
Batırllan Sovyet gemisinin tayfaları 

idam mı edilmiş ? 
- Yazısı 2 ncide -

S Kuru• • Telefon: 23872 Sene: 5. Sayı: 1777 

• • 
yerını bulacaktıı' Sancak davasında hak 

Her ihtinıali göze aldık ' • 
j,···ınü;i;··ö;;i;;;ı;;;;~:··;;;:·a=;;: .. ~;;·ı;~ü;··;a;··;;;;~a:t~.tkri ..... ~ B elçı· ka Kralı da tahttan 
• yüzünden, sulh oo adalet ülkifofüıe muhteşem. bir mezar olma.sıiı.dan E 
: lwrlcuymw:. Fakat ölüm bizi ürlditmez. Ne yaparsak hayat için yapa- i 

1 cağız!. i d k ? or·tada: ... -.;ır-b-.·ö·t-vö-ktU~ feragat mı e ece . 
Kat'i kararımız Sebep; hükllmetin istediği bir 

veriJmiştir · kadınla evlenmeğe razı olma-
''Atatürkün her şeye ha- · masıdır 
zır olduğu şüphesizdir,, 
.Davanın halli için 7:rilf:ün sulhçll yollara ~traoak, muvaffak olarrw.dtğı 

•• 
takdirde, 

O havaliyi işgalden 
çekinnıiyecektir ,, 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Her zaman olduğu gibi 

HABER 
llugün de, oh."Uyucularına, güzel bir sürpri::: olarak dünyanın en bü'!JÜk 
Jı&lises-i olan ve kaç gün.dilr birçok gazetelerin yazacaklarım ilôn ettikleri, 
İ{R.A.L EDVARD lLE MADAM SİMMPSON'UN HAK1KI AŞK ROMANI 

nı, sür.ati sayesinde Jwrk<'sten e-ı.ıvel vermektedir. 
" .. Hakiki aşk romanı,, diyoruz. Çün r aşk romanının bUyük bir alaka uyan

ltu bu romanı bizzat Madam Simpso- dıracağını bilruğimiz için onu "Faris -
llu.n yeğeni, meşhur Amerikalı gazete- Soir" gazetesinden naklen tercüme edi· 
~i Newbold Noyes, sabık Kral Edvard yoruz. Bu eser hakkında Madam Siınp
\'e Madam Simpson ile görilştükten son §Öyle diyor: 
Sonra yazmış, onların ~·ibine arzet- ''Pek eski dostlarımdan olan 
2)ıiştir. Newbold Noyes, benim bir "portre" 

Tarihin meşhur ve romantik {ışıklan mi çizip çi?.emiyeceğini sordu. Bu 
0Ia.n Antua.n ve Klcopatrn. Romeo ve "portre" nin hakikate uygun olaca· 
JQıyet, Leyla ile Mecnun gibi eserlerin ğmı bildiğim için kendisine "evet" 
l'anmda, asrımızda ya.şanmış ve gözle- demekle bahtiyarım.,, 
~ &ınnde cereyan etmiş olan bu (Ya.zt$ı 6 ıncula) 

Belçika Kralı Leopold Kazaya kurban giden .Krali96 

-

lngiltere gazetelerinde yazıldığı. 
na göre, tekrar evlenmek ilitima1leri 
yüzünden Belçika kraliyle hükumet 
arasında bir takım münaka§alir bat 
lamıştır. 

Hükumet mahafili kralın Avus• 
turya tahtına namzet Arşidük Otto· 
nun büyük kız kardeşi Arşidüşes A
delaid ile evlenmesini istemekte ve 
nişanın yakınlarda ilan edileceği ha· 
vadisini yaymaktadır. 

Bizzat kralın ilhamiyle saray ma 
hafili de bu şayiaları tekzip etmek
tedir. 

Hükumet yeni izdivacı çok iste
(Devamı 6 ıncıda) 

Nazım Hikmet Lise .şahadetna·mesi 
tevkif edildi • 1 d :::L• .b k 

Şair ve muharrir Nazım Hikmet ev
velki gün tevkif edilmiştir. Bugün öğ. 
rendiğimiz bu tevkifin sebebi hak
kında resmi makamlardan malümat al
mak, pazar olmak dolayısile, mümkün 
olamamıştır. 

Kar ve 
fırtına 

Diln ruzgArıo silratl 
saatte 50 ki lometreyl 

buldu 
Günlerdenberi iyi giden hava dün 

başlayan yağmurlarla bozmuştu. Dün 
gece saat 19 dan itibaren şiddetli bir 
yıldız fırtınası esmeğe ve bu sabah saat 
sekizde de kar yağmağa başlamıştır. 

Kar muhtelif fasılalarla bu saattenberi 
devam etmektedir. 

Bu sabah Yeşilköy rasat merkezin· 
den aldığımız malumata göre bugün ha 
va bu şekilde karlı ve yağışlı olarak 
devam edecektir. 

Düngeceki yıldız fntmasınm azami 
sürati saatte 50 kilometre idi. 

Bu sabah hararet sıfırın altında 1 de
receye kal:la.- düşmüş ve en çok zait üç 
dereceyi bulmuştur. 

Kavak liman riyasetinden öğrendiği. 
mize göre frıtına Karadenizde büyük 

(Devamı 6 ıncıda) 

ımu e en .uırşe e e 
Sahte dlplom'alıları işe yerleştirdikten sonra 

Tahsildarla her· ay. 
para topluyornıuş 

Maarif müdürlüğü ve emniyet di- "Şehrimizde bir şebeke İzmir lisesi 
rektörlüğü mühim bir ihbarın tahkika· şahal:letnamelerini taklit etmektedir. 
tile meşguldür. Bu ~ebekenin merkezi Sultanahmette 

Bu sabah yaptığımız tahkikata göre ı tevkifhane yanında ismi malum bir za. 
ihbarın mahiyeti şudur: (Devamı 6 ıncıda) 

it •. 
\ • 

Avmıi<ih ba ttıktan sonra 

Yarın başhyacağımız tef rf kalar _,_ 
ikisi yalnız 

"Güzel Pretl.8CS" romam bugün bitti. Onun yerine yılba§ından itibaren. 
"Pardayanlar serisinin dcuaniı ol.an "Hortlayan Favu.sta" forma şeklindtl 
verilecektir. Yıl.başına 1.adar da ~irkaç gün devam etmek üzere "/T:ıi.si yaı. 
nı:::1, isimli giizel bir a.sk nwcerasını gene forma şeklinde vereceğiz. Bu 
tefrika yarın ba§lıyaca'ktır. /stiyen'le r "Güzel Prenses" le beraber cilt'le
tcbilirler. 

-2 -. 
Türkün deniz menkibelerı ............................................... 

Beyrutta 
şanlı 

''Avniil&h,, ın 
akibeti 



-

-

Tevfik Rüştü Aras geliyor 
Beraberindeki heyetle birlikte Paristen şehrimize doğru yola çıkan 

ve buraya varır varmaz derhal Hükfunet merkezine gidecek olan Hari
ciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Ara.s'ı, husust bir muhabbetle karşıla.sak 
yeridir. Tevfik Rüştü Aras, Fransa Hariciyesile, Sancak ırkdaşlarmıızm 
hakkını müdafaa ettiği sıralarda annesini kaybetti. Hariciye Vekili de 
nihnyct bir oğuldur. Bir annenin §efkatinden o da cesaret ve Um.it alı
yordu... Türklük ve Türk hakimiyeti gibi hepimizin taassupla bağlan
dığımız mukaddes bir davayı, Avrupa medeniyetinin rnerke7Jerinden 
biri olarak bilinen yerde, önüne ~ıkarılan türlü maniaları - neuı.ket ve 
itidalle - yenmek istiyerek tanıtmağa çalı§rrken, annesinin ölümünü 
işitmesi; hiç şüphesiz ki kalbinde beşeri bir sızı, bir evıat yürek yan
ması uyandırmıştır. Tevfik Rüştü Ara.s, bir taraftan bu özel acının 
yankıları, diğer taraftan bUyük millet davasının her ı::eyden Ustun tutul
ınasmı en sulhpC'rver tedbirlerle temin etmek endi~eleri içinde kimbilir 
ne üzüntülü dakikalar geçirmiştir: 

• * * 
Fakat hakknnı7. ve otoritemiz mevzubah olduğu yerde ferdi endişele

rimizi daima geriye atarak, yalnız adalet prensipir.e hürmet etmek şar
tiyle mücadelede devam edeceğiz. Atatürkün ve onun enerji arttıran il
harniyle mücehhez İsmet İnönü HUkiimetinin her cesur ve fedakft.r uzvu 
gibi, Ordumuzun yılmak bilmiyen azmi derecesinde yüksek bir iradeyle 
doluyuz. 

•• * 

Avukatların yıllık top
lantısında münakaşalar 
Bir kısım avukatlara yapılan 
şiddetli bir hücum gürültü 

kopardı 
İstanbul barosu avukatları dün 

ağır ceza salonunda gürültülü bir iç 
tima yapmışlardır. İçtimada evvela 
söz alan avukat Ali Galip Baro mec· 
muasmda çıkan avukat Ali Haydarın 
makalesinden bir kısım okumuştur. 
Bu kısımda .. Hal ve hareketleriyle, 
sözleriyle, mahkemelerdeki ıniidafaa 
lariyle _şeref, vakar, haysiyet, doğru
luk timsali olan Türk avukatları pek 
çoktur. Bunlar her tiirlü itimada 
liyahat kazanmışlardır. Fakat bu gi· 
bilerin yanmdn avukat ismini ta!:ı
nan ve cübbe şryan bazılarım da 
biliyoruz ki gösterdikleri küçüklük· 
ler, meslek namına bizleri iğrendiri· 
yor. Bunların hangi~i daha çoktur? 
Terazinin iyi kefesi mi, yoksa kötü 
kefesi mi daha ağır basıyor? diye so· 
rulsa ne cevap vereceğimizde doğru-
su tereddüt ederiz . ., deniliyordu. \ 

Bu ~atırların okunması salonda 
büyük bir fırtına koparmıştır. Bir 

çok hatipler söz alınış şiddetli müna
kaşalar olmuştur. Bu arada Ali Hay
dar da söz almı§ ve makalesini müda
faa etmiştir. 

