnıerfi;;i b1r FeY varsa mutlaka vakıf 
olmak istivord ı. Demin muayenesi yş 
rıda kn.lrı•cıtt. İlk fırsatta bu munyc
nevi •anar.:ıktı. "Jzzettin., hasmının bordasından 

yavaş yavaş açıldı .. "Erkadı,. da fır' 
sattan bilistifade düşman eline esir 
düşmemek için ••Alafonisi., kayalık
larına başından bindirmek için ya
v a yavaş ilerlemeğe başladı. 

c~rııqrz Hnsnn knotan avını elin· 

- Hakkınız var, yavrum 1 Tekerlek 
tedricen önüyor .. 

Basit bir işçi ailesi sıfatile otel otel, 
lokanta lokanta, pansiyon, pansiyon 
dolaşacaklar, &Cıya kaybolan genç kız. 
larını arıyacaklardr, Fakat, tekerlekleri 
yepyeni bu otomobilin arka lastiği bir
denbire neden ve na~rl sönmeğe ba2la-' 
mııtı.? 

- Orasına aklım ermez, yüzbaşım 1 
Şurasını muhakkak biliyorum ki, bizim 
patron çok yaman adamdır. İn'lanı gö 
zünden tanır.. tü. 

Krune.rası dWe5e gösterildikten son' 
ra.. Hacı Mu~tafa, onunla gi.\vertedC 
terl'Hmrı.n vnct1tnsivle muhavereye dııl· 
d1. Hem onun ltonuctmasmCian mane"l 
bir zevk duyuyor, hem de ba.basl"'ıe 
nişanlısmda"l konarnr11.ı;.1 naranın mil<• 
tan hakkında bir fikir edinmek isti' 
yordu. !Ko~ trilftıla~da 

k ı mak 
asak ! 

Kopenhag şehri sıhhiye direktörlilğü 
bu hafta otuz bin kişinin en!loenzaya 
yakalanmış olduğunu tesbit etmiştir. 

Ahalinin yüzde birinden fazlası bu 
hastn.ııkln Jıa:taklanııdıı. yatmaktadır. 

Sıhhiye direktörlUğU alenen öksUr
mek ve nk~ırmtı.yı menetmi§tlr. Ko
pcnhag tramvay anı.balarına asılan bit' 
ilfin ha.lh-n bttaben diyör ki: 

"Hnlkm sıhhatine itina için herkes 
öksilrm.edcn ve a.ksırmadan evvel ağız 
ve bunııılıırJl!J.v menıUUeriyle : kap'1ma.

1 ğa mecburdur. Aksi takdirde ce?.a ve
rilecektir.,, 

O ne? delik listiktc birde mavi boya. 
h (x) işareti var. 

Semra bu işareti görünce bağndı: 
- Beyhude dola_şıyoruz. Bizi tanı-

yorlar. Ve gölge gibi arkamızdan adım 
adım takip ediyorlar. 

Ştanlre şaşaladı. 

- O halde izimizi kaybedelim .• Ve 
bugün bu kıyafetle Kempniski oteline 
gitmekten vazgeçelim. 

Ertesi gün 
. . Kc~pniski loitan~sının tam ortasın 

da~ biı;.masarun baımda üç mü~teri otu
ruyordu. 

- Bizi de tanıdı mı dersin? 
- Biraz yakında oturmuş olsaydık, 

eminim ki beni sizden önce tanırdı. 
- Fakat sen sakallı bir adam oldun 

şimdi! Bize gelince .. Onunla zaten tanış 
ıruyorduk. Bizim kim olduğumuzu nere 
den bilecek? 

- Beni tanıması yeter. 
- O halde biraz yavaş konuş. Ara 

mızda sağır biri varmış gibi çok hızlı ve 
yüksek konuşuyorsun 1 

Semra üst üste iki bardak bira içmiş 
ti. Muzik çalıyor .. :Müşteriler gittikçe 
çoğalıyordu. Akşam oımu,tu. Hans: 

- Biraz daha kalabalık olduktan son 
ra, kimseye görünmeden, yan kapıdcın 

tuvalete gidiyormU;} gibi çıkarrz. 
Dedi. Yüzbaşı Şitanke b:rdenbire 

Hansın n~ demek istediğini anlıyamadı: 
- Nereye gideceğiz? .. 

Lokantanın içini karanlık sarınca, 

Semra hafif bir ürperme geçirdi. Ve ara 
dan çok geçmeden, iki kuvvetli elin boy 
nuna sarıldığım duydu. (imdat!) diye 
bağırmak istedi.. Ağzını açamadı.. bir 
bez tıkaçı ile ağzını kapamışlardı. 

Lokantada her zamanki gibi: 
- Elektrikler bozuldu .. 
Nakarııtı dilden dile dolaşıyor; ıslık· 

lar, el şakırtıları, ayak pattrdılar artıyor 
du. Fakat çok sürmedi .• Elektrklel· tek 
rar yandr. Ortalık aydınlanınca herkes 
gUlüşmeğe başl::ıdı. Bu lokantanın müş
terilerinden bir kısmını da birbirlerile 
yeni anrşrnış çiftler teşkil ediyordu. 
Böyle her gece elektrik cereyanının 

kısa bir f.asıla ile kesilmesi genç çift· 
lerin hoıuna gi<iiyordu. Karanlıkta ka
lan sevgililer biribrine sarılmak fır· 

satını bulabiliyorlardı. 

( Devanı.ı oor) 

O arnlık: 
- Havva ... - diye, usulla, laveçli Jttı' 

dına. doih"u i"ildi. 
- Emret! 
- Bu gece, senin odıında kalncıı• 

ğım ... 
-! ... 
- İstemi •or musun? 
tsv~li ka.dm, kend1ni tonladı: 
- İstemez olur muvum. ~lıınrtn !.·· 

Benim için ne büylik ı:eref •• övıeVSC· 
mUsandc edin de 

0

efendimizin hi~ctif\ 
de kusur etmemek Uzere hazıı-lıklst'm1f 
tamnml ryayım ... 

- Peki, nasıl istersen ... Sonra dıı ş1' 
kanı donuk oiTla.nı birlikte muayene ' 
deriz... Pek merak ettim . 

( Dcoomı 'l)(ır) 
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iSTANBUL: 
Son zamanlarda yiyeceğe ve per· 18,30 plAkla dans muatkisi, 19,30 Şehir u 

BEYOCLU Makineli tüfeğin tetiğine 
dokundu . Kurşunlar 

ortahğı çınlattı 

hize dair birçok şeyler yazıldı. fakat yatroııu komedi kısmı tarafmdan bir teınall, 
20 Türk mUBlkl heyeti, 20,30 Münir Nured 

ortaya konulan ~eylerin hepsi herke- din. ve arkadaştan taratmdan TUrk musiki 

SAKAi' ı GWi izdivaç ve 937 MlkL 
nln ııen saati 

l'URli ı Sirk 
MEl.U • KilçUk prense.s Ye UJrel se yarayacak mahiyette değildir. si ve halk prkılan, 21 saat ayarı, orkestra, 

"Bir insana yarayan et, bir başka- 22 Aja.Ds ve borsa htı.bcrlcrl ve ertesi günUn 

sına zehir olabilir,. sozunu akılda programı, 23 son. 
Hardl Kan kard~cr 

tPU t Bokaör .UtçU(Harold Luf 
nurad:ı zabitan oğle yemeğini yemek 
idiler. Motörü hala çıt pıt ediyordu. 
hıport durunca Ekzost borusundan 
'rültülü bir patlama oldu ve Türkler 

caya kadar kaldı ve sürüne sürline İn
giliz: hatlarına vardı. İngiliz Connilerin. 
den gönüllü bir müfreze siperlerden iler 
liyerck tayyareyi ı; · . :. tliler. Pcter h ·· 
kayenin burasına gelince: 

tutmak cok iyidir. insanların hepsi vn·ANA: MKART/J 1 Flloyu taklp edelim 
J 18, kon!erans, 18,30 konuşma, 20 noel ee.r 

aynı yapıda değildir. Muhtelif yiye- kılan, 21 konll§IDa, 21,sıs hattanın havadisle 
YO.DIZ : Çap km genç '\l'e ÇingeM> 

ceklere karşı şahsi iştah ve aksüla- ri, 22,20 orkestra konseri. 23,30 haberler, 
mel fertlere göre değişir. BERUN: 

geceleri 
S1:l'MER : TaUı bell 
~Z&n 1 Çöl ailllı§örleri 

!erinde çatal ve bıçaklarla büyük ça. Herhangi hususi bir rahatsızlık 17,30 konser. ıs,30 musiki, 19 konser, 20, r.uı . Programmı btldirmemlflir • 
- Beyhude zahmet ettiler; ~ünkü dil k h kk k 15 muslld hakkında konferans, 21 havadis, 

için tertip e . ece gıda mu a a 21,10 musikili temsil, 22 operet parçalan, 
ŞIK ' Çılgın ı;ençllk '\"C Kars 

odanın eJJ'l"&n. 

dan dışarıya fırladılar. Tabancaları 

tt:klan ç!dırlarda idi. Kalkıp havalan 
~ması için Durmmondun kanatlarına 

tayyare tam manasile harap olmuştu. 

Dolaklar mükemmel bir halde idi. Ba
caklarıma bak! .• 

şahsın tabiatına göre değişmelidir. 23 havadis, 23,SO druı.s musikfııf, 
Bazı gıda maddelerinin hazımları 

gayet kolaydır. Bunlar hazım ciha
zım yormazlar. Bunların sayısı gerçi 
azdır nma, içlerinde süt ve yumurta 
gibi1eri bazı insanlara dokunur. 

ŞAR6 

Asal 
ı Saadet ve Kara.yılgı 

~ışmaktan başka bir şey yapamazlardı. 
İtekim hepsi de kanatlara asıldlar ve 

\tn bu sırada Peterin motörü yeniden 
Dedi. iki kurşun deliğinden maada 

bu sabık Türk dolaklan hakikaten yeni 
gibi duruyordu. 

rEı;>TE: 

19,30 konser, 21 hafif musiki, 22,40 bava 
d!s, 23,45 konuşma. 24 çlgan musikisi, 
BtK1'El;': 

ASTORYA 

ı Kuta Dtva 'Ve Df\ntenb 
cehennemi 
Canavar avı ve Patpat~ 

IQn kıs hırm:lan 

lemeğe başladı. Kanatlara yapışan el
t olrr.asa, bizim pilot pek güzel hava.. 
n:ıbilirdi. 