Meseleye reis Has.:m Hayri müda
hale etmiş ve Baro mecmuasının hi· 
tabet kürsüsü gibi açık bulunduğunu 
bilhassa altında imza olduktan sonra 
mesuliyetl.n yazana ait oulunacağmı 
söylemiş ve bu sözler alkışlanmıştır: 

Bundan sonra Baro ikinci reısı 
Mekki Hikmet tarafından hesap ra
poru okunmuş ve kabul edilmiştir. 
Bunu müteakip başkan Hasan Hay
ri yeni avukatlık kanununun muhte· 
vası hakkında izahat vererek bu ye
ni kanunun çok mükemmel olacağı· 
nı ve her Barodan seGilecek \iç avu· 
kntm projeyi tetkik edeceğini, bunun 
için Ankaraya üç arkada~ın gönderil~ 
mesi lazım geleceğini söylemiqtir.. 
Ankaraya gidecek avukatlar bu haf
ta ic:inde Baroca secilecektir. 

snz lfiıe deırsıırnnz 
Rakıya 

·ha aret! 
Beyoğ unda oldukça eaki bir 111 81 

kanta . Gazino - pastahane vardıf1nç h 
ismini burada yazacak değilim. Fak~uihıi 

. burasını hilmiyen yoktur. Beyoğlo t ı:y~ 
nun tam göbeğindedir. Ve birinci~: 
nrf müesseselerden biridir. Yaz me~ ~ tl 
siminde kapalı olan bu müessese, · t 

çerisinde bazı değişiklikler yapar · e 
yeniden açıldı . Ön tarafı, bir Avr llir an 
pa kahvesi ~eklinde tertip etmiş. GiJ 8 · 

zel bir yer. iL 
Oraya geçen akşam bir ahbap~ 

buluşmak üzere gittim. Bir rakı isttda e 
dim. Garson: , 

- Bu tarafta rakı verilıriı::z, de · ... 
di. Arka tarafa buyurunuz. ' şır 

Arka tarafa kalkıp gitmekten·~ 
se ön kısımda oturmağı tercih et 1n_ pm 
tim ve bu kısmın yalnız kahve, çay~t\ 
nasta gibi müskirat içmiyenlere mah

1 
sus bir kısım olduğunu tahmin ettlrtl~d)'I 
sordum: ~abi 

- Başka içecek ne var? bir 
Garson bir kart getirdi ve hayret ? At 

le gördüm ki, müessesenin bu kısmın~ 
da rakıdan gayri her türlü içki içile~ . · 
bilivor.. "fiıtııı Tevfik Ri.lştU Aras, dava.mm Milletler Cemiyetine götürürken, o 

muazzam "Sulh ve Adalet" mekanizmasının, - bütün delilleri meydanda 
olan - hakkımızı, oyalamadan, çapraşık ve ümit kıncı hclewnlara sok
madan tanıyacağını sanmıştık. Milletler Cem.iyoti'nin, son devirler için
de tekerrür eden tereddütleri yüzünden, sulh ve adalt ülküsüne rnuhte· 
şem bir mezar olmasından korkuyoruz. Fakat ölüm bizi ürkütmez. Ne 
yaparsak ha.yat için yapacağız! 

HiKMET MtJNIR 

Çin isyanının beklenmıven netıcesi 

icra Dairesinin 
mühürünü taklit edenler 

-Evet, lngiliz içkisi olan Viski,truan 
Fransız ickisi olan Şarap, Alman iç.jt' ih 
kisi olan Bira, Rus içkisi olan Votka,,Y'tp d 
içilebiliyor, fakat Türk içkisi olan ra•~l~ 
kı, bu müessesenin bu kısmında içile""'1ı. • 
mi yordu. ±ü 

Ben, şahsan, sahte ve müfrit har ' a.t 
ketlerden çekinir bir insanım. Herke~ vu 
sin §ahsi ve ticari hürriyetine da 

Asi General '' idamıma 
bile razıyım,, diyor 

Bir haftadanheri asi kuvvetlerl 
elinde esir bulunan Çin diktatörü ma 
reşal Çap - Kay - Şek dün refakatin 
de karısı olduğu halde Nankine dön
müştür. 

Mareşali Narikin tayyare meyda
nında iki yiit bin kişiden fazla bir ka
labalık karşılamı~ ve şiddetle alkışla
m1§lJr. Mareşal tayyareden iner in
mez serbestisini karısının zekasına ve 
_çevirdiği manevraya meayun olduğu 
nu söylemiştir. 

eckienmiyen bir hldlae 

l{ı saat sonra beklenmiyen bir ~ey 
olmuş, ve Nankine gelen bir tayya
reden asi Mareşal Şang - Su - Liang 
inmi~tir. Asi mareşal mareşal Şang 
-Kay • Şeke derhal şu mektubu gön 
Clermiş\ir: 

"Ben bir köylüyüm, sert tabiatli· 
yim ve tahsil görmemiş bir ndamnn. 
Bu sebeplerden dolayı bu caniyane 
hareketi yaptım. Pişman bir halde 
bu, gün sizin arkanızdan Nankine 
geldim. Bu gelişimin sebebi, burada 
i~lecliğim cinayete yakışan cezayı 
beklemektir. Eğer memleketim için 
hayırlı ise, ölümü dahi kabul ediyo
rum. Dostlul~ hisleriniz, bana layık o
lan muamelenin yapılmasında sizin 

için bir mani teşkil etmemelidir ... 
Şang - Kay Şek ile ayni zamanda 

esir edilmiş olan dahiliye bakanı ge
neral Şang -Tso - An da serbest hıra 
kılmıştır. 

Nank!nde ve di~er Çin şehirlerin
de ilan·edilml§ olan örfi idare yann 
kaldırılacaktır . 
Mareşal Çan • • Kay - Şek de 

kabahatti 
Şanghay, 27 (A.A.) Mareşal 

Şang - Kay • Şek, Sianfudan hareket 
etmeden evvel, Şang - Su • Liang 
ve Yang - Hu . Şang'e bir mektup 
göndermiştir. Mareşal bu mektubun 
ela ezcümle demiştir ki: 

"Mürteciler sizlerin üzerinizde 
tesir icra ettiler. Fakat sizler bugün 
yaptığınız hatayı tamire amade bu
lunmaktasınız. Bu darbenin mesuli
yeti sizlere aittir. Fakat başkuman
danınız sıfatiyle disiplinin gevşeme
sinden dolayı benim de hatam yok de 
ğildir. Bu sebepten dolayı millet hu 
zunında affnnı talep ederim. Sizlere 
hükumete teslim olmanızı ve cezanı. 
zı beklemenizi tavsiye ederim. Maa
mafih, hatanızdan dolayı bugün sa
mimi surette teessür duymakta ol
duğunuz için sizin lehinizde tavas· 
suttn bulunmayı vadeylerim . ., 

atırılan SOvyet 
gem sinin tayfaları 
idam mı edilmiş ? 
Londra, 27 (Hususi) - Pales isim-: 

li bir Alman şilebi, İspanya hükumet 
kuvve' leri tarafınuan tutulmuştur. Al
man hükümeti tedibr almak tasavvu
rundadır. Fakat bu tedbirin alınması

na m"ydan kalmadan geminin serbest 
bırakılacağı snnılıyor. 

Milteaddit Alman harp gemileri !s
panyol sularındadır. 

Af>f'or Sovyet tayfalarım 
ld m mı ctm'şlcr ? 

luk bu gemi, asi kruvazörü tarafından 
ateşlenip bntmldıkta.n sonra, tayfanın 
ne olduğuna dair hiçbir haber gelme
miştir. 

General Franko, Sov,.et g c;mininin 
asi kruvazörlerinden biri tarafından 

batırıldığını tekzip etmemiştir. Bu me 
sele elraf ında tam bir sükiıtu tercih 
etmiştir. Fakat dün gece Deyli Heral-
dın Ccbclilttarık muhabiri şu telgrafı 
c:ekti: 

Cürmü meşhutla yakalandllar •.hürmet ederim. Fakat rakı·~E C 

ya kargı yapılan bu mahku • 
miyeti doğru bulmadım. Ve doğrıı d~ 
bulmadığım için diyorum ki: Bu mü·b do 
essese sahibinin rakı içinlerle rakıdanliı ha 

Dün Tapu dairesinde yapılan bir cür 
mil meşhutta yedinci ve beşinci icranın 
milhürlerinin taklit edildiği meydana 
çıkanlnuıtır. 

Hocapa§ada Aziziye sokağında 110 
ve 112 numaralı evin vekili Karlo, satış 
için evdeki haczin kaldırılması hakkin
da beşinci icradan verilmiş bir tezkereyi 
Tapuya götürmüştür. Tapu memurla. 
n bu tezkereden Uphelettmfi e~ -Ve v!'. 
aiy•ti müdckio.uu ... umge tıaue verttuş

lerdir. Bunun U~enne öün ?f'apud'iicür
milmeşhut yapılmıştır. 

Bu hadisenin ilk ipucunu ele alan 
Tapu Eminiönü muhafızlığıdır. Bu ıe. 
beke daha evvel yedinci icra memuru 
Zühtüniln imzasını ve mührü taklit ede
rek Tapuya müracaatları olmuştur. Bu 
§ekilde bir apartımamn haczini kaldır

mış, daha sonra ikinci bir müracaatta 
bulunmuıtardır. Fakat bu esnada müh. 
rün ve imzanın sahte olduğu anlaşılmıt 
bulunuyorldu. 

SahtekAr §ebeke bu defa da beşinci 

icra memurunun 4327 numaralı ve mü
hürlü bir kAğıdile Tapuya müracaat et
mişlerdir. Yalnız mührün üstüne beşin. 
ci icra memuru Mustafanın imzası yeri
ne kAtiplcrden Nazımın imzası atılmıı
tır. 

Bu müzekkerede tğrikapıda 46 sene 
evvel 500 liraya ipotek edilen evin bor. 
cunun verilmesi ve hac~in kaldmlması 
isteniyordu. 

Tapunun şüphesi üzerine kağıdı tet
kik eden icra memuru Mustafa i~in sah
teliğini anlamış ve vaziyeti müddeiumu 
miliğe haber vermiştir. 

Dün so.bah polis ikinci şubeden me. 
murlar Tapuda .dolaplar içine girmişler 
müddeiumumi muavini Sabri icra me
muru Mustafa bir odada beklemeğe baş 
lamışlardır. 

Saat onda Karlo biri Türk olan iki 
şahitle birlikte ve Faikanın satış vckale 
tini haiz olarak gelmiş ve biraz sonra 
cürmü meşhut yapılmıştır. 

Karlo isticvabında mühiırlü kağıtları 

40 bin altın liralık 
bir derine? 

Hiikuınete yapılan bir ihbar üze· 
rine Lüleburgnzla Septi çiftliği ar ... -
sıncla Ergene köprüsii yanında me
murlar tnrafındnn nehir içinden ağır 
ve büyük bir kasa çıkarılmıştır. 

Agop isminde birinde aldığını söylemiş 
tir. Bu iş etrafında on be~ kiginin ifadeıııi 
ne müracaat edilmiştir. Tahkikatın ya
rın ikmal olunacağı umulmaktadır. 

~certd•: 
• Beledly,enin Sult.anahmet. BllyUkada. 

HeybelJ ve Hal yanında olmAk üzere yaptır 
dığt dört halldan aonra Takalnı meyd&nmdıı 
da yaptıracağı yeni ycra.ltJ balAmım proje 
len yapılmı§tır. HalA.nm ilı§uma baflarım.ak 
üzeredir. 

• Hizmetçileri Baht1yarm hırl'ız olduğunu 
söyllyerek zabıtayı yok yere i§gal ve suç taa 
n1 eden AU ve AY§e dUn mahkeme kararlle 
mdddelum.umlllğe vcrilmJf BahtJ:ıı,ar da bera 
at etml§Ur. 

• BUyQkdere meyve fidanlığından ftdan 
sat.ııı ~lamıgtır. 

• Muhtelif Jıaplıhanelerde, ve Zonguldakta 
kömUr oc:a.klarmda çalıftmlacak mahktUDla 
rm ayrılmasına ba§lanmı§lır. lotanbul hapla 
hanesinden de otuz kişi eeçllmlftlr. 

• lstanbul gümrUklerlnde ay ba§mdan Ui 
be.ren Galata gQmrllğU kaldırılacak ve m.ev 
cut dört muha.slp bire indirilecektir. 

• Sabık Tahran büyük elç1.si Recebin vak 
!ile Kızılay bu aene de Anadolu ve Rumeli 
kavaklarmda 94 fakir talebeye elbise ver 
ml§tlr. 

• Yeni poııta te§ldlA.t kanunile ikiblne ya 
km posta mUvezzUnln ve hat Ç&VU§UDUD 

Jl1&8.§lanna zam yapılacaktır. 
* 1937 Parla aergislne l§tlrak etıMm.emi 

ze karıır verllml§tlr. 
• üı;:UncU umumt mutettl§llk ba§mU§avirll 

lne Çanakkale vnllsl Nl.zamottln tnytn edil 
mtşUr. UmuınJ mllfetUıı Tahsin Uzer rahat 
sızlığ'ı dol&yısUe bir mUddet lııUreJıat edecek 
tir. 

• Belediye §imdi bir taraflı olan yeni tram 
vay a.rabaları kapılarının, bu arabaların bll 
tUn hatlarda lşllyebilmesl için, 1kl taraflı ol 
masmı ~rkcte blldirınl§Ur. 

• Belediye iktisat mUdUrlUğü gebrlmlzc 
gelecek seyayhlarm kolaylıkla §Chro çıkmala 
rı ve alı§ verlılerlndekl ıelAmet için bir ta 
llmatname hıı.zırlanma.ktadtr. 

• Hukult blritıcl sınıfın® dönenlerin Mna 
ri! vckO.letl nezdinde te:;ebbUsatta bulunacak 
talebe heyeti bugUn Anknrnya gldecckUr. 

* T:ıltslmde 16 numnrnlı evde oturan Alt 
nln beş yıışmuııld çocuğu Erol ateşe dU,,erck 

yanını., ur. 

gayri i~ki isenler arasında böyle bir~ ... 
tefrik yapmağa hakkı yoktur. ~la s 

Dükkan sahibi bu hareketiyle~ya 
rakı içenlerin gürültü çıkaracakların· k m 
dan, dükkanın o kısmının nezahetini hn 
bozacaklarından .korktuğtµl~_göstc.ri· :-a ... 
yor ra.~c:u. ı~J"'c.•nu ""' ... ~~şesıy,ıc, tnI 
rakı ıçentsrı tahn1c ctmlg Qhlluyot . 
mu? oluyor. Oluyor ama, rakı içen" r>ılrn 
ler hiç de onun zannettiği gibi insan· 
lar deqillerclir. Eğer onun tahmin et
tiği gibi olsalardı bu telakkisine kar§I 
bugüne gelene kadar çoktan camını, 
çerçevesini al apğt etmezler mivdi '? 

fa. liaı 

An karada t!~e 
Atatürk ~fık 

O Ü 
~Iy 

g n ~ve 
Bugün bUyUk mera- tı, 1 

sim yapılıyor ~: n 
Bugün Büyük önder Ata.tUrkUn Af! .. \·a 

karaya. ayak bastığının yıl dönUmU- ~" 
dür. Samsun, Erzurum ve Sıvutan )o 
sonra yarattığı bliyUk davanın aaı1 lt 
merkezine gelen Ata.türkUn bu geli§i : 
bugün Ankarada. bUyUk merasimle te&- lt d :JJ 
it olunacaktır. ~ . 

Ata.tUrkUn Ankara.ya ilk defa girdi- hı 
ği yerle ilk 1ndiği hUkfunet k~~ğı ö- f~c~ 
nünde bir koşu tertip edil.miştır. Bu 
koşuda birinciliği kazanana nakU ınil 
kifa.t ve "müjdeci" unvanı verilecek- ~ 
t . il 
ır. 

Sa.at on beşte Ankara halkevi ve il 
parti tarafından halk evi salonunda t' i 
tertip edilmiş olan toplantı başlıya
caktır. Bu toplantı, beş saat sürerelC t:ı'iJo 
sa.at 18 de bitecektir. Konferanslar, ~)fı 
revüler, müsamereler verilecek, nutul' d 
lar söylenecektir. Merasime gece saat İta, 
20,30 dş. tekrar devam edilecek ve sa· l ı 
balın kadar sürecektir. ~tttt~ 

Ankara §.Clıri ba.'.]ta.n başa donatıl- ~ıı 
mıştır. it 1 

- n~:ı 
- mUtcmnd!yen ll!lker t.nşıyan Scz:ırcı natlı;ti ltral 

Ankarada vapurunda ltaıyan Erit.resinin llmanI oıaıı li!U 
bir pilot mektebi aı;acn';tır. Bu mektep as Ma.sa:ıuah da bir lnfiltı.k olmuş ve 2G kişi ~i il 
kerl vc sivil olmnk Uzcre lltl kısmı lhUva yııralaumı§tır, ıoo den fazla yaralı vardrı'· 

• Yunıı."l parU liderleri krııl'l. bir muhtJr .. 
ve erci< buIT{\nkf1 rejime e.le~·htar olme.dıkl• 
rını ve tntblk edl1en po'ls kor~onunun kaldı 

• TUrk hııva kurumu §Ut.atta 

edeceltUr. 

rılmıısmı blldirmlşlcrdtr. ~ 
DaHy Hcrald gazetesi yazıyor: 
Asi 'kruvazörü tarafından batırılan 

Komsomol isimli Sovyet gemisinin 25-
30 k'şilik mürettebatının bir 1Hsmı bo
i.; tLnı:u; ren diğer bir kısmının asiler ta 
ı afrndan idam edilmiş olmasından kor 
kulu yor. 

"Bir asi mmıbaından öğrendiğime 

göre, Kmrıiıonıol i.'t'im1i Sovyet gemisi, 
Mi lcruvazörü KaMrıJas tarafından a

ic§c verilmiş 1>0 sonra bu k·.,.wıazöre 

Sovyet gemisinin tayfa..-nndan dört ki
şi almmı.Jttr. 

Yapılan ihraha göre bu kasa, Bnl 
kan harbi zamanında nehre atılmış
tır. İrinde tam 40.000 altın vardır·. 

Kasanın açılmasına çalı~ılmakta· 
dır. 

ğu7mu~ 1nl1umt11or.,, 
Eğer bu habfr tcvit <'dilime, Sovyet 

Rusyada bUvük hiddet uyanacağında 
§ilphe yoktur.,, 

• Frnıısrz o.yan mecllsinue hUlt;c mazbata 
muhnrrlrl Fransız hUkOınetlnin borcunun 
4.00 mtlyardwı !ula olduğunu s5ylemişl1r. · ı 

• Sabık KUba cumhurrelsi Albcrto. Hercra I 
btr otomobll çarpmtş ve dürt kaburga kemi j 
ğl. lurılJI\I§lır. 

1 
• Amerlkıı, Adlsababndnki sefareti yerine 

lı!T ltonsolos'ulc lhda& etml~ ve ltonsoloıı yola 1 

• Sofyada eski ı;i~tçl parUst llderler!nde!S ~it• 
ve xıcızırlımlo..n Obbaf tevldt cdilıııl!I ve bU ~d 
k<lmet eıeyhfndc tulunmnl~la Qç scmcyc matı biı 

Mm edllııılı.ı lr. 
• Bulgar htU<t\meU de Adiı:ab:ıbada b1ı' 

bııı::konsolosluk ihdıısma karar vennl~tlr. 
; Sof_yado.n blldirlldt~ne göre Bulgar crkı\ 

nıharblye reisi ge;eral Georgte:, 1 ktuıun~ 
nlde tek!Ude sevkedilecekUr. KU.n• nucvvcl ayının 15 inde Akde

nizde ltartn.cena açıklarında 5000 ton-

Bu dört Sovyct gemicisi srmrııdan 
idam edilmi§tir. Diğerleri denizde oo-l 

~m~~ • 1 
· • Habeş harbi esnasında llabeşlstanda ı 



MOterecldl2: 
bir göç 

'rlkadaşımın 
anlattıkları 

haltada.Dberi Onyede birlikte bu· 
uğumua göç arkadqlanmmian 
bayan lntibalanm bana f(Syle an. 

ilen Onyeye gelirken, birçok kifiler 
· a.t eUL "Köy hayatı seni mkar! 

· er. • Şehri, medeniyeti ararsın ... 
ir an düşündüm: "Şehirde anyaca· 
• sinema, elektrik, tramvay, oto • 
il.. den ibaret değil ml ? •. .,. Kendi 
"me: "Bunlardan ayrılmak, o k~ 
da bilyUk bir fedakarlık olmua 

?., dedim. Hayatta en sevdiğim 
• girin, temiz bir evim olmaktır. 
u da nereye gitsem biraz gayret· 
)apmıya muvaffak olurum!,. demlş-

Oturduğum yer rahat olduktan 
h sinema.om mevkiinl romanlar 

rrı l'ad.yo tutar.- Elektrik nokaanma 
abil radyum limbası aldım Kil
bir kasabada otomobile ne- ihtiyaç 

? Ata binmeyi eever:m. Bilhassa a
kullanmaktan fevkalade r.evk du

.. Böylelikle hoşça vakit geçire-
ıni ummuştum. Bilhaua, zaman -

beri kır ve köy hayatına bUyilk 
ç ihtiyaç duyuyorum. Gözlerimi ka

hı> dilşUndilğilm vakit, §Öyle bir 
a lo tahayyül ediyordum: GUzel man 

ı, ormanla muhat bir yer ... Issız, 
tUk iki yahut tek katlı binalar .. . 
a.t tam manaııiyle köy binalan .. . 
vut kıJdınmlı bir avlunun etra
sırayla dizilmlş ahırlar, mandı-

' orta.da çıkrıklı bir kuyu. .. Bir 
da bir çar4ak... Sonra, dereler 1-

'! yil.zen ördeJder, kazlar, ırilıil sU
.. dolaşan koyunlar ve kuzular. Te-

!1 lı bakılmı§, sarı renkte güzel inek
ır ... Köylü kadmlarm elinde bakraç

la aUtıer, yayıklarda çalkanan enfea 

eryağlar... Her admı ba.şmda "'giln
: ~ mU?,. diye sormadan tereddUt.aüz 
r:blleceğinfz taze yumurtalar.- Fil· 

·, ~i; h-:--t,~ıvev;,=;::,.oevntr-L ç em.in-
~fllll •. LAkln ona mukabH, tue atıtten 
- Pılmış, çeşit çeşit enfes yerli peynir-
• var sanmıştım... Şöyle hatif bay

kokulu olmasına rağmen gene de 
z kokan tezekle c;ayır kanşığı blr 
ha,·uı tenefftıs edeceğimi ummll§ 

lıalbuki ... 
llurnya gelmekle, k~dJmf ula bir 
~de değil, İstanbul civannm hücra 
f ıka.ra mahallesinde oturuyorum 
Iyonım. 