Peter makineli tüfeğinin tetiğine do 
ndu. Kurşunlar ortalığı çınlattı. Türk 

t kanatları bıraktı. Tüfek hiç şüphesiz 
~lan vuramazdı, çünkü tayyarenin 

.\akinelisi ancak dosdoğru.ateş edebilir. 
akat bunu düşününceye kadar İngiliz 
yYaresi havalanmıştı bile. 

~ ~ "' 
Oja ırmağı Yahudiye ne Samarya 

arasında hudut hattıdır. Biz bu hattın 
cenubunda idik; Türkler şimal kıyıları. 
nı tutuyorlardı. Vaziyet bilhassa kötü 
idi. Çünkü Türk topçuları, Yafa-Kudüs 

yoluna hikim olan tepelerde mevzi al 
mıştı. Ve bu mevzii zaptetmek pek de 
kolay olmıya:aktı. Oja ırmağı arada 
tabii bir müdafaa teşkil ediyordu. 

Bunun sebebi henüz kati bir su
Tette tesbit edilememiştir. Belki bazı 
kimselerin yetiştirilme tarzlan buna 
sebep olmaktadır denebilir. Ancak 
canın ist.'.: cl:~:.1i yemesine müsaade 
edilerek yeti~:: 'len çocuklar, mu
hakkak hazım cihazları zayıf olarak 

19, kıraat, 19,15 dnnS muslkis1, 19,50 halk 
§Brkılan, 20,30 konser, 21 konupna, 21,115 
hafit mufilkf, 21,30 senfonlk koruıer, 23ğ20 

konugma, 23,45 havadis. 
f,()~DRA: 

16 hafi! musiki, 16,30 havadis, 16,45 caz 
band, 20,15 çocuk saati, 2l orkestra, 23,20 
dOJlJI muslklal. 

l'ARİS: 

17.0S orkestra, 19,35 havndis, 20,05 kon 
ser, 20,30 tem.sil, 20,41S konser. 23,30 opera. 

P'ERAll 
l\llLLI 
RILA1. 

Kız mımn erkek mı.in ., .. 
tırtmada.D sonra 

lSTAN B Ut 
s Korkusuz kaptan 
: Mazurka 
s A§k, öıum, Şe)'t&n. lat• 

bahriyeliler. 
muhbir 

t Viyana eenl ı.ıevl~rum W. 

Niyuport lokanta çadırından uzakla~ 
Fakat yoh üstünde zabitlerin kuru 

1k üzere asılmış çamaşırları vardır. 
ayyarenin kanadı ipe takıldı ve bütün 
~a~·rlnr ·· 'lvada sürüklendi. 

Durmmond mendil, don, gömlek ne 
rsa beraberinde götürerek ağaçların 
tiinden uzaklaştı. Bir çift dol:ık kuy. 

hığuna sıkı sıkıya sarılmış, pervanenin 
~vasile çırpınıyordu. 

Bu sefer motörü yeniden durmadan 
~el hatlara kadar varabildi. Ve orada 

üncü defa olmak üzere bozuldu. Tar 
hre hiç kimseye ait olmayan topraklara 

di. Türkler tayya~nin üstünde Britar 

istikşaf işlerimi hızlaştırmak için ya. 
nı sepetli bir motosikletim vardı. Ara
bayı sUrmek için bana bir makinist ver
me ğe kalk:ştılar; fakat ben istemedim. 
Telsiztclgraf operatörüm Hog Hamp. 

ş:ıyr bu işi görebilirdi. Hampşayr. Çok 
memnun oldu. Emir neferim Benson İ· 
se suratı astı. Kut'§unlar bu çocuğu hiç 

de yıldıramazdı. Fakat Hampşaynn sür 
düğü bir motosikletin yan sepetine bin
mek, her nedense onu ürkütüyordu. 

Bunun üzerine ona dedim ki: 

büyürler. 
Bazı yiyecekleri rahatsız olmadan 

alamayan insanlar, muhakkak ki ço
cuklarında müvazenesiz bir gıda tar-

1'/YATROLAR 

zile beslenmişlerdr. ~thirTiqafroSO 
Ann~I:~in. .şöyle söylendiklerini 

1 

llllll\\1\l\\U 
sık sık ışıtırsınız: ıl 

Ye:: ;:ı::~::ı:~c ~~·~•yor. I ~\..l\\l 
fakat k~sur çoc~kta d~gıldır. Cı- 1 HIDlH 

dasının muvazenesınde hır yanlışlık 
vardır. 1 ....,.,...,._-:-r.1-.r.r.:ı::'11 

B vitamininin gıdayı müvazene 
!eştirmek için mühim bir amil oldu
ğu kc)::dilmişt:r. Bu gibi vakalardn 
çocuğa B vitamini veril~:::i takdirdr 
hic de r<''hl'ıtsrz olmaksızın her türlü 
~ıdayı alabilir. 

TEPEBAŞI 
dram loımınd• 

BABA 

HALK C>PERETI 
Mablm tlyatrolUDda 

~ozo Dalmas ve Fono· 
koıun iştirakile 

:SKi llAMAM ESKi TAS 
,uyak operet. Yeni kadro 

Yen! Bale 

Kar&kedi 

AL&MDAB ~ lfte bahriyeliler ve qk, 
ınum ve şeytan. 

KUIALB&Y Define adam V(l ~ 
lar pe§inclc 

OS K lJD A R 
( muıundan ksçılmu • 

B A LAT 
c Bitmeyen ıstırap, N~ 

york esran 'Ve ırpor Te 
gençlik. 

mıyWc mtlZ)'oa.1n .. 
manyeunnaa 

Pr. Zati San,.. 

ta işaretini görünce piyade ve makineli 
f?ki ·ru doğrultarak, bastılar ate i. 

HARP 

- Peki Benson. Ben bineceğim; sen 
ise Yafaya yaya yürüyebilirsin. Şu ka. 
ğıdı al ve şehrin inzıbat kum.andc.mna 
ver. Soııra Alman mahallesine dalarak. 
evleri ara,tır. But.cağın halı ve eecca

deleri benim namıma zaptet! .. 

Sağlığın baş direği_hazımdır. Ye-================= 
diği~i I azımed·miyen insan adeta niı; öğrendikten sonra da bunlar.::. 

Şehzade&qmda 

FERAH ainemaa. 
Arzuyu umumt fr 
rine temsilleritııi' 
birkaç gfin dm 
devam ediyor. Peter tayyareden atlıyarak bir menni 

:ıkuruna daldr. Orada karanlık basın- (Devamı uar) 
bir enkazdır. ln~an hanqi yemekleri ·1 

.. ürmemcsi lamndır. Do'__...__ l 
ha::n1cdemediği : tecrübe ile öğre- ·aaor 

284 G'OZEL PRENSES GÜZEL PRE N SES 281 

Vera, sözünU tamamlıyamadı Haydut 

ların bulunduktan vadiyi çeviren dağ. 

Jardan tepelerden muntazam ve bir sa· 

niyelik fasılalarla silahlar patlamağa 

başladı. 

KorzakoC, silahların böyle Bll"ll ile pat 

lay:şının ne demek olduğunu anlam·ı 

gibiydi. ölü gibi sarararak etrafı din· 

]emeğe ba§ladı. Bu sırada karşıdan 

Udenka ile onu götüren haydutların 

gc:lclikleri görüldü. Bu haydutlardan bi. 

ri diğerinden ayrılıp ko§arak reislerinin 

önüne geldi. Alnında açılan bir yaradan 

kan ak:yordu. Nefes nefese bağırdı: 

- Kaçınız, kaçınız .• Poli1ler, askerler 

geliyor. Muhasara olunduk. Mahvol-

duk. Kaçalım .• 

Bu sözler bir yıldınm tesiri yaptı. 

Haydutiar müthiş bir şaşkınlığa uğra· 

mışlardı. Bu sırada vadiyi çeviren tepe. 

lerden kara bir bulut halinde süvari as

ker ve polislerin inmekte oldukları gö

rüldü. Haydut?ar reisi binbaşı etrafını 

dika~tle muayene etti. Vadin!n her ta. 

raftan sıkı bir çember içine alınmış ol

cfoğuau deh~etle gön::ü. Bu askerler, 

c-nun k·ı-nımdımı olduğu hac;sa alayına 

:nensuı- ı;üvari!er değildi. Bunlar, Sof. 

ya süv.ırı fırkasma menı:up lJlr ı..laydı. 

Askerin arasında bir hayli da süvari 

polis ve jandarmaları farkediliyordu. 

Bu sırada Ulenka da kucağında ço 

cuk!a beraber Annanın bulunduğu ye. 

re gelmiş ve takati kesilmişti. Bunun i 
~in orada kenarda duran bir ağaç kütü_ 

lU Uzcrine oturdu. Anna da hemen onun 

yanma ko§tU. • 

Vera, Llllenkaya doğru giderek ba
ğırdı: 

- Çccuğumu, çocuğumu bana ver .. 
Ver benim evladımı .. O, senin kucağına 
Hiy:k değildir. Evladımı göreceğim. 
Ah yavrum .. 

Fakat Lalenka, çocuğu koıtan arasın
da srmsıkr tutmuştu. Etrafın askerlerle 

kuşatılmış olduğunu da görünce bir 
kaplan gibi Veraya bağtrdı: 

- Defol, defol.. Lanet olsun sana .. 
O, senin çocuğun değildir. Canım çık. 

madan onu benden alamazs•n. Anladın 

mı cehennem zebanisi.. f şte belam bul
dun. 

Vera, gözlerinden ateşler saçılarak 
Lalenkarun üzerine atıldr. Fakat çinge· 

ne lm:ı diziyle Veranın karnına şiddetli 

bir darbe inc!irerek onu sırtüstü yere 
yuvarladı. 