~et, manzara. hava, cidden çok gil
I, Jnsanlan son derece misaf'lrper-
. Ukln, ne iptidai tanda bir kon
' ne de yaşamak tarzında şirin bir 
a yaratmışlardır. tstanbulun kötU 

arnu taklit et.m.Igler. Varlık içln-
)okluk. 

tlrnduğum köy hayatını bulamadı
! d:ın pek müteessirim. Li.kin nev
t de~ilim. Belki yavq yavq her BeY 

~lfr. Bilhassa yapmak lsted:ğimiz 
'len istediğimiz gekle sokabiliriz. 

halde sabır ve metanet lizmı. 

ıva NOl 

ahr lyelllerl mlzln 
&rllfz bahrlyellle· 

l'lne Noel tebrlkl 
ı>u 0 mU%,lngiltere Akdeniz donanması 
tından Maltaya davet edildiği esna
deııiz-u • • ıı;uenmız, umumi ziyafetlerden 
~. İngiliz deniz ıubaylan tarafm
ayn ayn evlere çağrılarak huıusl 

~ttte iz:az edilmi~lerdi. 
U esnaia fevkalade itibar gören 
1t deniz &:J.baylan, İngiliz deniz su
lt:ile arkadat olmuılar ve hem bu 
~yı anmak, hem bir nezaket tca· 
~·tlı,u yerine getirmek üzere Malta· 
1 !ngiliz tanıdıklarına nocl tebrilr 

rı giSndemıiılerdir. 

Mürettiplerin 
kongrosi 

şslz kalanlara başka 
lşrer aranıyor 

Mürettipler cemiyetinin kongretd a
nümüzdeki pazar günü yapılacaktır. 

f Elektrik 
Şirk~tinin 
kaçakçıhğı 

lJmumi mUdOr de 
mahkemeye verlllyor 

'iki Tıp Fakültesi 
kuruluyor 

' iktisat FakUltt'sl ve 
Pedago)I enstitUe;ll de 

açllucak 

480 kadar mürettip vardır. Vaktile 

iyi para kazandıran ve refah temin eden 
bir it olan mürettiplik son bet sene için 

de bu mevkiini süratle kaybetmittir. MU 
retiplerfn büyilk bir kısmının yerini ay-

ni iti yapan makineler almağa ba§Wnlf' 
tır. 

Bunun neticesi olarak ıehrimizlde bir 
çok mürettibin itsiz kaldığı görülmeğe 

batlanmıttır. Alakadar makamlar bu it
aiz kalan iıçiler için artık eski sanatle-

rindc yer görmediklerinden bunlan ye
ni birtakım İ!lere ittibak ettirilmek ın. 
zumunu hiaaetmiş ve posta posta fabri
kalara, bilhassa İzmit kAğrt fabrikasına 

yerleştirmeğe başlamıttır. Maaınafih it 
böyle mevzii tedb~rlerle lSnlenemiyece-

ği cihetle mürettipler için daha eaaslı 

bir tedbir düşUnUlmektedir. 

Dt'vlel lJemiryolları 
mUdDrD lslanbula 

geliyor 
Şark dcmiryollarırun satın alma mü

zakereleri dolayıaile Ankarcl:ia bulunan 
9irket mUtchassıslan dün tehrimize dön 

müşlerdir. Şirket merkezinde dün bir 
toplanb yapılarak tirketin satıldığı rea-

men idare meclisi defterine ıeçirilmit

tir. 
Öfrendiğimize göre Devlet demlryol 

lan umum müdUrll Ali Rıza Ercm bu· 

günlerde ıehrimize gelerek yeni idare
nin ite bqlamaıu bazırl.klanna nezaret 
edecektir. Yeni yıhn i1k günil Sirke:iden 

\t:ır,.1'et elecck ilk Devlet dcmiryollan 
O"Cıu ·~a.. ., - r----- ____ .._.,._ 

vekili Ali Çetin Kayanın da bulunacağı 
sanılmaktadır. 

Vunan HUttOmetl iki 
pollslmlze lkr·amlye 

MÖoderdl 

Elektrik tirketinde iki aydanberi 
muhtelit bir müfetti§ler heyeti tarafın- 1 

dan yapılmakta olan tahkikatın kaçak
çılığa ait olan kıanu evrakı dün güm. 
rUk batmildilrlüğilne verilmittir. Otuz 
kilo kadar tutan bu tahkikat evrakı 

yann veya öbUrgün dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi müd.deiumumiliğine tevdi 
edilecektir. 

Gelen tahkikat evrakında Elektrik 
tirketinin Anadolu yakasında kullanıl

ması lizımgelen ve gilmrük resminden 
müstesna tutularak memlekete giren 
malzemeyi ıehrln diğer taraflarında kul 
!anmak suretile bilerek kaçakçılık yap. 
tığı sabit görUlmekte ve bu suçun suç
luları olarak başta Elektrik, Tunel ve 
Tramvay tirkctleri umumt mUdüril Han 
sens olmak üzere tirket malzeme, tesi
sat d1ireleri müdürlerile sair müdür ve 
tefler ve bazı memurlar suçlu olarak 
gösterilmektedir. Bunların ekserisi ec. 
nebtdir. 

Bu suçluları mahkemeye vermek sall 
blyeti gümrük batmildürlüğüne ait ol
duğundan evrakı baımtldürlük 9 uncu 
ihtisas mücl:ieiumumlliğine tevdi ederek 
haklarında dava ar'l'Tiasını istiyecektir. 

Bu yll yapılan 
yoHar 

Viliyetimiz dahilinde bu sene bilhas
sa vilayet umumi yollannın inpaına 

bUyük bir ehemmiyet verilecektir. Ha. 
len inşa halinde bulunan viliyet yollan 
Topkapı - Silivri, Yetilköy - Ut:sak, 
Kurbahdere - Göztepe olmak üzere 
25,612 kilometredir. Bunlara 442,256 

Ayrıca ıu yollann yapılmasına ba .. 
lanılmıgtır: 

Filorya - Pl!j, btinye - Büyiikdere, 
Üsküdar - Çubuklu - Pap.bahçe .. 
Bunların uzunluğu da 2385 kilometre
dir ve 9164 lira. aarfedilecektir. 

Son iki sene zarfında vilayetimiz da. 
bilinde 1l6,952 kilometre yol tamir edil 
mit ve bu tamirat için de 1,095,728 lira 
para sarfediJ...,;~••r. 

Yunan konsoloshanesi tarafından 
vilayete gönderilen bir mektupta 
Yunan zabıtasiyle tC§riki mesai ede
rek Dedeağaçta üç kilo eroin müsade- GUçmen ~V .eri için 
resinde hizmetleri görülen emniyet kereste 
memurlarından Hüseyin Sabri ile Ah Göçmen evleri için Romanyadan 
medc Yunan hükumeti tarafmClan getirilecek keresteler için bir kanun 
30.000 drahminin mük8.fat ol<U'lk projesi hazırlanml§tır. Bu projeye 
knlta vasıtasiyle gönc!crilcliği bileli- göre keresteler 94.S senesine kadar 
rilmckte, insanlı"m ze11irden korun· memlekete rüsumsuz girecek ve dev-
ması uğrundR sarfctrrekt-e olduktan let demiryollan idaresi tarafından 
gevretten clolayı polisleriıtiz tebrik tenzilatlı tarife ile ta§macaktır. 
edilmektedir. ---

Sinemayı taşhyan 
hlr dell 

Balmköy tımarhanesinden yeni tah
liye edilen bir deli diln tstiklil cadde
sini altUBt e~tir. Bayram oğlu Ha

san is:ınu bu şahıs, bu aym 23 llnde 

Ba.kırköyden "iyi olduğu için!,. çıka • 
nlmıetır DUn cebine taşlar dolduran 
Hasan tstikW caddesinde yU.rUmeğe 

başlamış ve Şık sinemanın önilne ge
lince, sinemanın önündeki camlan bir 

taş yağmuruna tutmuştur. Bu hali gö

ren halk da kaçıemıya bqlamıştır. 
Hasan gelen pol~sler tarafından ya

kalanmıştır. 

PAZAR 
BlrtnclkAnun - 1936 

Hlcr1: lSM - Şevval: 13 

,,=., U3 12,115 14,M 16,47 18,28 Us 
alo 1,09 7,28 9,48 12,00 1,39 12,.'51 

t ... ~o 

~EÇEN SENE BUGUN N.t: OLUU? 
Şeker bayrammm b1rlnc1 gUnQdllr. 

İstanbul Universitesine bağlı olarak 
bir iktisat fakültesi kurulması tasdika 
iktıran etmiştir. Bu fakülte üniversite
nin bctinci fakültesini teıkil edecektir. 

Fakültede tahsil müddeti dört sene 
olacak ve bu sene yalnız ilk aınıf açıla
caktır. Fakülte dekanlığına profesör ö. 
mer Celal tayin edilmi§tir. 

Yeni bir en atltU 
Diğer taraftan, Maarif vekaleti, üni

versite edebiyat fakültesine baglı olarak 
bir pe;dagoji enstitüsü kurulması karan 
ru da vermi§tir. Vekaletin kararma gö
re bundan sonra muallim olacak yüksek 
muallim, edebiyat ve fen fakültesi mc. 
zunlan behemehal bu enstitüden geçe
cektir. 
Bu enstitil profesörlüğüne Sadrettin 
Celil tayin edilmittir. 

Yeni Tıp FakUltelerl 

Sıhhiye Vekaleti memleketin doktor 
ihtiyacını kartılayabilmek için biri An
karada olmak üzere diğer iki vilayette
de iki tıp fakültesi kuracaktır. V ekalct 
940 senesi sonuna kadar tam teşekilllli 
bütün nahiyelerimizi doktora ve bütün 
köylerimizi ebeye kavuıturmak azmin. 
dedir. 

Eşek eti ticareti 
lzmlrde almış 
yUrDmDşf 

lzmiıde bundan bir müddet evvel 
bir phsm etek eti satarken yakalandığı 
malümdur. Geçen gün de Yapr namın
da bir çingene Söğütlü çeıme civannda 
bulduğu bir e§eği kesip yüzerken 
yakalanmıştır. Halk meydana çıkmıyan 
eıck eti aıttaıılann miktamu~nJ8bln,lı> 
durmakta. et yemektea enclfte etmekte
dir. 

MektepDeırde 

izcilik 
ıs yaşından sonra 

mt'eburl olacak 
Kültür bakanlığı yeni bir izcilik tali. 

matnamesi hazırlamaktadır. Bu talimat 
nameye göre 13 yatına giren her talebe 
tahsilini bitirinceye kadar izcilik yapma 
ğa mecbur tutulacaktır • 

Mevcut orta okul ve lise programları
na izcilik dersi ilave olunacaktır. Her 
hafta da yanm gün izcilik dersinin amc 
Ü ve nazari tedrisatına hasredilecektir. 

En seri bir §ekilde muhtelif merkez
lerd-: beden terbiye muallimleri için izci 
lik kurstan açıla:aktır. 

Her mektepte bir izci milzesi kurula. 
caktır. 

Mek lepıerde yılbaşı 
tali il 

Liae ve ort.amekteplerle ilkmekteple
rin yılbaşı tatili 30 ilkkAnun ~arşa.m
ba gUnü saat 13 den başlayıp 3 son
ki.nun sabahına kadar de\'am edecek
tir. 

Kerunnı yaralamış 
Kansını yaralıyan bir koca dün ya

kalanmıştır. KüçUkpa.za.rda oturan E
mine polise mUraca.atla kocası Mah
mudun kendisini yaraladığını söylemi3 
ve Mahmud mUdde:uınumtıiğe veril-
miştir. • 

MUeMslf U·Um ..... 
ınci amıf ihtiyat albay Ahmet Hakikaten seven bir kalp için 
di Akçur evvelki gece ansu:m ge

bir kalb sektesinden ölmilt ve cena 
~açkıdaJd evinden dün dostlannm 

'lllh arkada,tannm huzurile kald=nl
" ' l!:dimebpıdaki ıehitliğe dcf nedil· 

(Mimi) İınzası ile aldığımız mektupta deniyor ki: 

(U aun boylu, güzel, tam bir atlet komple idi. Sık aık 
beni ·· gonneye gelirdi. A§k:nı bana itiraf etti. Fakat guru. 

rum onu rdddetmeye beni sevketti. O zamandan beri bir da 

ha avdet etmedi. Halbuki onu büyüle bir aıkla seviyorum. 

,. 3 

Me~eır Türkiye. 
de ecnebi 
sermaye 
kanmamış 

"Tan" do. "Günün m.eseZeleri" bcJ§l .. 
ğı altında M. Zekeriya yazıyor: 
Şark şimendiferlerinin de almm.ası. 

Türk.iyede emperyalist istilasının son 
tasfiye muamelesidir. 

Artık Türk.iyede yan mUBtemleke 
zamanından kalma ecnebi sermayesi 
kalmamıştır. Türkiyeyi bir müstemle
ke gibi sömUrmek Uz.ere gelen yaban· 
cı sermaye, Türk istiklfili karşısında 

ricate mecbur olmuştur. 
AMiklope.dik nqrlyatiyZe me§hur 

Bay Zekeriya imtiyazlı şirketleri ~ 
e'lektrik, tramvay, tünel, havaga.::i ~ir· 
ketlerinin Bermayelerinin ecnebi oldu
ğunu unutuyor mıı1 

MlYızakerener 
neden durdu? 

"Cumhuriyet" te 1Bm4ü Mil§t.ak 
Maya.kon Pari8 'f114l;xıkereleri oo inkı· 
ta hakkında diyor ki: 

"Tilrkiye Cumhuriyeti; Fransızların 
Parise gidip kendilerile baş başa gö
rüşmek hakkındaki teklifini kabul e • 
derken bu tekrfte davamızı daha ko
laylıkla izah ve mUdataa etmek imka
nını veren bir hüsnilniyet eseri gör· 
mUştil. Türk heyeti murabba.sası An
takya işinin bizim için nckadar haya
U bir ehemmiyeti haiz olduğunu Fran· 
sız devlet ve politika adamlanna an
latabileceklerini zannediyorlardı. En 
nihayet Fransızların daha millavim 
davranacaklan tlmit edilmekteydi Tür 
kiye devlet adamlarında bu zan ve ü
mide en çok, politlkamızm eli.stikf vetl 
saik olmuştu. Bu sayede bütUn alaka-
darların menfaatleri korunabilecek 
bütiln endişelere çare bulan formüll~ 
ile meselenin hal11 kolaylaşmış ola
caktı. 

Halbuki Fransa hilkiimetl, Hatay
blan. JatikW vermek Suriye hiikUme
tini parçalamak {Mutiler) demek ola· 
ca«{ı yolunda yanlış bir fikre saptana
rak, Cenevrede olduifu l?ibi, Parist.e de 
ne istl'dale, ne de konf ederMyon ~k
l1nde bir idare tarzına razı olanuyaca
ifrru - dava ba."}ı olarak - tekrar etti 
durdu. Fra.nsıztarm bu ısrarile Türk 
davası arasmrtaki esa..qJı avnlık en ni
hauet mnra.hhaslan da a~dı. 

Ve arlık {timdi. 'h;z, bıt 'l.'CE.Z'İ1ıeti dil· 
ze1tme7:le. !lani h<!?;lı isfck1cri~i.zi ta.-
1tak1..-uk ctt;rmek1e ?M~nu7ıiz 

ispanya -dtı"nva 
sufthü 

"Açık Söz" de Diplom4t lap4nyant11 
dilnya sulhünde oynıyaca.ğı rol hakko'll 
da şunl.an söylüyor: 

N apolyondan bir asır sonraya ka
dar lspa.nyollar, Avrupa i~lerine kanş
mış değillerdir. Fakat, vaziyet bogUn 
tamamiyle değişmiştir. lspanyanm bu 
gUnkU ehemmiyeti gün geçtikçe daha 
ryade artmaktadır: Daha başka bir 
Akdeniz devlctile yanacağı ittifaktan 
sonra, fsna.nya, İngiltereye Akdenizf 
kapıyabilir, Fransa.nm Şimali Afrika 
ile olan muvasala.smı katedebılir. Bi
na.cnalevh, müstakbel bir umumi harb 
te bUyUk devletlerden her birisi ls
panvayr kendi t.ara.fle.rma kazanmak 
isthreceklerdir. 
E!~,,~ faşizm kuvYetlerl bu se

benten !ı::nanya ile fevkalf\de aJHl{a
d<ırdrr. Ve avni seben. 1nC7jlterevi Tür 
kiveve vakla.qbrmı§, Tilrkivenin ). le • 
dl?'ni7.rteki rolUnü bugUnkU mühim 
mevkie ~tirm'ştir. 

Yirmi sene 
sonra 

Bundan yirmi sene evvel aile ~ 
kırını "Akşam,, gazetesinde açan Fazıl 
Ahmet Aykaç irfan buhranından bah
sederken dlyor ki: 

Memleketin her giln ba.ğnnı deşen 

bin türlü lf et orta.smda tam bir ders 
aenesl açık durabilen mektep bile yok. 
Hangi program, hangi t.adil? Zaten 
niçin ve ne maksatla? Koskoca memle 
ketin henilz bir terbiye plim yapıla
madı% Onu kim düşUneceir? 

Yirmi sene /ark14 gilnün hakikatle
rine dokunabilmek ha'kıikcıten güzel. 



• 
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27 Birincil.A.mm - 1936 

IFransada bir casus Alın.an ya n ın 
tahtelba e 11» fi osu 

kaç aya kadar 1914 filosu 
dan daha kuvvetli olacak 

BAVA N LA ~ liazeı.emıze. ··GUMlllk doktoru~ acıresı 

~ ne hak.1k1 veya mtıstear adlarmızla sora 
ca.ğn:ıIZ suallerin revapla.rmı bu sUtunda bulursunuz. Bu cevaplan"" Pariete anla!J!DI§ bulun 
duğumus güzellik müessesesi vermektedir. GUzell1ğin.lzt noksan bira.kan kusurlann.ıZ! bize 
yazı:ıuL 
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Ankara., Cebeci, F. K. işaretiyle SV· 

ruluyor: 
"lstirka:mım: Otuz be§ ya.§1.ndayım. 

o .• iki ~ saçl.anm difkü!rM
ğe 'ba§l.adı. Şimdi başımın üçte Udsi 
tamamiy!e açılmı§ b~r tıaziyettedir. Ta 
'0033'Utıa,uzu bildtrdiğhıiz m4tesseseler 
uasıtasi.yle ameliyatsız olarak 1nıiıe8 -
Bit' bir mual.eco ile say çıoormak ittı.- r 
k4nı fennisi var$a Ult/en bildiriniz. 

CEVAP: 
Saçlarınız ilk dökülmeğe başladı

ğı zaman lazım olan tedbirleri alsay
dınız bunun önüne geçeT ve hatta 
:!ökülen saçların yerine yenilerini 
çıkarabilirdiniz. Baştan saçın dökül
mesi ilci sebepten ileri gelir. Biri.si 
kafatası derisinde hastalık. ikincisi 
derinin fazla yağlı olmasıdır. 

Her iki takdirde de saçların hıf
z:ıssıhhasma ve kafatası dt".risinin te
mizliğine çok dikkat etmek lazım. 
drr. 

Saçlarmızm daha fazb döltülme
sine mani olmak ve ~eriye kalanla
D muhafaza edebilmek için öğütle
re dikkat etmelisiniz. 

Başınızı sık sı'k yıkamak suretile 
temizliğe son derece riayet edecek
siniz. Her sabah iki dakika gayet te
miz bir baş fırçasile saçlarınızı fırça
layacaksmrz. Akşamlan yatarken de 
iki dakika hrçalamalısmız. 

Saç döki.i]mesine karşı da: Yarım 
su bardağı Hint yağı ile bir bardak 
iyi Rom. bir bardak da kolonya su
yu karıştırmalı ve bir şişede iyice 
çalkanmalıdır. 

T cmiz bir pamuk parçasını bunun
la ıs!atarak dökülen saç köklerine 
her gün bir hafta müddetle sürmeli. 
1; gün müddetle de iki günde bir 
defa yap1lmalıdrr. Saçlar kuvvetlen
clikten sonra ara sıra buna devam et
mdirfir. 

Crrçi Hint yağr tiksindirici bir i1nc 
ise .e. ırrarlan kuvvetleştiren ilaçla
rın en i:;i~it:?;,. 

5~ -
M i'şaretiyle soruluyor: 
Ya._"!"!m !O, 00.~-ımın derisi kuru ve ke

pekli. Çok fena 1«ış1nmakttıdır. Ve dl). 

tilfüyor. Cilt doktor'l.arma gittim, 'IJe'T· 

a.· ."Jeri ildçlann hiçbir te.sirini görme-

, i~ ll . l--- k . 1..:_ ı 
ı\1şın e erım 1-.iı.Zu.TıYOT ı:e ço çırn.m 

görünÜJlor. 

Cevap: 
1 - Kafatnsı clerinizin kuru ol

mam ileride butün saçlarınızı döke
bilir; bunun hemen çaresine bakma
hsmız. Kuru deriler için çok fayda
lı bir sulu sabun formülü yazıyorum. 
Bunu herhangi bir ecza.hanede yaptı

Bu tertibi azar azar da yaptnabi
lirsiniz. 