Veca., bir taraftan karnını tutarak 

yerde b..ıvranrrken bir taraftan da hay. 

dutlara bağırdı: 

- ~.t çingeneyi öldürünüz. Haydi 

gebertiniz. Ah mel'un, ben sana şimdi 

gösteri•ım .. 

Fak:t ı', h:ıydutlar şimdi onun emrini 

yerin·: ı~tirecek değil, bağırdı{:'lnı bile 

işite:d: J.alc\e değildiler. Ortalıkta müt· 
hi:; bi. •ela~ ve kargaşalık başlamıştı. 

Hayıb•:ar·r. bir kısmı çadırlarına koşu-

yor, bc.J!tl:ırı ormana doğru kaçmağa 

ça.ı~·y~r. fakat oradan da ;;skerlerin 

gc1nıckt~ c.lduğunu görünce geri döne. 

re!\ lıir ha~Y.a istikamete ı:ıaldmyordu. 

Aı:.k:rın ~hata çemberi gitti~çe daralı· 

y:1;·, hıv Jı.:tlar ise çukura düşiirülmüş 

c mavatlar gibi dört tarafa saldırarak 
k.ıçat:ak Üdık arıyor}ardL 

de belanı bulasın. Allahm kahnna uğra 
yasın. 

Haydutlar, daha fazla söylemesine 

meydan vermeden Ulenkayı sürükleyip 

götürmcğe başladılar. Bu sırada Anna, 

büyük bir heyecan geçiriyordu. Çocu

ğu kurtarmak istiyordu. Bunun için de 

birkaç söz söylemek lizrmdı. Fakat bu 

sözleri söyleyip söylememek için düşil

nüyor, ncfsile mücadele ediyordu. Bu

dala kız, hala, çocuğun kimin olduğu

nu kimseye söylemiyeceğine dair vak. 

tile Veraya ettiği yemini bozup bozamı 

yacağmı düşünüyordu! Acaba yemini 

bozmalımıy dı? 

Mesele b'ir masumun bayatile alaka· 

dardı. Bir çocuk hakkında vicdanları sız 

latacak kadar zalimane bir ölüm karan 

verilmişti. Dünyada bundan daha feci 

bir cinayet düşünülemezdi. 

Gariptir ki, talisiz çocuğun ölümüne 

hüküm veren bizzat kendi anasıydı. Şim 

di Veraya: 

- Bundan vazgeç. öldürtmek istedi

ğin ço:uk senindir. Bir anne evladını 

nasıl öldürür. Demek istiyordu. Anna, 

düşünüyor, bir türlü karar veremiyor
Ciu. 

Haydutlar Lalenkayı götürüyorlar

dı. Biraz sonra tepedeki uçurumdan aşa. 

ğı atacaklardır. 

Nihayet haydutlar, Ulenkayı uçuru

mun kenarına kadar götürdüler. Çinge. 

ne km, büyük bir yeis ve çaresizlik için 

de kesilecek bir koyun gibi çırpınıyor, 

haydut1ann etlerinden kurtuJmağa ça

lış·yordu. Kucağındaki çocufu da bir 
türlü bırakmıyordu. 

Zavallı küçük Elza, baıına gelecek 

felaketten habersiz, çingene kızını sü· 

rükleye sürükleye götüren haydutlara 

tuhaf tuhaf bakıyordu. 

Lfilenka, yeis ve ümi~iılik içinde ba.. 

ğmyordu: 

- Merhamet, merhamet .. Bana değil, 

şu masum çocuğa acıyınız. Allahı unut· 

mayın. Siz: de can sahibisiniz. Kalbini.ı

de insaf ve merhametten eser yok mu? 

Hayır, bu masumu öldürtmek istemiyo. 

rum. İşitiyor musunuz? Lanet olsun si

zin gibi canavarlara ..• 

Talisiz kadın uçurumun başına vann 

ca diz çöktü. Bu acıklı manzaraya insan 

yüreği dayanamazdı. Genç bir kadrula 

kucağında melek kadar güzel bir socu

ğu derin bir uçunıma atarak parampar. 

ça etmek için insanın mutlaka granit· 

ten bir yürek taşıması lazımdı. Onu u· 

çurumun başına sürüldiyen haydutlar. 

bile bu manzaradan müteessir olmuı

lardı. 

Herkes susmuş, Veraya bakıyordu. 

Halbuki o, zerre kadar teessür duymu· 

yordu. Belki de ne kadar soğu~ kanb 

olduğunu haydutlara göstermek istiyor· 

du. 
Tepede son emri bekliyen haydutlara 

bulunduğu yerden bağırdı: 

- H aydi, çocuğuyla beraber uçuru. 
ma atınız~ 

Bu emir üzerine haydutlar Ulenkayı 

>·akaltyarak ayağa kaldırdılar. ~nra 

kucağmdaki çocuğuyla beraber havaya 

kaldırdılar. 

Tam ba sırada bir kadın acai etrafı 
çrnlattı~ 
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Dünün paşaları ve konakları 

Çapada Lo ça Derv· ~ 
Paşa konağı 

Konak, Çapada, Kazasker ca.mısı 

Yazaz : Sermet Muhtar Alus 
gelmedik. Nedir bu dcr~ce havfü he
rasm sebebi? 

26 B!rinclk!nun - 1936 

arşısındaydı. Umumi harp senelerine 
kadar vardı. ~rutiyetin ilamndan 
.sonra "DarülmuaUimat" lık etmış, 

yıkıldıktan sonra da arsasına bugün
kü ~'Selçuk hatun okulu," yapılm!ştır. 

(Filibe) ye, (P<> za.rcık) a sirayet edi
yor. Asiler dükkanlara, evlere kunöak
lar sokuyorlar; civardaki köyelri ya

kıp yıkıyorlar ; müsliiman ahaliyi ke
sip biçiyorlar. 

Diye lahavleler çekerlerken seras

ker, seras!wrliğmin on beşinci günü 

azledilmiş; yerine bahriye nazırı Çcr
kes Abdi p.ışa ge~miş. 

Lofça'lı Dervi§ Paşa konağının ycrindc7:i "Selçuk Hatun kız sanat olCJılu,, 

İbrahim Derviş paşa Lofçalı ve gö
nilllü olarak alaydan yetişme ... Askere 
girişi, eski salnamelere nazaran 1252 
(1836) da •. Kütahya feriği Çerkes Ha-

lstanbulda da karışıklık çıkaracak
larına dair bir rivayet var ... O esna
larda "Seraskeri zaferi r y lwr" buh· 

nan Derviş paşanın "rey i. rczinf ' nP. 
mcrkez'.le biliyor musunuz? 

Lofçalı, AbdUlazizin bcndei hassı ve 
eli ayağı. Hüseyin Avni paşa, hal ge

(•esi, merkez kumandanı Kırkağaçlı 

Mustafa Seyfi p~ayr, bir bölük asker
le, Çapa'daki konağı abluka etrneğe ve 

dışarı kuş uçurtmamağa memur et-

yavan ceğil. Suriyede çiftıikl:rt ~~ 
da irad ve akarları bulundugu s-0' 

~ 

nirdl. (Dünyalığı asıl tutu:u rr.rJJI' 
J;ctinden ve babad:ındır; haremi 
hayli varlıklrdır) deni <' • 

Ramaz:ındnki iftarlariyle d~ mcşbi 
mu me.'.::hur. Herkese kapıları açık f 
sofraları sıra sıra; d :ı,: kiralan da ~ 
lucd ı: üs~ tah:ı.l:~dal:ilerc dftc 
paklı altın snat:ı~r. altın °saplı~ b:ı.stcA 
lar, altın tabakal11.r •. Orta tabn.lmdıı~ 
lere bunların gi.lmüş!er!. Alt k"dc~ 
kilere de, E.'Il az.dan birer çil lirayı d 
mani... 

fız Mehmet paşanın vezirlikle Diyar]». 
kir, Sıvas, Rıkka eyaletlerine vali ol
duğu seneye tesadüf ediyor. 

Mısırlı İbrahim pa.~, gene gemi a
.;;;ıya alıp ileri saldırdığı sıralarda, ya 

,onbaşı, yahut çavu.1u nıcrk:um olması 
lizungelen Derviş ağa, ihtimal ki Ha
fu paşa ordusunda ve Nezip bozgu
"iiunda. varmıat;ır. 

Sarayı hümayunu muhafaza sade
dinde Boğazlçinln ortaköy sırtlarına 

toplar tabiye etmek; bu suretle, ayni 

zamand:ı Bu'gar Eksarhhancsini de 
tehdit eylemek! 

miş. • 
1877 deki Rus harbinde, Derviş pa

§8.nm serdarlığl ve işgüz1rlığı yok. 
Batumdaki fırkanın kumandanı. Ka.'"S 

Gerisi Kırım muharebesi şekiıni a
lan 1853 Osmanlı - Rus seferinde, ala
ı ivayetin babayiğitlik göstermiş; ıiit- JI 
beleri çifter <:ifter almış ve miralay
lığa. kadar çıkmış. Dokuz sene sonra, 
yani tüf eğ; omuza sırtla) ışının 26 met 
yılmda müşirliğe 1>rmiştir ki bu, hir 
şilphesiz bir rekordur. 

Karadağ cenklerinde bulunmu.s. Ce
bel I..i\bnan gene fitili aldığı ınralar

da, oraya fevkn.lade memuriyetle gön-
der 'l miA. 1875 te Bosnada vali. j 

ve Erzurum cepheleri ateş İ!)in:leyken. 
c pineklenıede ... 

Biraz soı.ıra, Abdülhamidin göz be

beği olmu§tU. Yaveri ckrcm !erdendi. 

Ahır ömründe Rumeli fevkalade ku· 
mandam ve mP~irlerin şeyhiydi. 

P~anın bazı emsali misillu tekrar 

tekrar evlenmişliğini, çifter çifter oda

lıklar divnişliğ ni, S"zende, hanende, 

rakkase cariyeleri karşıs:na sırala

mışlığını iş=tmedik. Bir karısı. göze 

görünür iki de oğlu vardı: Ahmet Pa

şa, Hn.li t pa§a. 