2 - Kıım ellerinizi korumak .. 
ıçm: 

Müsavi miktarda kolonya ile gli
serini karıştırın içine iki tatlı kaşığı 
dolusu asit borik koyun bunu bir şi
şe içinde iyice çalkalayın ve daima 
ellerinizi bununla ovun. 
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Göztepeden Yasemin im:z.asilc soru

luyor: 

Boyum L,6t.; kilom 6~, mi.cudumun 
liiltün hat1arı tabii ölçii:Lere uygun.dur. 
Oldukçıa güzel vücutlu bir l:ıadtmm. Si 
yah saçlı esmerim, ü.ç derdim var: 
Saçlarımı i1oi defa perma.rıant yaptı'f'
dım. ikinci defrısırıda uçlan 1:-ınldı oo 

çok dölcii.Tdü. G-Ozlerim eladır. Bir se
nedenberi gözümün bcyı:ızı sapoon ol
du. 11ücudınr.a göre yü.ziim zayıf, ya
naklarım Oirıa.z çtJkü.k. Yüzümde çiller 
oordır oo göz kapaklarım yüziimte 

nispeten iJaJuJ. esmer oo gözıerimin al
tı hafif şi.ştir. Bu. dertlerime bir ça:re 
gôstermeni.zi 1>e 9Qbu.k oeoop yazmanı
zı rica ederim. 

Cevap: 

Saçlarınız fenni ve zararsız per
manant yapmıyan bir berbere teslim 
ettiğiniz için bu hale gelmiştir. Buna 
da şükredin. Bütün saçlarınız döküle 
bilirdi. 

Şimdi saçlanruzı Holesterinli şam 
puvanlarla beslerseniz dökülmesı
nin önüne geçebilir ve tekrar kuv
vetlendirebılirsiniz. Size herhangi 
bir eczahanede yaptırabileceğiniz bir 
formül yazalım: 

Lecithine S gr. 
Cholesterine Cristalise 5 21'· 

Caratene 5 -gr. 
Pour 350 gr. de ricin cristal an-

hydre et 650 gram d'eau distille 
Bu tertibe istenilen renk ve koku 

verilebilir. 
Gözlerinizin içinde sanlık ile göz 

kapaklarmrzm ıişleri için idrarınızı 
tahlil ettirtikten sonra kendinizi bir 
dahiliye mütehassısına gösterin. Bun 
lar dahili bir rahat.sılığm izleri olabi
lir. 

Kadıköyünde F. Muazzez: 
Burnunuzdaki cıkmtmm nasıl gi

derileceğine dair öğüt verebilmek için 
bu çıkıntının neden ileri geldiğini an
lamak elzeındır.· Acaba burun köp 
rünüz eğri midir- içerideki kemikler
de bir inhiraf mı vardır~ Yoksa bu 
çıkıntı sadece bir yağ kütlesinin VÜ· 

cnda aetirdi ği bir an7a mıdır? Bunları ,., 
bilmeden cevl'lp verilemez. 

rarak derhal kullanmağa başlayınız. --------------
Az zamanda faydasm göreceksiniz. v 8 k a I ft n 8 n 
Daima bu sabunla başınızı yıkaymrz: ~ u marhaz a r 

Şampuvan irin btlı b.-ıdem yağlı Dün iki kumarbaz daha yaka.la.nmış-
mayi sabun tır. Galata nhtım boyunda.ki kahvele--

Tatlı badem yağı 0,91 kgr. . . l 
ti gözden geçiren emnıyet memura. 

Huile de palme 1.82 •• 
Huile de coco 1.82 •• Gemlik kıraathanesinde Kaşif v~ Pu.s-

Sekiz sene hapse 
mobktlm oldu 

f ransanm Meç şehri divanı harbi, 
gizli bir celsede, Jozef Geibl adlı otuz 
yedi yaşında bir Çekoslovakyalıyı ca· s·ı r 
susluk suçundan sekiz sene hapse ve 
yirmi iki sene F ransadan sürgüne 
mahkum etmiştir. 

Bu ada.mm başka devletler nam 
ve hesabına casusluk yaptığı sabit ol
muştur. 

Jozef bundan sekiz ay: evvel yrr 
tık pırtık elbiselerle ve cehinde b~ 
para olmaksIZm memlekette serse
riyane dolaşırken yakalanmıştı. U
zun uzadıya yapılan tahkikatta casus 

Londrakian yazılıyor: I 
1937 senesinin ilk aylarında Alman., 

yanın denizaltı filosu son dünya mu-

harebesi patlak verdiği zamanki filosun 

dan daha kuvvetli bir hale gelmi~ ola
caktır. 

Bunu geçen hafta piyas.'lya çıkarıl

Her birisi 1811 tonluk altı tane 

rip ve beheri 600 tonluk on iki to 

bot. Bunlara ilaveten bir çok h 

botlan ve teknik gemiler vardlr. l3 
bu yeni gemiler İngiliz - Aln::ıan 

uzlaşması a.hlclmma göre inp 
mi~tir. 

mış olan "1937 deniz salnamesinden o--------------.-:• olduğu meydana çıkmıştır. 
Kendisin1n Alsasda karısı ve üç 

çocuğu vardır. 

~=, ~a~Dika 
s ü ır e 1fll ifil aur ~ 1 
1896 senesinin ağustos ayında 

Zengibar sultanı. 1llg'iltere laalıru:ı 
harp ilan etmişti. Bu haber Londra
ya gelir gelmez, harbiye nezareti 
Zengibar açıklarında duran bir İngi· 
liz harp gemisine sultanın aarayrm 
bombardıman etmek emtinj verdi. 
Gemi derhal faaliyete gecmiş ve har 
b · n ilurundan tam 3 7 dakika sonra 
sarayın üst katma teslim bayrağt çe
kilmiştir. Sultan da meçhul bir isti
kamete doğru kaçmrştrr. 

-- -------
Adliyeye kAtlp 

Bhnacah 
lstanbul mii.ddeium:umiUğinden: ls

tanbul adliyesinde açılan biner kuruş
hık katipliklere memurin kanununun 
dördüncü maddesinde yaz.ılı şartlan 

ha.iz olan ve daktilo lle yazı ya.za.bJJen 
talipler arasından münas!pleri altn-ı 
mak üzere 31-12-936 perşembe günü 
sa.at dokuma müsabaka imtihanı yapı 
lacaktır. 1stiyenlerin soy adını göste
rir nüfus kağıdı, orta mektep şehadet
namesi, askeri terhis vesikası, sıhhat 
raporu. hüsnühal kağıdı ve iki fo
toğraftan ibaret evrakı müsbitelerile 
b1rliktc imtihan gününe kadar !stan
bul adliye encUmenlne ır.Ura.caat etme
ıen ııızumu. 

V e n i nesrivat 
§( 4mB' 

kuyoruz. 

Salnamenin saydığı Alman tahtelba

hirlerini gözden geçirelim : 

Her birisi 250 tonluk yirmi dört tane 

denizaltı gemi:oi, her birinde ~ torpito 

kovanı ve 25 mürettebat (Ul ilıi U 24 

numaralı gemiler) beheri 712 tonluk 

_vepyeni iki tahtelbahir {cumara U25 • 

U 26) bunların her birinde altışar tor

pito kovaru, birer 10.5 hık top vart:lır. 

Mürettebatı kırkar kişidi r. 

Her birisi 500 tonluk on tane tahtel

bahir, beherinde beşer torpito kovanı 

birer 8.8 lik top ve otuz be§er mürette. 
bat. 

Bu listeden bir müsademe neticesinde 

Kiel §ehrinde geçenlerde batımş olan 
U 18 zi çıkarmak 1.aztmdır. 

Almanya, denizaltı filosunu kurarken 

mürettebatı kısa bir müddette tallın et

tirmek meselesini dfü~ünmüştür. Bunun 
için de wnumt harpte tahtelbahirlere 

kumandanlık etmiş olan eski bahriye za 
bitleri hizmete çağnlmı§trr. 

Salname:leki listeye göre Almanyarun 

inşaat tezg~hlannda olan yeni zırhlılar 
şunlardır: 

35000 tonluk bir zırhlı ile geçenlerde 
denize indirilen ve henüz inşaatı ta-

mamlanmryan 26 şar bin tonluk 
Şarngont v e Gneiaenau -w.ı~ 

l!i.G:>U wruuıc oır tayyare gc:mısı inşa 

edilmekte, ikincisi için de haznWdar ya 

pılmaktadrr. 

Bir çocuk 
Yavaş yavaş 

Kuş oluyor ! 
İngiliz gazetelerinin y~:JıkJar~I 

göre, Londrarun Middlescx basuİ 
doktorları Peter .ıdlş yedi yaşındaki 
çocuğun .. insan §eklinde kuş,, ş 

almaması için var kuvvetlerile ç 
tzdırlar. 

Daha şimdiden çocuğun 

kuş gagası halini almıştır. 

yerd~ bir kuş gibi zıplayarak gitme 

dir. Kollarım sanki kanatmı§ gibi 

maktadır. 

Doktorlar bu 

Siodromi,, adını veriyorlar. 

Bu esrarengiz haatalığ:m 

malilın dcğ:tdir. Ortaya muhtelif n 

yeler konmakt<ldır ~ Doğumdan ön 

nüfuz ve tesirler; sahavet inti 

çocukluk anzalan gibi bir talam d · 
celer akla gelmektedir. 

Bundan bir ay evvel çoc:uk, 
kasabasından Londradaki haataneyc 

türlilmüştür. O nkittenberi müşah 
aJtmdadır. şifa b'Olma.st için ümit 

vetlidir. Yapılmakta olan tedavi • · 
hat ve ıükUndüı. 

n.. • ..a .. 

hayvanları taklit illeti diye bir has 

vardır. Buna doktorlar ••Lykanthro 
ad.mı 'f'etmektedirler. 

Arkll~kt - Mimar 
Buderginin69uncu sayısımlın.arl. 11 .................. ımıı ........................... d~~ 

şehircilik ve tezyini sa.na.tıara ait ya- Bugün SARA y sinemasın a 
zıla.rla ve yapılımş bin.alarm fotoğra.fi-
lerile çıknuştır. Bu sayıda Millıendis Pek zengin ve müntahap bir program göreceksiniz: 

Dr. Vagnerin f.stanhulda münakalat Jönprömyelerin en güzeli Küçüklet için nqe fihni 
meselesi, Mlmar Zeki Saya.nn Devlet A V L.OR 1 g 3 7 inşa.a.tmda pl.in tip m~lesi, muallim R O BERT T 
İsmail Hakkı Oygarm tezyin! sanatlar ve yıldızlarm en san!JDl MICKEY MAUS'un 
ve kumaş yazııariyıc ec:nebt mimariden LOR ET r A V O UN O Ş S 

8
., 

1
• 

Floran.sa Gan ve dünya mimari hare- en a &. 
ketleri hakkında muhtelif yazıla.n ih- ' Fransızca sözlü 1 

tiva etmektedir. Alakadarlara tavsiye Gı·zıı· . d . aç I Kısmen renkli Miçke..,. Ma• 'un 
ederiz iZ 1 V en 10D maceralanm tuvİr 
v P n l Nosre ddln Ho<-a Büyük ~e muhteşem filminde j eden büyük film. 

BUvilk haztrhkhır ve feda.'karltk~ Ayrıca: FOX JURNAL son dünya havadisleri. Çocuklar için 
tarla ·çıkartla.ca.ğl iliıı edı1en Yeni Nas- 1 fiyatlar: Hususi ve lüks balkon 25, duhuliye 20 kunıştur. 
rettin Hoca g:ızetesinin ilk sayısı ç.ık-l Bu~i\n saat 10 45 te tenzilatlı matine 
mıştır. Fiatı yalnız yüz paradır. ... ,,: • ' ·.. ı ' ~ .. 