Lofçalı Dcroi-§ Paşa 

Herkesir. boy .. .'.iığı b=r boya varcl. 
ya., paş1Dmkisi de lac·vert boya. J3İ 
merakı boyuna ltonağııım mü~~c rn~~ 
tını tamir ett'rm.:-k; yıktmp yeni b~ 
tan yaptırmak; ı ;erden dülgeri, dU\~ 
cıyı, ırgadı eksil: etmemek. 

Sebebi de §uymuş: Gençliğinde, )1 
mende mi, Trab!usgarpte mi bulun~ 
ken, b :d"vilerdeu bir keramet ehli: 

- Evlat, demış, senin necmin ~ 
parlak. En yüks~k mansıplara çıknj 
sın; kaftan kaf:ı. hükmedeceksin; 

bal ve saltanatın evci l>~l<imıa erect 
sin ve lakin bir sarta r iayetin clzc~ 
EMnden inc ... atı hiç eksik etme! .. 

Çok geçmeden, an.sızın ihtilat,patıak 
verı or. H11zret, bu çeşit badirelerde 
pişkinlik ve eski kurtluk davasında ... 
(Dört buçuk baJdırı çıpla~ esamis; 
mi ckunur?) diyerek derm~atma bir 
kuvvetle üstlerine yürüyor, zrlgrtr ye
yip ters yüzü dönüyor. 

Bir sene sonra, (Otluk köyü) nde 
Buı~~ rlar ayaklanıyor. Ayaklanma 

Saç sakal ağartmışlardan bir~ğu: 
- Koca Moskof Edirneye girip ls

tanbul yolunu tutarken bu pereseye 

Büyük oğlu Ahmet Fehim paşa, 

Babı val<i.t;ı scra.skcrid.e "Divanı harbi 
mahsu~" .reisi ve ferikti. Küçük oğlu 

ise, Kurt lsmail ve Gazi Osman paşa 
zade'erle at ba~ı beraber, yani dam.adı 

'hazreti §ehriyari ve civan yaşta müşir

di. Sultan Azizin kızı Nazime sulta
nın kocası. 

Ahmet paşa, ba..5mda kalıpsız fes, 
saçı sakalına karış1k, Eantur çivisi kı

lıklı, sırtında "f l rild besal.eti refik'' U

nifornıasiyle ömrünü, gününü Beyoğ

lundaki Lüksemburg gazinosunda ge
çirmekte. Elinde isteka, bilardo başıı1-

da. lstanbulun karambol şampiyonu 

garson Aleko ile yarışta... B~ı fml
dQk gibi de fırıl fırıl etrafa dönmede; 
caddeden gelip geçenleri kolhyamk 

bilardobaz aramada ..• 

Derviş pa.sa, mı.l ve mülkten yana 

Lof çalı, bunu kulafilna küp_e et~ 
Bu ömür ve sa.adet sigorta.Sının ı~ 
cerrepliğini de denemiş... Hiç i8 btl 
masa bahçe duvarlarım yıktırır, tek 
yaptırırmış .. 
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- Durunuz!. 

Ulenkayı atmak istiyen haydutlar. 
bu kumanda üzerine durdular. Çığlığı 

koparan Anna idi. Tepedeki haydutlara 
dönerek ilbe etti: 

- Bir dakika durunuz. O kadına bir 
kaç söz aöyliyeceğim. 

Bundan sonra birkaç adım ilerliyerek 
Veraya yaklnştı. Vücudu baıtanbaşa 
titriyordu. 

Vera, Annanm bu müdahalesine hid

detlenmişti. Sert bir sesle ona çıkı§tı: 

- Geri çekil. Sana d:ı sıra gelecek. 

Seninle hesabrmm görebilecek gün ni

hayet geldi! Seni hayatta görünce çok 

azap çekiyorum. Artık bugün bu azap 

ve üzüntüden de r.ırtı.ılacağım. 
Anna, dik t 1e Veranın yüzüne ba. 

karak cevr.p verdi: 
• - Benı öldilrtebilirsin. Fakat o çocu· 

fu ö:dürtemezsin-
- Senin gibi ölüme mahkum bir in

a<!n emir veremez. Bu ne cesaret .. Bu 
yollarda galiba epey pişmişsir. I 

- Ben emir vermiyorum. Masum 

bir çocuğa merhamet edilmesini istiyo. 
nım. Evet, o çocuğu öldürtemezsin. 

Çiinkü buna annelik ~efkati müsaade 

etmez .. 
- Artık yetişir .. Bu türlü sözler kili

s~de söylenir. Burası ormandır. 
- Bana bak Vera. Bu anda öyle bir 

cinayet işliyeceksin ki dünyada hiç bir 
insan buna cesaret edemez. İyi düşün, 

o masuma a:ı. onu affet .• 
- İyi ama, sen çocuğuyla beraber 

o kadrnla bu kadar tre~crul olacağrna 

kendi başına rrelecek felaketi düşünsen 
daha iyi yaparsın. 

Vera, böyle söyledikten sonra tekrar 
elini kaldırıp tepedeki haydutlara ku-

manda vereceği sırada tekrar Annanın 
sesi etrafta çınladı: 

- Biraz durunuz. Çocuğun göğsünü 
açıp boynundaki madalyonu biriniz bu. 
raya getiriniz. 

Vera, bunun ne demek olduğunu an
lamamış, şaşırmıştı. Anna, ona dönerek 

sözlerine devam etti: 

- Bu, çok kıymetli bir madalyondur. 
Üzeri elmaslarla süslüdür. Ortasında 

bir de zümrüt taş vardır. Niçin uran
yorsunuz diişes? Bu madalyonu çocu. 
ğun boynuna asan kim olduğunu mu 

düşünüyorsunuz? Yoksa ·sözlerimden 

§Üphe mi ediyorsunuz? Madalyonu bir 

kere elinize alıp da muayene ediniz. O 

zaman kimi öldür:nek istediğinizi an· 
!arsınız! 

Lalenkayı uçurumun kenarına götü
ren haydutlardan biri çocuğun boynun .. 

daki madalyonu ko§a koşa ~etirdi. Çin

gene kızı bunu Annanın istediğini gör

düğü ve işitq~i için madalyonu kendi 

eliyle çocuğun boynundan çıkarmış ve 
götürecek hayduda vermişti. 

Haydut, madalyonu getirerek.Annaya 
uzattı. O da Veraya doğru ağır ağır 

yaklaşar-k ve madalyonu da zin ~irin. 

den tutrak ona göstermeğe başladı. 

Vera, birdenb:.re mosmor olmuştu. 

Annn, kendisine doğru yaklaştıkça o ela 

ellerini uz:ıt1yor ve madalyonu almak 

btiyordu. Periş::n ve bitkin bir hale 
gelmişti. 

tki elini bir<len uzntarak madalyonu 
kapmak istedi. Fakat Anna birden ikl 

adım geri çekilerek buna meydan ver• 
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medi. Vera, müthiş bir heyecan içindcy bakma. Ber.den nefret et. Sakın acıma. 

di. Kalbi göğsünü delip frılayacakımş Benden nefret ettiğini yüzüme karşı 
gibi çarpıyordu. söyle. İşitiyor musun. Benden nefret et-

Birden boğuk bir feryat kopararak· tiğini istiyorum. Çünkü bizim aramızda 

yere yuvarlandı. Saçlarını yolarak hay· bir dostluk imkansızdır. 
kırmağn başladı: Anna sakin bir tavırla cevap verdi: 

- Evladım! Evladımı öldürtmek is. 
tiyormuşum. Durunuz. öldürmeyiniz. 

Kızımı bana getiriniz. Onu bağrıma 

bas;nak istiyorum. Haydutlar, o çinge

ne karısına merhamet ediniz. Benden 
nefret ediniz l Ah ne büyük bir cinayet 

illivordum. Çabuk, çabuk o kadınla ço

cuğu buraya getiriniz. 
Korzakof, Veranın bu haline şaşırmış 

tı. Eğilerek onu yerden kaldırmak iste. 
di ve sordu: 

- Vera kendine gel. Ne oluyorsun? 

- Şu sırada sana acımaktan başka 

bir şey elimden gelmez. Vera, ~imdi 

duyduğun pişmanlık da belki günahla

rının kefaretidir. Alkhın intikamından 

kork da bundan sonra olsun böyle gü. 

nahlar işlemekten sakın. 
- Kefaret. Pişmanlık. Demek ~imdi 

muzı:fferiyet ilan ediyorsun.. Beni bu 

halde görerek seviniyor musun 1 
- Hata ediyorsun Vera. Senin gibi 

yüksek bir mevkie tahip olan bir kadı

nın dü;meııini görmek sevinç de~il an· 

cak merhamet yaratabilir. 

Vera, perişan bir halde l:arş:sında 

O madalyonla bu çocuk arasında ne mü 

nasebet var? Anlayamıyorum. Bu ço

cuk nasıl senin evladın oluyor? 
Vera, onu şidedtle itti. İnsanı ürper· 

ten korkunç bir sesle bağırdı : 
- Bırak, beni buraya getiren sensin l 

Sen bana o müthiş öliim kararını verdir. 

din. Senden nefret ediyorum. Bana ev· 

!adımı getiriniz. Evladımı b:ına veriniz. 

Haydi size söylliyorum. 

duran Annaya lxıkıyordu. Etraflarında .. 

toplanmış bulunan haydutlar, bu hadi. 

scden şaşırıp kalmışlardı. 

Bu sırada tepedeki haydutlar Lalen

kayı kucağındaki çocukla beraber reis. 

lerinin bulunduğu yere getiriyorlardı. 

Vera, yerden kalktı. Hüngür hüngür 

ağlıyordu. Birden Annaya doğru ilerli· 

yerek: 
- Sen, dedi, müthiş bir cinayet işle· 

meme mani oldun. Bu cinayeti de işle. 

miş olsaydım bütün insanlar bana ta.net 
ohuya aklardı. Anna, bu göz yaşlarıma 

Vera, Annaya bakarak mırıldandı: 

- Evet, bu bir düşüştür. Hem de 

müthiş hir dütııü~. Bu düşüşü temi:ı için 

bir gece yetişti, arttı bile! .. 