Bugün SAKAR YA eski (Elhamra) sinemasında 
3 gündenberi bütün lstanbul hal!mıı koştur3.n büyük yıldızlar 

FRED AST AiRE ve G iNGE ROGERS'I 

iloyu Takib Edelim 
(F ollow the F1eet) 

Filminde mutlaka görünüz. saat 11 de temilatlı matine.. •• 
~- ' . ı;·.. .......... . .· .. ,,, . ,,... . .. , .. ... . 

Potasse caustique 1, 13 .. ka.I isimli iki şahsın tavla ile kumar 
Alcool dcnature 1, l 4 .. oyna.dıklarmı tesbit etmiş ve ikisini I 
Su 22 litre de yakalamışlardır. 

Afr ikada haıVdutlar pesinde 
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Medeni 
bir ceza 

Tabanca?. Tilfek? .. Zehir? .. Tokat., 
Tekme? .. 

Hıyanete, ihanete karşı mti.ka.m va.
sıtası olarak bunlar kullarulır.. Ve 
bunlar, yalruz hıyanet ve ihanet yapa
nı cezalandırmaz, ayni zamanda feJA
ketz.edeyi de ha.piste çürütür. 

Hele dilello ... BUsbUtiln feci değil mi 
dir? Ba.za.n bir insan, kansmı elinden 
nlanı er meydanında çarpşmııya. da
vet eder. Fakat, neticede zalim bir zu
lüm daha yapıp kalbini yıktığı erkeğin 
vücudunu dıı. cansız olarak yere devi
rir ... 

Bunun medeni bir çaresi? ... 
Susmak mı'! 
Aldırmamak mı? 

Fakat, karısını göz göre kaybeden 
bir erkok medeni olmak için ille sus
mağa nasıl mecbur edilir? Bahusus, 
öyle vaziyetler vardır ki... 

Mesela işte şu bizim "R. . ., le ''V .. " 
nin macerası .. "R ... ' ötedenberi ''V." 
ye bir dost tavrı takınırdı. Bunlar mek 
tep arkadaşıydılar. "R. .. '' daha yüksek 
sınıftaydı. Zengin bir ailenin ~ocuğuy
du ... Kuvvetliydi de .. Galiba ''V ... " ye 
karşı bir iki kere h!mi bir rol takındı. 
Onun muhabbetini kazandı. Çocukça. -
ğrz ona "ağaboy"• bile dedi. 

Sonra, bUyUdüler. Hayat onlru"I ayır 
dı. Nihayet, ben, bir giln, genç arka
daşnna: 

- Sana bir sürpriz yapa.cağım, bu 
akşam seninle beraber pek eski bir dos 
tunu da davet ettim! - dedim. 

-Kimi? .. 
- "R ... " yı! 

- Aman ne iyi ettin. .. Öyle civan-
mert, asil bir insandır ki, bayıiınm .... 
Bütün jestleri dürüsttUr! 

- Evet, ben de öyle biliyorum .. 
" •• JI ~ A4UO Ul: ll.~UUl oen "t! 

"R •• " emnim.t bir masa etrat mda top-
1andık, yedik, içtik, güldük, oynadık .. 
O günden itibnren artık, bu buluşma
mız sık sık oluyordu. ''V ... " kaptandır. 
Om on beş gün şehrimizden a.yr.ıl?r. Bir 
iki gün gelir, hep birlikte eğleniriz. 
Banka mUdürlerinden olan "R. .. ., ya 
o k:ıaar gUveniyor ki, evinin bütün iş
lerini ona havale ediyordu. 

Ne zam.an bir şey ıazmı olsa, derhal 
h!r mektup, bir telgraf: 

"- Ağabey, otuz lira borç ver!,, 
"- Ağabey! Karrm hastalanmış. 

l(encllsine bak!,, 
Fn.k:ıt, birdenbire, bu münasebet ke

siliverdi. 

Artık, banka müdiri meclisimize gel
mez oldu. Kaptana soruyorum: 

- Nerede yahu seninkisi. .. 
Omuz silkiyor, anl:ışılma.z bir şeyler 

homurdanıyordu. 

Başka bir §eyin daha farkına var-
dım: ''V ... " nin karısıyla da :ır~ı şe-
kemmk? .. . 

Ne safmışım ... İlkönce, bu iki meee
leyi biribirine bnğlıyarak netke çıka
ramadmı. 

HABER - Ak,am posta.ın 5 

N(qazi Ahmet 
~ ...,.... ~ ~------------------------------------------------------1399 sene evvel bugün 

Ayasofyanın küşat' resmi yapıldı 
Fa.kat, geçen gün tramvayda, kap- 10.000 amelenin beş yılda yaptlQı Ayasofya bugünkü 

tanla birlikte, giderken, arabaya "R.." hesapla 5.400.000.000 franga mal olmuştur. içinde 
nm bindiğini görerek davrandım. Tam · 1 
bu sırada. kaptanın asabt bir jMti dik- 20.000 kilo gümüş aksam bu unuyordu 
kntımi ccıbetti. 0nun için, olduğum Ayasofyanın uğradığı değişi klikler - Camic çevriHşi -
yerde durdum. Neticenin ne olacağını Efsaneye göre Ayasofya 
bekledim. 

Banka. müdiri, vatman kapısından 537 yılı 27 ilkkanun günü, l 399 
vagona girdi. tlkönce beni görerek gU .. ene evvel bug:Jn Ayasofya, Kilise 
lümseID. o civanmert, asll haliyle an- olarak yapılmış küşat resmi yapılı
cak yarını adını kadar atmışken gözü~ yordu. 
ne, yanımdaki arkadaş ilişti. imparator Jüstiniycn, fevkalade 

İşte 0 zaman, sanki gözlerinin sah- g\"zcr ~tlara kuşdmuş alay <...abası 
te nikabı sıyrıldı. Ruhunun derinliğini ite Ayasofya2aki bu;. ::k sarayın
gördilm: Korkak, alçak bir i.Man... dan çıktı. Kral kapısı denen yere 
Tit edl r< .. ·ı d' y·· ·· tin .. ·· geldiği vakit, Patrik Menas·m kendi-r ..• \.:run e ı.. uzun onune 

sini beklemekte oldui:unu gördü. kapıyı çekti ... ''V . .' den kaçmak istedi. 
IAkin, benim orada olduğumu, h:1di- İmparatorun gururu sonsuzdu. A-

seyi takip ettiğimi, belki de 0 müthiş yasofyayı bir hayali hakikat haline 
sırrı bildiğimi düşünerek kUçilk dUş.- getirmi§ farzcdiyordu. Kilisenin mih 
mek endişesini duydu .. O asil, o civan- rabma geldiği vakit, kendisini tuta· 
mert nikabnu gene yüzüne takarak, •.• :ıdı. ::::_.~ui l.avc..,.- kaldırdı ve 
bastonunu sallıyarak, bir meb'us em- şöyle bağırdı: 
niyetiyle vagona girdi. Allaha hamdü sena olsun, ki beni 
Yanımda, kaptanın titred.i~ni hisse- böyle bir eseri ikmale layık gördü. 

diyordum. Ey S~~leyman, s ... na galebe ettim. 
• • • Asabiyeti, semaları kaplıya.n koyu 

siyah bulutların sıkıntısı gibi bana. te- Ayasofya nasıl yapılmıştı} Y apr 
sir ediyordu.. Sağanak bo~anacaktı.. lı~ .. ım 1399 un:-u yılında bunu kısa
Netekim "R ... " nm bizim tarafa doğru ca anlatmak lazım . 
yasak savan bir selim vermesi üzerine Ayasofya adı ile ilk kilise, 325 
boşandı... yılm<la büy\i:, Kostantin tarafın -

Bj t b ? B' l + .... ? dan yapılmıqtır. Bu, küçük bir kilise t' a anca . .. ır yay mı a~ . .•. x 

Bir tokat?.. idi. 404 yılında çıkan bir yanğmda 
Bunlar kaptanın ihanete, hıyanete yandı. Kostantinin oğlu tarafında 

kat'ŞI verdiği cezanın yanında nedir ilk şekli muhafaza eclilerek daha 
ki?.. büyük mikyasta ikinci bir kilise ku· 
Arkadaşım, birdenbire ayağa kalk- ruldu. Bu da büyük sarayı yakan 

b. Parmağını bir müddeiumuıntnin ih- bir yangınla tarihe kanştılttan son 
tişamiyle "R ... " e uzattı: l T d 

- Ey ahali! ... Bu adamı görüyor . 
ra 41 5 yılında mparator eo or ta· 

musunuz? - diye haykırdı .• Ben, pun:ı.. 

dı. Can dostumdu. Ve ben ona "Ağa
bey!,,, derdim.. Kendisini evime al
drm .. Malımı, canrmı, namusumu, ka

rımı ona gözüm kapalı olarak teslim 
ettim ... Fnkat o bu itimada layık de-
ğilmiş .. Çaldı .. Anlıyor musunuz? Em 
niyetimi çaldı ... Kanml:ı beni ald:ıt-

mağa kalktı ... Fakat ben, çocuklarımı 
annesiz brralmmadrm ... Katil de olmak 

istemiyorum . ~ne çoeuklarnnı düşü
n Uyorum ... ~"lla, ne söyliyeyim icte. 
P.sa.bnna hakim olamıyorum... Bu a -
dam namus hırsrzıdır! ... J<;n masum i
timatların hırsızıdır! 

. "R ... " gene o asil, o vakur nikab~
dan sıyrıldı. Kli!aklarmı kısmı§, kt•y
ruğanu bacakları arasma kıstırmı~ bir 
köpek gibi, arkasına bile bakmall";
tr:ı.m,rayd n :ı~ğl indi.. 

Kaı;tı ... 
Gitti... 
"V ... ", h1Ua arka~mdan bağırıyo~u : 

- Nerede görsem, nerede görsem~ 
na bu cezayı vereceğim ... 

(YA·NO) 

Yiız sene evvclld Ayasofyanııı içi 

rafından üçüncü defo yaptırıldı. 532 
yılında çıkan bir ihti1a1 bunu da 
tarihe karıştırdı. işte bundan sonra 
dır, ki Jüstiyen muazzam Ayasofya 
yı yaptırmağa karar verdi. İmpara· 
tor, yeni kiliseyi yaptmrken: 

- Hazrf.'ti Ademdenberi görülme
miş ve görülmiyecek bir kilise yap· 
trrncağrm .. 

Diyerek işe başladı. 
İmparotor haklına koyduğu kilise 

yi yaptırmak için hiç bir şey esirge
miyordu. lki m:ıhf ... lin yapılması 
ıçın Mısırın bir se::elik vn.idatrm 
verdi. 

Aydından Ant.anyos ve lzidor ad
lı iki mimar (:etirtti. Bunların iste· 
dikleri her şey yapılıyordu. 

Ayaslu8dnki Oyana mabedinde 
bulunan kırmızı parfir (somaki mu
mu) den sekizi buraya getirildi. Ati· 
na, Rom::\, Delf, Sizik ahidelcrinin 
en l.ıymetli tn: 'a!l tasmdı. 