Düşes Vera, Ulenka ile haydutların 

hala dönmediklerini görünce etrafında-

kilere b::ı.ğırdı: 

- Size söylüyorum. Anlıyor musu

nuz? Evladım nerede? Hala getirmeci. 

ler. Yoksa evladımı bana ve:mek iste

miyor musunuz? Onu benden kaçırccdt 

mısınız yoksa ... ? Haydi ~abuk getiriniz. 

Onu birı;n evvel kuc:aklamak istiyorum. 

Ah annelik.. Aıfoclik .. 

/ .. 

3~ 
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Mühim ilan 
Türk Anooinı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil" renkte ve 
muı;t.ıtil şcki!de hüviyet kartlarının 1 1kincikanun 1937 den itibaren 
İptal edilerel: 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil çek•inde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem müıterile· 
rine bildirir. . 

MezkUr kartların bq tarafında §irketin ünvanı yani "TÜRK 
ANONiM ELEKTR1K Ş1RKET1" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
b<L:. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hnmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile
rin işbu ihbarnameye ri~yet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

.TL.J Q K iVE 

llRL\~T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-~Dt;Q 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Ölü Elenko tarafından sağ iken Emniyet Sandığına birinci derece i

potek olup tamamına (2600) lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Hüse
yin ağa m:ıhallesinde Altm bakkal sokağında eski 19, yeni 23 No. lu evin 
satılmasına karar verilmiştir. Evsafı ve müıtemilab ve hududu Refaka 
Logerya Koçika ve Kostantiparia ve Koataki varisleri evleri ve dükkanı 

ve yol ile mahduttur. Zemin kabndaiçeri girildiktc zemini mermer ve ca
mekan bölme ile ikiye ayn}nu§ ta§hk üzerine bir oda zemini kmmzı çini 
bir sarnıç ve hdası o!an bir mutfak arkada tuğla dö~eli araLk birinci katta: 

bir merdivenbaşı üzerine 3 oda bir kiler vardır. 2 inci ktıt: birinci kabn ay
nıdır. 3 üncü kat: çab kah olup bir sofa ve zemini çimento taras vardır. 
Binanın beden \'e bölme dıvarları kargir diğer aksamı ah~apbr. Bodrumda 
kömürlük vardır. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklı olup birinci 
katta sarnıç ve binada terkos ve elektrik vardır. Sahuı 56 m2 bundan 
46 m2 bina zemini ve kalanı bahçedir. İ!bu gayrimenkul açık art
bnnaya vcızedilmiş olduğundan 1/2/937 tarihine müsadif pazartesi günü 
saı:.t 14 den 16 ya kadar dairede birinci artbrması icra edilecektir. Arttır. 

ma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde müşterisi 

üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artbranm tnahhüdü baki kal· 
mtık üzere artbrma 15 gün müddetle temdit edilerek 16/2/ 937 tarihine 
müsadif sab günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikin· 
ci açık artbnnasmda arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni 
bulmadığı takdirde satıı 2280 No. lu kanun ahkamına tevfiken geri bırakı -
lır. Satış peşindir. Arttumaya İştirak ebnek istiyenlerin kıymeti muhammi
nenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçeai veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu hamil bulunmaları laznndır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipoteldi alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerini bu 
ha'<lannı ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı rnüsbite
ler:}lc birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte da
irc::rize bildirmeleri laznndır. Aksi takdirde hakhn tapu sicilli ile sabit 
olr .. ryanlar satış bedelinin paylapnasmdan hari~ kalırlar. Müterakim vergi, 
ten ... iriye, truıtlfiyeden ve dellaliyeden mütevellit Belediye rüsumu ve Va
mi ıcaresı ııe zo senelik tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fozb rn:ılfmıat olmak istiycnler 14/ 12 935 taı-ih.nden itibaren herkesin gö-
rebilmesi için dairede n~ık bulunduruhc:ık arttırma oartnrunesi ile 934/ 700 
No. lu do~yaya müraceatlc-. mezk\ır d:>sycıcla mevc~t vesaiki görebifocckle-
ri ilan olunur. (3785) 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •• 

- ÖksürüJ:ünüz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bronsite mi tutuldunuz? 

Pektorin'den şaşnıayınız! 

Pek tor in 

Pektorin 

Pektorin 
KlTT\JSU 35 KVRUS 

mıı HMll·MJBMUl mu mımı. sıımı 

1LAN 
Galatada, Zincirli Han Sokak, 

11 No .da "Makina Sergisi, Eğya • 
Etmekçiyan., firmasını temsilen ifa
yi muamele ve icrayi vekalet zırn· 
runda Beyoğlu Dördüncü Noterliği 
huzurunda, müvekkilim Eğya Et
rnekçiyan tarafından akdemce 18.3. 
936 tarihinde 3133 numaralı velci
letname ile tevkil edilmiş olan Bay 
Jozef Harunyanın. işten çekilme
si hasebile - sıfatı vekaleti kalma 
dığmı ve binaenaleyh mezkfır ve 
kfiletnamenin müvekkilim muma
ileyh Eğya Etmekçiyan hakkında 
badema. bir gftna hüküm ifa.de et. 
mediğini bilvekale ilan ederim. 

Bcı;oğlu Dördüncü Noterli
ğince mii..~k !6.5.936 ta
rih 'VC 6175 /139 numaralı ve. 
kalctname mucibinoc mumai
leyh Bay Eğya. Etmekçtt.Ja
mn aJwri tqıikil ve azle 3al.ô. 
hiycttar vclcili umumisi, 45, 
Makastar sokak, loadiye, Vs
küdarda mul.,"im Rupcn Selyan 

Yeşllay .kongresi 

- ·- --- --

SAT i ' in 
Yeni getiı~miş olduğu· 

ELEKTRiKL 

13 

• 
1 

TREN • 
1 ni 

Görmeden evvel çocuklarınıza 

Yıl e • 
~ın 

, ............. !lm ....... ~zzz.ııı:... .......... ~ 

Em 

Tino Rossi' nin 
M tYı ffj) (}ı} (§) $ D ır ©) ffj) 

GOLUMBiA Plakiarında 
okuduğu meşhur 

Marinella filminin plakları satışa çıkmıştır. Bayilerinizden arayınız 

Marfnella .. Laissez Moi Vous Aimer 
Tchı Tcbı - Corse ile D'amour 

JI Pleut Sur la Ro te, Guitarres D'amour 
................... a:D ... -1 ................... ... 

Müessesatı Ticariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebaşmm yaklqması dolayısile müessesatın yapacakları se

nelik ilin mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilinlarm yalnız Servisimiz tara fmdan yapbnlacağı ve bilvasıta 
ilin almmıyacağı alikadar müessese} erin şimdiden göz önünd\,; bu
lundurmalarını dileriz. 

VAIKDT ~ır@~açgıaılrilda 
~<elN'DSD 

Y eşilay Cemiyetinden: r.: 
Cemiyetimizin ı 7 inci yıllık kong- llkbah•r Selleri 

resi 1937 İkinci kanunun ikinci cu - BUyük Rus edibi 1van Türgeni-

rt 
. .. .. t 14 d ea~ l ~ı cv'in çok meşhur bir romanıdır. 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz 
Sezen 

ma esı gunu saa e ga og un F' t 75 k t 
ıya ı: ~ruş ur. 

~a Halkevi salonunda toplanacaktır. L - z A 
Üyelerimizle Y eşilay Gençler Birliği 1 

üyelerinin ve ülkü arkadaşlanmızm Bu da ayni muharririn bir roma• 
nıdrr. Bu roman neşrolunduğu za.-

Şık giyinenlerin 
terzisidir kongreye teşrifleri ehemmiyetle rica man bütün Rusyayı ağlabnıştı. 

ederiz.. Her ikisi de S:ınıizade Süreyya'nın 

kemesinden: rilmiş ve "Dil•ı ve Yaruın tercüme 
külliyatı arasın:.. girmiştir. Bunları 

En cazip m:>dcllcr, mevsimlik metin 
ve şık kumrujlar. 

lstmıbııl Yeni Postahane kar§'l.stnoo 
Letafet hanında 4 Uo. • 

Terzi lhsa.n Yavuz Sezen 

İstanbul Asliye birinci Hukuk mah salahiyetli knlcmiyle dilimize ~ev- l 
İstanbul limanına mukayyet iki mutlaka almız \"C okuyunuz. 

bin ton hacmi istihabisinde ordu va- ._ _____________ ı p;.=:;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

purunun altıda bir hissesini Ramiz -

den ve mütebaki altıda beş his· 
sesini de Ziraat B<>.nkası ve F ehime -
den satın. almak suretiyle mezkur va 
purun tamamını temellük ettiğinden 
dolayı mezkur gemiyi takip edebi

lecek olan gemi alacaklıları hakkın· 
da Deniz Ticaret kanunun 1306 m

cı maddesi mucibince ilanen tebli -

ğat icrası Galatada Kefeli Hüseyin 
hanında 19 - 22 numarada Hasan 
Rıza Temelli tarafından t~lep olun -
makla Yüksel kayığı müsademesin
den dolayı münazaalı tazminat 
iddiası yeni malikçe malum oldu
ğu bildirilen Şevkiden maada ol
mak üzere Deniz Ticaret kanunu 
mucibince gemi alacaklısı sıfatını 
haiz olan alacaklılnnn 30 gün 7ar
fında alacaklarını mahkemenin 9 36 
- 1136 numaralı dosyasına bildirme
leri bu müddet zarfında bildirmi
yenlerin mezkiır Yapurun aynını 
takip edebilecek ~emi alacaklısı hu
kukundan istifade edemiyecclderi 
Deniz Ticaret kanununun 1306 -
mcı maddesi ~ucibince ilanen leh· 
liğ olunur. ( 6040) ( 604 ! ) 
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f(URUN doktoru 
İstanbul ü~üncü icra memurlu- Necaeddin Atasanun 

ğundan: 5 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde Her gUn l 6,30 dan 20 ye kadar 
Karleman karşısında yeni Nuri Ziyall Lii.lelide Tayyare apartımanların
eski Pilevne S. da 13 Ne. da mukim da daire 2 numara ~ de hastalan
iken halen ikametgahı meçhul bulu-! 111 lmbul eder. Cumartesi günleri 14 
nan Olgn Altunyaya: I den 20 ye kadar muayene parasız. 

d F 
dı~ 

Avukat Cev et ·eridin Sultanah ı-=------·--------
met birinci Sulh Hukuk davasına - -·-------------
ikame ve istihsal eylediği 936 . 244 
No. lı ve 1 1 Temmuz 936 tarihlı 
haczi ihtiyati karariyle tevkifat 
Beyoğlu Sulh Hukuk mahkemesi-

Diş Doktoru 

Cumartesinden maada hergün 
nin 934 - 29 No. lı dosyasında varis· 
lerin emlak ve Eytam Bankasın- hnstalarnı kabul eder. 
da mevcut paranın haczine karar ve- Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

rilmiş ve haciz tatbik olunarak tam· • Durağ, No. 95 

fınıza tebliği muktezi ödeme emri ...._._.t:E3M** .., 11401 

nin mahalli ikametgahmızın mer Göz Hekim• 
lıuliyeti hasebiyle 30 gün müddeti 
ilanen tebliğine karar verilmiş o! D r. ~ ü l< r ü Ertan 
duğundan bu m üddet i'_; inde 3ere!; Cağaloğlu Nuru~smanıye cad. Nl• 

mahkemenin haczi karariyle ve gc· { Cağaloğlu Ecz;ıne~ı yanırıda l 
rek borca bir itirazmrz var ise 36 -ı l'elefon. 22566 

1998 dosya No. ::ımı hamilen gelcrel· IWG 

bildirmeniz ve mal beyanı vermen; 
1 

- --

lôzımdır. 

İtiraz ctmedifiiniz takdirde b:ıci 
olunan bu paranın alacaklıya ' e i 

Operatör Ürolog 
Do ~tor 

leceği gibi mal beyanı vcrc!iğini, Süreyya At:amal 
takdirde hakkınızda 2004 No. lı ic ... Beyoğlu istikıat caddesi Pamıakltap· 
ve · iflas kanunun 76 ıncı ve 33ı Tramvay durağı No. 121 birinci 
inci maddeleri ahkamına cöre ha1~ kattaki 

' kımzdn muamele yapılaca[.ı trbl" Muayene hanesinde hastalarını her· 
makamımı kaim olmak üzere tcblif gün saat 16-20 arasında kabul 
olunur. <6042). 1------e•d•e .. r. ______ ıııııi 
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Mühim ilan 
lstanbu 1da Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınaige 1ürk Anonim Şirkel1nde n . 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T eıebbüsatı .::ima.iye Türk 
Anoninı Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" ekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikanun 1937 den itibaren İp
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "mustatil" ~ekildc kartlarla tebdil edileceğini muhterem mfüıteri
lerine arzeder. 

Mezkur kartların baş tarafında irketin unvanı yani "1ST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI Sl
NAIYE TÜRK ANONiM ŞIRKETl" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olr.uyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hSmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile

rin işbu ihbarnameye riayet .etmemelerin en tevellüt edel>ilecek olan 
neticele~ için her mcs'uliyeti şimdiden reddeyicr. DİREKTÖRLÜK 

• 

BU TECRÜBEYE 
TAHAt1MUL EDEN 

do uzcıan akşaıı. 

!·adar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudra1anmıya ha 
cet yo•·. tşte; havalandın~ 
m.:..ş yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip havs.. 
la.ndınna usulü, Parisli b"! 
k:myagerin keşfidir. Hu 

usul dairesinde havası toı; 

landırılınış yegane hafif 
pudra dır. "imdi) e kadar 

yapılan pudralardan on 
defa r. ! a saf , .. e daha h~-t· 
f iftir. Bu usul, Tokalor. 
pudrasının btihzannch:ı 
kullanılmaktadır . Jşte bu. 
nun içindir kiı Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
v~ dahn mükemmel bil 
tarzda yapışır cildi hemer. 

hemen görünmez hir güzel 

lik tal::anası ıle kapluı \ "e 

yüze tabii bir güzellik \"\ 
l'ir ve modası gec;ıni-: \'t 

yüze bir maki~aj ekln.i 
\'Cnneden ka!ın : ı. i pu<!. 
ralardan tamamen ba~ka 
bir tesir yapnr Bu 'r.ın; 

Tokalan pudra~ • .\tize . ·~ •. 
pışık kaldığı cihet le l'tırı:! 
"8 saatlik µudra,, t, bn 
derler. Artı!\ .1 paı lak lm 

nm, ne yağlı dit görü:ım;. 
yecek, ~>el ki rüzgfı.ı, y:tğ

murun terlemnin iernvı 
tesir edeıııiycceği mat saf 
ve scYimli bit' ten g( riint' 
c~ktir. 

Mühim ilan 
'fesisatı Elektrikiye 'fürk Anonim 

Şirketinden: 
Tcnisatı Elektrikiye Türk Anonim Şiıkcli, memurinin 1936 

senesine ait "pembe" renkte ve ' 'mus!atil" şekilde hüviyet knrtlan
nın l lkinciknnun 1937 den itibaren "ptal edilerek 1937 senesi İ!iİn 
muteber olmnk üzere "mavi" renkte ve "mustatil !cki!de kartlarla 
tebdil ccfüeccğini muhterem müıterilerine arzeder. 

MczkUr kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani ' 'TESl
-:,A Ti ELEKTR1KIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olnrnk 
1~37 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafıh nd
d dilereh hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirl<et, müşterile

rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevcHüt cdcbi!ece1
;; olar 

neticeler için her mcs'ul:y ti şimdid n reddeyler. 
DIREKTÖRLÜI' 

~~~ 

~~· . ' 

~' c§} y c§} ifil o c§} lr 

e ğ·niz Yeni Sene 
nin b ütü n yen i Model Ş A P K A ıevazımatınızı yalnız 

p S · s de Bulabilirsiniz. 
Meydanı Ensiz sokak No. 7 Telefon : 40565 

O halde hemen islemege hazır olan Havc:ıgçzi 

tsonyo aletini tonımıyor5unuz. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

- • 
II 5DF·B 1 

iZAHAT' lst ı klal Caddesi No. 101 

sahiplerinin 
z ı dikkatine 

Ölçüler nizamnamesinin 17 ine i maddesine göre ellerinde baskül, 
lmntnr, terazi, tarh, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler 
bulunan biıtün ölçü sahiplerinin en geç 31- 1- 937 günü ak~ma ka • 
':u· Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy <ly"r ır. • ... rr!u!' armn mürııcant e

der le her türlü ölçülerin cinsi boy v eyn çekeri ve mikdanm gösterir be · 
ynnnnmelerdcn alrp lmllandıklan ve bulundurdukları bütün ölçülerini si • 
liksiz ve temiz bir surete mezki'ır be yannamclerc m üre.<':tepli kalem e ya· 
zıp 1-1-937 gününden en geç 31 - 1- 937 akşamına kndar mmta!<a • 
ları içinde bulundukları ayar memurl uklanna müracaatla kayıt ettirmeleri 
ve müracaııt kai:'ldı almalan lüzumu ve almıyanlar hakkında kanuni taki· 

..... .................. r ········•·······•···········•··•·· bat ynpılacağı ehemmiyetle ilan olun ur. <B.) (3728) 
i~ ···c1wı;;~··~-~ .. zu-ı;;~~·iy~··;;;lı·t·;h~·;;~~;···Ei ______ --------------- --------
== U T == .. .. 
!: r • :: .. .. 
H Beyo lu, Rus sefarethanesi sıra- H 
g sınJa Posta sok gı köşesınde Mev H 
~~ mt'nct apartımanr. Tt'1e~on: 43353 fi .. . . ................................................... ········ ............... ············································ 

ya ger 
• 1 
ın 

1937 YIL 1 
Hava urumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 L:radır 

~ d 
11 

k Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
ı. m ı rnr ta 1 ıh 100 uruştur. Bıl · 

ur:ı t hlilat. Eminönü Emlak ve 30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık 
ı :ytam Bankası karsısında izzet ;ki adet mükufot vardır. Ke§İde Yılba ı gecesi yapılacaldır. 

ıl ~ .. , Rııııı 1 Biletler: (2,5) (5)_ ve (10) lırl\dır ... Vakit kaybetmeden hemen bi· ._ ________ , _____ letinizi alınız ..• 

• 
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fırçasını yanına almayı 

unutmuttur. Ve ...• 
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bi&.yoc IDINUDUZ ! --
.oır ba!llıayı 

q VJ~ .... ~ılllih.. 

-w-w.v ıı.oı.... ~ ud 

.. """'i\Jjl 'i·e< -

... cu UCb&.J.lr. 
Avc!ıcu' ....... .- uır teknı.:yc: bı· 

nereK, oauua;ı z,:ı-.-·Y.U"1lir 

!ar ve t~·c&1wı wuHJwrwm 
suruklıtm~ ÇC>K. &ırıı+eftoW~ 

anamaa:na·, caııiarı.IXiaU'" .~ 

lan ı=s m s vardır. 

liau&.hazan .. aaatJettemııw. 
•uc tıammı:ian 'yıı.zer ve zıır 
~na. ~le bajlı . oıan· 
:tiııılııılleyl;. 1'oyona ı_ ~: F.n:. 
80Duntla -yor~Uiü.an 1öliir. 
Ba:üeiu~nehfike •.e· yorgµn•· 
lükla:- elCf.it,_edileu baliaa,, ava-
1MıFb'frçQIC: pa•aı.gctirir. ~ii
nanm~ he.nen her ıta:rafı ayn 
ayrı hem de iyi değerle satrlrr; 

EQlencell ~heleri: 

R.lr tahtelbahir nasıl yapıhr ·ı 
Şan Fıkralar 

Kısa muhaber;
rekoru 

Krsa ve vecız muhaberenin 
rekoru, son zamanlara kadar· 
Viktor Hügo'ya aitti. ' 

MCJhur "Sefillt:rn romanı 
tabedilirken V. Hüg.:> Jerseyd~ 
bulunuyordu. Eseri hakk•nda 
bir türİü maHtnıat alamayın::;, 
matboa sahibine şöyle bir tc!graf 
gönderdi. ( ?) ve ?U cevabı aldı: 

1 
• • • . . •• •• , . • .. • .. .. . . • • • . 1 _ "!.. bu muhabere rekol'"u, bir 

. ~:amd:~u-~hir-n=s: ~ ~~u ... (D) ~rfli resım J müddet evvel bir İngiliz zabiti 
mı:' . Banu:..~ &ir.·~~IIUZ de: :~~uz g~ munta- . j tarafından kın1mıştıl'". 
d&-Jm~. yapabairsımz. zam bir:: pkilde kesın. Bu ge· J Filhakı'ka ' b' . . -· _ . . . · . . . ı · , uzait ır yere ta· 

20 eentim uzunlu.ğunda"..ve· mınırr hangarıdır. Mantarda.-ı , } yin edilmiş olan zab!: uz:m 

~5 ~ilimette"'kalınlı~ha- ~=de (~} ve (F)_ ha~fleriyle • : müddet ailesine mek~u; yaz: 
fif.bır tahta parçası alm, tahta · ışaret edilen şekıllen yapın. : mamı~tı. Bunun üzerine mera-

~(B) haı-f,li r~ nok.tala:rla· Bütün hunları uzunca iğr.e- ;i ka düşen ailesinden, güzel bir 
ışaT'Ct edilen şekilde olacaktır. le tahtelhahirin gwvertcsiııe ; kağıt üzerine yapılmış kocaman 
Bu tahtayı yuvarlak b'ir hale raptedersiniz. (D) harfli han.o · bir istifham işareti aldı. Bunu'lb 

sokacaksınız. Aletleriniz yok.. gara kapan: yapmağa lüzum. ~. ''Ne haber?,, denmek isteniyor -
sa · bunuJeVV~- törpij:• sonra. yok. Çin mürekkebi veva si.. ; du. Zabit de; beyaz ve boş bir 
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No~ı iba1r9aı 

Burada gördüğünüz tablo 
biribirinc karışmış gibi görii
nen dokuz resme benziyor. 
Fakat hiç de göri.indüğü gibi 
değildir. 

Çerçeveyi takip ederek si
liniz. Resmi ince bir mukavva 
üstüne yapıştırabilirsiniz. Son .. 
ra da resimleri biribirinden a· 
yıran hatlardan katlayınız. 

Katlarken hatları biribiri üs
tüne elverişli biçimde kaydı
rınız. Çok güzel bir noel baba 
resmi meydana çıkacaktır. 

Sıhhat bilgileri -----
~(Q)~ lYI lk'\taı ın n aıs o O 

k@ırunmaıDo ? 
Soğuk nlmanm ; . nezle, ro

m&tizma, bronşit gibi' hasta· 
!ıklar tevlit ettiği malumdur. 
Fakat bütün bunlardan daha 
\·ahim bir hastalık vardır ki, 
viicudti üşütme neticesinde 
husule geldiği anlaşılmıştır. 

Filhakika, alimler, soğuk 

almay~. ciğerlerdeki bazı mik
ropların sebebiyet verdiklerini 
söylemektedirler. 

Nitekim kendilerini soğuğa 
karşdayıkiyle muhafaza etmi· 
yen insanlar, bünyeleri ne ka 
dar sağlam olursa olsun, ciker 
lerinin, bir gün, "koch., ismi 
verilen basillerin hücumuna 
ma:uz kaldığım hayretle öğ
renirler. 

Böyle vahim bir hastalığa 

ğuğa karşı iyice muhafaza et· 
mek lazımdır. O halde, kışın, 

nasıl giyinmdiyiz~ 

Evvela şunu söyliyelim ki, 
vücudu soğuktan koruyan 

elbise veya paltodan fazla, 
doğrudan doğruya vücuda İç• 
ten giyilen faniladır. Çünkü 
ağır ve kaim elbise bizi şiddet

li bir soğuğa karşı korursa da 

vi.icudun terlemesine ve ayni 

zamanda teneffüs etmemesi· 
ne sebebiyet verir. 

Bunun için, en iyi usul vÜ• 
'cuda yünlü bir fanila giymek-" 

tir. Bunlar, vücııdu trikolar ka 
dar sıcak tutar, ayni zamanda, 
vücuda yapışmadığı için t~ri 

çeker ve böylelikle vücudun 
tutulmamak için vücutlan so· üşümesine muni olur. - -

Geçenlerde yakalanan bir 
balinanm yalnız. yüreği 4UO 
kilo ağırlrğmda idi. Bu halık 
o kadar büyüktü ki, üç. le.işi 
kocamancağzıncla rahat rahat 
oturabilirdi. 

da zrmn:uı:ı L~~- :ı:_c '--..:ı..:._. h b' bo :1~ • ..ıeki·. ·b· kağı.dı bir zarfa koyarak evine =--~~-ue: .(~ ya ır ' ya_uc resımo gı ı· .. . . 
lirsiniz; Tahta parçam . (B) . . . .. ,.. . .. gondermıştı. Bu da ''hiç., demek-

ha fli !_..];_ ~:1.ı- .. •. . ....:L.: cızgı cızerseruz .. kaf&ı:lir. . o ti. r resınwc g_eJJ"UJougu. ~,. :r - . • 
BULMACA 

*· * * yuvarlak~bir~e:ki[aidılrtan.son~ ( 1) ve- (2) rakam'len~le- 1':ı * * 
Demir 'yollan. ra;_gene törpü ve=~-k,a;. İ§Bret ~edif~ ~er; tahtıry,.a-. - Tenbel değilim amma .. 

Hd)<e\?® klYIŞY ca\ll~ullaıra 

ıı
~) 

i 
na•ilk zaman· 0 ğ1di ile,. ona~ (A) har.fiyle--İfa" ' sokulmuı ıgnelen ve•bunle.rm -Amması da ne oluyor? 
1arda · cehen • ın· edilen~ tahtelbelıWrin: .ffdCliıri. arasma, ~·:ipliği gösteri .. ' - - Amma... Yemeklerden 
nem makinesi verirsiniz;:: (L) l\ar:fl1 şekil., yor~ (3) :nJmmı;-mantar.a~ so;. · , , sonra . ç.alrşamryoruin işte!.. 
derlerdi.. talmdhahiriu,. k:arpsm.dan. b&. kulınU! .ilcbiemir'tdı: gôeteri•· · 1 

1 1
• * * * 

Bu_ gürültülü .kmca- ahnaaı . icap,.eclerı: fekİ.r yPr; Bindar periskO'f'-ÖT. ( 4X ' '. ~ , Bay Hasan, göz yaşlan için-

taflltla ,,..~, - dir. Bu iş bitince, bir mantar son sistem bazı tahtclbahir!cre ı <le nrkadaş:na anlatıyordu: 
. . .. lannaI b~~k d . k h . 1 az ilave edilen, küçük tayyarcle'." 'ı : L "k- Diıl.şbli'n kazizim, kızıma 

~esaretıaı gösteren er otı:er_ en şımşe IZIY e geçen a· . . · . , ~· ı emırıe ır oca lmlmuştum. 
kahraman dafıa doğrusu biı:er· ~çlaıdan. bahsedip durmuıtu~, 1: mahsua yerdır.. Bunu hır* Boğazına fazla düıkün olduğunu 
çılgm sayıbrdL O günler ele ise demiq'~ ' .ICibrit çöpü yaprşttrmak' sure- bildiğim için onu her akpm ye-

Fraı:aibınn ç~k n:aqhur. , :nın en hızlıları ..ue~ ancak. tiyk yapabilirsiniz.. meğc davet ediyordum. Yemek· 

fCİ. , ~ omancıaı: dı--nicy'.O}u. krrk ·.kilooıetre~de"bilirdi..: (5)~kıbrit.çöp~: biraz ler güzel olsun diye, lstanbu· 
~- olduğiı Bir yoku::-· Bil·: .. ~tan· .makineeinin,. .daha bi.;yükçe ve'genişçe "" bir lun en tanınmıı aşçı kadmınt 
luli.ta&. sonra duyguiıımr'.· çok... ima11lar.t. ölüme:'-aüriikledİ_ği~ takta. parçaamdan yapOil:iiir.. . , . _ bir ay istihdam ettim .. Hain da· Çölde ·deveku§u avlamak için dört arkadaş yola çıkmışlardı. Avcıların üçünü buraaa 
tiıh1idl Ye 7eğlendirici: biçimc:la· ni~aöyliyenler·de, vards.Şim .. - Bu, tayyarenin•luz alarakdmUC . mat ne yapsa bccğninin? • görüyoruz. Dördüncüsünü bulabilir misiniz? 
anlatmqtı~ Baş döndüriiciL dL ~; dünyada' treaec binmi~· tığı yerdir: ~inin altiruf ' \ - Ne yaptı?.. . Bulanlardan birinciye bir masa saati. ikinciye ve üçüncüye lüks losyonlar, ayrıca iki 
1-...zdan, .. ve pencerele!in·..?nü.n_· yeı. ~~n.,Jt.aldtnıı:aaahar~ ' bir. mik.tar çivi·:sokaı:smız: ~ 11 ---.-=- Aşçı kadınla evlendi. yiiz kişiye nıuhtelif hediyeler verilecektir. 

Resimli hikav·e: Çok~: ağır bİ·r adam 

ay Hilsmen ger~ çok ağır de 

ncce:k: bfr adamdı. lkl yUz klloya. vamıa 

sma,. çak bfr §.ey kaloamı~ Kamı ııır 

rrcı Jmdj"r ~ştto, ellcr:I de fil Uıbanllll'ı 

kn.dar kocl;ocamıuıdı. Bu §i;;r.ınnlık nrıı 
sıra onun başına hlç ho:a ı;ilnılyecck 

işler n.r.:ırıir 

Beş altı katil hanlardan lıfr1.elııdıi•a 

ısıına5re blDdi mf, malc1ne bir tllrlll yf. 

rlnden Japırdanmndı; .zavallı adam· da 

ofiıy..ı poflıyn merdivenleri tırmanmağıı 

mecbur olurdu. Bir glln Galatadan, S1r 

kcclyc kayıkla geçmek isteml§ll. 

Dah..'\ .brr aYICJ:ıll bamıaınıah ki, ngır 

Iıtmı-çekemtyeıı; kayık alabora oldu ve 

uvalli' Bay Hil.mten cumburlop suya 

yu\•cırlandı. Bay HUsmcn. rıhtımın LUtiln 

bamllllnn bir araya gelerek ,eudnn çeke 

medikleri iç1n, kocnrmızi \inçi ı;cllrdf 

l~r ve r::ı.v(lllıyi su(hı. ) Afi ölU bir halde 

cıkardılar 

Bay HUsmenin ııf.rmulık ,;ytizUDdeıl 

:ı,ıa,ına gelen bel Dolar plşıı!J , ta.vuklarm 

baş~~ bile gelmemı,tır. Bu derece §fşko 

~kfon a;tık tızUm Uztlm 11.."!l!cn Ba:v 
~1lsmen bira?. zayıaa:n:ık için bir jim 

nistlk pro:csörUnc. gitti. Ou.<ı hem ~ 

~~bulc olmı:.k ~c.rtıle .znyırı 
nl söyledi. 

Prote6r hemen derstere bnşlanmnmı 
•,ıedL Btzfm Bay Hilsmen ytrmt Ura 

olan llk bl.ksftl vudıırtcn soımı soyun 

du ve jimnastftc s:ı:ıonuna. gL-di. Daha 

on dak1ka geı;meml§tl ld s:ılonda hal 

kafar, paraplclcr,. ve 

Salon'Jl1Un yangın yerine dOn 
g3rm pro!a!Sr kı7gmltlctAn ka.bm:ı 81 

'2maz oldn; soın..~ hukuk m:ihken:csfn 
de aldı. Za.vailı Bay Hüsmen Mldm!n 
lıarnrl!r. btltnn z::ırar ve ziyanı ödedi ve 
l'.a cem onu fi<:· kfio :ıııy:flattr takat ara 
dan bfr lın!b ı:aı::mcde:ı beş tdlo dah:ı 

:n. ovnnr.mı ko 
.tta C::lliU kııy 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kupona 

26 Birincikfmun - 1936 

Satranç oyunu tam 30 asır 
.vvel oyoarurdı. Miladdan 1350 

fenc Önce ya!atruş olan Mmr fi• 

rnvnı Tut'un .mezannd:ı hİI' aat-
1 anç talı tası bulunınuıtur. 
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Folis ha~fi'J .. "esü 

CON GREY 
Londra polis müdi.irii he

yecanla anlatıyordu: 
- Azizim Con, bu ay tam 

üç kişi ayni meçhul akibete 
uğradı, şaşırdım, kaldım. Ne 
yapacagız. 

· Meşhur polis hafiyesi Con 
Giey, piposunu ağzından çr 

kararak cevap verdi: 
. - Bana lutfen bu suikast 

1ar hakkında biraz izahat ve
rin, çünkü daha şimdi tayyare 
ile' geldim ve meseleyi ancak 
gazetelerde şöylece okuyabil
dim. 

· Polis müdiirü koltuğa iyice 
göml.ildü ve ve anlatmağa baş· 
)adı: 

- Bir giin polislerimizden 
biri Hyde - Park'ta bir ceset 
buluyor. Yapılan muayene ne 
ticesinde adamın kuv\'etli bir 
elektrik cereyaniyle öldiiğü an 
la~ılmıştır. Ceketinin cebinde 
daktilo ile yazılmış garip bir 
kağıt çıkmı~tır. Bu kağıtta 

.... şöyle yazıldıydı: 

"Ben \Valter Hidden, dün
yanın en fena adamı olduğu· 
mu tasdik ederim .. f. 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 

Polis hafiyesi hayretle sor
(fo: 

- , Bu kadar mı? 
- Evet bu kadar. Gelelim 

ikincisine: Birkaç gün sonra 
küçiik bir sokaktn Hani Simp 

son isminde bir adamın ölüsi.i 
bulunuyor. Onun üzerinde 
ayni şekilde bir kağıt parçası 
çıkıyor. 

Cin Greyg namındaki ü
çiincii adamın da elektrikle ül 
düğü anlaşılıyor ve onun da 
üzerinde ayni meşum kağıt 
çıkıyor. İsterseniz size kağıt 
lan göstereyim. 

Polis hafiyesi kağıtları iyi· 
ce tetkik ettikten sonra: 

,_ Ayni kağıt \'e ayni harf
ler, dedi, şüphesiz iiçü de ayni 
daktilo ile yazılmış. Siz b~na 
bu adamların adreslerini \'erin. 

Aileleriyle görüşsek her halde 
fena olınıyacak. 

Bir miic!det sonra Con 
Grey, ilk ölüniin karısiyle gö
ri.işüyordu. F alrnt ondan fazla 
bir şey öğrenemedi. Diı}erleri· 
nin aileleri de, şayanı dikkat 
hiç bir malumat vermediler. 
Polis hafiyesi, u~radığı son 
evden teessür içinde çıkarken, 

biraz ötede, duvardaki afişlere 
bakıyormuş gibi duran bir a· 
dam nazarı dikkatini celbetti. 

- Vay c:nnına, peşimize bi 
risi takılmış, diye mır.ıldandı. 
Fakat hiç bozmadı ve yavaş 
yavaş yi.iri.iyerek di.i~ünmeğc 
başladı: 

- Katiller, benim Londra 
ya sırf kendilerini yakalama· 
ğa geldiğimi haber almı~lar \'e 
onun için arkama bir gözcü 
koymuşlardır. Fakat bu 4 be

nim i~ime oldukça yarar. Çün 
kii arkama takılan zavallı. 
biraz sonra beni katillerin bu
lunduğu yere götürecektir. 

Con Grey, böylece yiirür
ken bir köşeye geldi ve derhal 
buraya ·saparak bir apartman 
kapısının arknsma saklandı. 
Bi rtaraf tan kapı aralığından 
herifi gözetlerken, diğer taraf· 
tan da sureti mahsusada 
yapılmış olan paltosunu tersi
ne çevirdi, şapkasını cebine 
sokarak başına bir kasket, bur 
nuna da siydh bir go:,lük ge 
cırdi. Bütün bunlar yarım da· 
kika bile sürmemişti. Bu 
aralık, kendisini takip eden 
adam da köşeyi sapmıştı, po
lis hafiyesini gözden kaybet · 

tiğini göriince bir hayli afalla
dı. Etrafına iyice baktıktan 
sonra si.iratlc yürümeğe baş
bdı. Con Grey hemen herifin 
re!5ine takıldı. . 

Biraz evvel polis hafiyesi
ni takip ederken, şimdi onun 
t<ırafmdan takip edilen meçhul 
adam, cnnilerin adeti olduğu 
veçhile, izini kaybetmek \ize· 

Yamyamlar arasınc;la 

Seyyaq - Benı öldürme oesliyecek 6 çocuğum var. 
Yamyam - Benim de be~ıjyecek çocuklarım var. 

re şehirde bir hayli dolaştı. 
Con Grey lıiç acele etmi -

yordu : 
- Dolaş bakalım. istediğin 

kadar. Elbet sonunda bir ye
re gireceksin. diye söylef"li,·or 
du. 

Hakikaten de adamcağız 
bir müddet sonra yürümek
ten bıkarak bir otomobil ça -
ğırdı ve içine atladı. 

Polis hafiyesi hiç vakit kay· 

hetmedi ve o da bir otomobil 
çağırarak öndekini takip et
mesini emretti. Yirmi daki . 

kalık bir yolculuktan s~nra 
cindeki araba bir e\'in önünde 
durdu. , Con Grey oraya ka-

dar araba ile gitmenin tehli

keli olacağını düşünerek ara. 

basım biraz ötede durdurdu 

ve şoförün hesabını gördi.ik' · 
ten sonra ayni eve girdi. Ye 
kapıyı açan hizmetçi kadına 
kart\' izi tini göstererek: 
- Buraya giren adamın kim 
olduğunu öğrenmek istiyo
rum, dedi. 

Kadın, kartviziti güri.ince 

korkusundan bembeyaz kesil
di: 

- isterseniz kendisini ça
ğırayım, İsmi Rilli'dir, dedi \'e 

elini zile uzattı. 
Polis hafiyesi derhal atıldı: 
- Hayır, diye bağırdı, ça

ğırmağa li.izum yok yalnız ne-

ci olduğunu ve arkadaşlarının 
kim ... 

Fakat Con Grey cümleyi la· 

mamlıyamadı. 

Birkaç kuvvetli kolun ken
disini yakalarken, siyah bir çu· 
valın da başına geçirildiğini his 

setti. Kurtulmak için yaptığı 

hareketlerin hepsi boşa gitti. 

Çünkü rakipleri hem. kalabalık 

idiler, hem de kendisini ansı
zın bastırmışlardr. 

Elleri ve ayaklnrı sım Slkı 
bağlandıktan sonra, meçhul 
adamların kendisini kaldıra · 
rak uzun koridorlardan ge-

çirdiklerini hissetti. Bir müd
det sonra, bodrum gibi bir 

yere indikleıini anladı. Hay
dutlar kendisini yere yatırdık

tan sonra kapıyı kapatıp gitıi

ler .. 
Con Grcy, vaziyetin vr.ha

metini anlamış olmAkla hem -

her, soğuk kanlıhğını kaybet
medi. ilk diişi.incesi elini ip

lerdı::n kurtarmak oldu. Bu iş 

hiç de kolay değildi. Fakat 

mi.ithi~ bir ku\'vete malik o
lan polis hafiyı::si yarını ~aatlik 

yorucu bir faaliyetten t:onra 

nihayet sağ elini iplr.rden 

kurtardı ve etrafını görmesine 

mani olan siyah çuvölr çıkar ı 
dı. 

(Devamı var) 

Harflerle resim yapıyorum 
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