Kilise:-ıin yz.pılr~mda 10,000 ame 
le çalışıyodu. 

Ayasofyanın eski hlıli: 185~ yılında çıkan ingilizcc tlte 17ı:ustraea London 
News-den. 

olduğunu bulmuş yalnız o vakit, 
in~at malzemesi bugünden çok az 
olduğundan bugünkü hesaba göre 
bu miktarı 12 - 1 5 misli fazlasına 
çıkarmak mümkün oluyor. Bu da 
5,400,00,000 Frank tutmaktadır. . ~ . 

Ayasofya yapılışından sonra muh
telif değişikliklere uğradı 55 7 yılın
da kubbesi çöktü. Jüstiyen henüz 
sağdı. Kubbeyi tekrar yaptırdı ve 
838 yılında T eofil ve Mi~el adla· 
rmdaki imparatorlar oymalı tunçtan 
kanatlan olan kapılar ilave etti -
ler .. Birinci ve ikinci Bazil içini mo
zaik ile aüslediler .. 1305 de büyük bir 
zelzele olmuştu. ~iliseye büyük 
payendeler kondu. 1344 de bazı 
yerleri tamir edildi. 

,,. :.J. • 

Ayasofya bin sı 77 metre uzunlu
ğunda ve 71, 70 metre ge::1işliğinde
dir. 

Yukan katta binanın üç tarafını 
~eviren tabaka, vaktiyle Bizans ka· 
dınlarına mahsustu. 

Beşinci yüz yılda yaşıyım tarihi 
Prokop, bütün kilise içindeki gümüş 
aksamın 20,000 kilo olduğunu yaz
maktadır. 

Ayasofyanm camiye çevrilişin • 
den sonraki değişiklikleri yazma
dan kısnca yapılış efsanesini anlata
lım. 

Çok enteresan olan bu efsane , 
hakiki tarihle uydurma tarih ara . 
ı.ıncla farkı pek bariz olarak göster 
mektedir. işte efsane: 

"Ayasofya yapılırken temeli Ahır 
kapı hiznsma gelinceye kadar kazıl. 
mı~~ sonra içine kurşun dökülmüş
tür. Kurşun denizi. burada yıllarca 
durmuş sonra Ağnados adlı bir mü -
hendis yüzlerce hamal ve amele 
ile mabedi yapmağa başlamıştır. 
Temelde zel7.:elenin önüne geçme): 
İ<;in büy\ik sarnıçlar yapıbrak su 
doldurulmuştur. 

Binanın mimarı Ağnados, kub
beyi yaparken ortadan kaybolmuş ve 
tam yedi yrl r.örülmemir.tir. 13üyi.\k 
mimar, kıyafetini de;;.iştirerek Ro
mava gitmiş oradı:\ da Papanın izn; 
ile bir kilise yapmağa baAlamı{', yedi 
yılda kilisenin yan:ım yaptıktan son
ra tekr.lr Bi7ans'a gelmi~tir. Kral, 
mır.ıan a7arlam1ş, fakat mimar, hir 
vaziyetini boz.modan §t: knrşılı~ı ver 
mış: 

altının parılt19I Alemdağı ile K~it 
dağından (Uludağ) ve lstanbul dağ
larından görülüyormuş. 

Mabed, t.am kırk yılda bitirilmit 
ve bittikten sonra içine on iki bin 
( !) hademe konmuştur.,. 

Ayasofyanm mozayıkları için ya· 
zılmış şu satırlar, bütün efsanelerin 
taşıdığı kıymeti açıkça göstermekte
dir: 

"Bu etkalden maada. kubbei azi • 
min dört payei azimlerinin tabakai 
alisi nihayetinde dört kö§ede birer 
melek sureti vardır. Ute~bih biri 
Cibril, biri Mikail, biri İsrafil, biri 
Azrail auretleıidir lô, hala kanatlan
.ı küşada edip .:crurlar. Keddü ka-

metleri perüballeri ellişer ziradır. Ti. 
Hazreti Risalet vücude ge!ince bu 
ferişteh suretleri göbeğinde olan ağ
zından kelimat ile Cibril sureti ola -

cak alainı ve vakayii beyan ederrniı. 
Mikail sureli canibi garpta olup 
dü,man zuhur ve kahtü gnla olur 
deyu haber verirmiş ve İsrefil sur.:;tİ 
canibi şimalde olacak vakayiden ha
ber verirmiş ve Azrail timaali lıü
ki'i.mdaranm irtihalini haber verir -
mi§. Hala zikrolunan dört are-eti 
mcbip rayeh:andır .• Evliya Çelebi • 

Krnliçe Sofyanın gömülü olduwu 
demir sanduka da şöyle anlatılmak
tn : O.to kapısı :·zerine :;c: ulmu"I san 
dukada kraliçe Sofyanm naşi gÖMÜ· 

lüdür. Çok kimseler sandukaya el 
sürmek istemişler fakat birdenbire 
camide büyük 'bir zelze!e olmuş, 
kimse el sürmcğc muvaffak olama· 
mışt•r. 

İstanbul fethedildiği gün, 29 ma· 
yıs salı sabahı Ayasofya camii çev • 
rildi. l I.ıziranın birinci ilk cumn na
mazı burada kılındı. Bugün birer 
sanat eseri olarak çıknrılmakta olan 
mozayık o vakit harap edilmedi. Yal 
mz i;zerleri boyandı. Drvarlard!iki re
cimlerde yaldızlı büyük sdh::ılnrla 
örtüldü. Cenup şnrk tarafındaki 
minareyi Fatih, Babı hümayun cihe
tindeki minarcyj Baynzıt, garptaki iki 
minareyi i! inci Selim yupt:rc!ı. 

Milırnbın iki tarafına Kımun1 Sü
leyman tunç şamdnnlar koydurdu. 
Ü ',:üncü Murad mermer mahfe.llcrle 
Bergamadnn gelen mermer kepleri 
koydurdu. Top kandil ve hünk.:r yeri 
iiçüncü Ahmet tnrafmdan yaptırıl

dı. Allalı ve Peygamber iı.imlcri ile 
Halifelerin isimlcriııi sösteren lev-

lng11tcre sahı1lcrindc, Man.' ve ~im,al dr.n;:::lcril.a Atla-:ıfil; d:ı milthiş b:r 

ıır;uw. "°" giin'lerM ortalığı kas_1P ka1''Urmu.1tıü·. ıı:rçok ı apttr,•ır kauıya 
ugra~Zardır. Bu arada resminı görcliiğilnib "Enge1tt. i8inı1i S?Vyet txıpu
,.,, Atl'lntikte dimıcnini bır:1Jım1~. iı.iarc<ri :imkin.ırı:: t>ır vm;fyctt.-· gilrıLCrotJ 

dmıizM 1«ıldıküin aonra mv.cizc kabilinden kurtulmı,~ ve sahile kazxığı ata 
bıl~tir., 

Bu kadar mn!ıimattnn sonra: 
- Acaba Ayo.::ıofya kaça mnl ol 

du? .. 

Diye dii§i.inürsiinüz tabii .. 
l\fomburi bunu hesap etmiş. Be· 

yılda tamamlanan k;Jisenin umur· 
masraf mm 360 milyon Franga mal 

··- Yaptığınız bu biiyük binan•r 
ı:ıon derece muhkem nlması 15zırr"dtr 
Eiier ben kacmasaydım, bina\"L bitir· 

halnr. Tekneci zade Hattat lbmhim 
efendi tarafından yaz!ldı. 

mem için zorlanacaktrm ve binn d~ ---------------
qaohm r1~r k ·ao·lııı ·acaktı.,, 

Ağnados, tc-lmrr Ayasofyavı yan· 
•nğn ba~l·yarak b!tir11" YC biranrr 
;::zerine vüz kantar lskende:i altın • 
dan bir haç takmış, ki güneşli günde 

1 
HABER'in 1 

Gü::ellt oo· toru 
Kuoonu: ----
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Sanca~ ~avasında hak--Kral Edvardıa Mm. Simpsonull 
Halcp•en~~~~~~ıgfüe~~.!~~~ün~!~~. (bugün) Hakiki Aşk Romanı 

NAKLEDEN: fa 
gi tahsildarları Türk köylülerin zahire arasmd=ı. ne meselenin mahiyeti, ne de 
ve hayvanlarını müsadere ettiklerinden Türklüğün istidat ve h..ısusiyeti bakı- YAZAN: Mm. Simpson'un yeğeni NEWBOLD NOYES 

köylü aç kalımştır. mmdan değişmiş bir şey yoktur. Mesele 
Sancakta şiddet idaresi son haddine 

çrkanlmıştxr. 

Borçları olmadığını idJ:lia eden halk. 
devlet dairelerinden dayakla kovulmak. 
ta ve malları yok pahasına satılmakta

dır. 

40 mevicuf 
Sözfde Sancağın asayişini ihlal etmek 

cürmile Antakyada adliyeye verilmiş o
lan 90 kişiden 40 kadarı mevkuftur. 
Geri kalanlar henüz hükumet tarafın. 

dan aranmaktadırlar. 
AnKarada kanaat 

Sancak meselesinin son safhası hakkın 
da An.karada yüksek mahafilin kanaati 
şu yolda olduğu anlaşılmaktadır: 

bizim için bir diplomasi meselesi değil, 
hayati bır zarurettir. ı 

Paris müzakerelerinin inkıtaa uğra. 
ması hiisnüniyetimizi müteessir etmekle 

beraber bize soğuk kanJ.lxğımızdan bir 
şey kaybettirmemiştir çünkü meselenin 

düşünülebilen bütün ihtimallerini biz 
hesaba katmıştık. 

Bu yeni vaziyet karşısında Cumhuri
yet hükumetinin nasıl bir siyaset ve 

hareket takip edeceğini şimdiden söyle
mek mümkün değilse de şurası muhak. 

kaktır ki Ankara hükUmeti meseleyi be 
hemehal halleldecek ve Türk hukunun 

taviz politikasına kurban edilmesine mü 
saatle ve meydan vermiyec"ktir.,, 
Şayan dıkkat bir makale 

"Biel,, isimli bir İsviçre gazetesi San 

cak meselesi hakkında şunları yazmak
tadır: 

''Biz bu iş üzerinde en son sözümüzü 
en evvel söylemiştik. O kadar ki bazı 
kinu;eler bu derece ileri gitmi§ olmayı 
bir blöf telakki etmişlerdi. Hakikate o 
sözler düşünülmüş bir kararın tam ifa
idesi idi. Bugün ayni sözleri muhafaza 

"Hakikat halde İskenderunda kan dö 

Belçika krah da külmüş, Fransız mitralyözleri Türklere 
karşı ateş açmış, birçok kişi ölmüş, ve. 

tahttan ya yaralanmıştır. Ankara, artık bu va· 
ziyetin devam edemiyeceğine kanidir. 

Çekiliyor mu ? Başbakan ismet inönünün birkaç gün 
önce söylediği gibi, ''Türk efkarı umu

( Baş taf'afı 1 incide) miyesi, müthiş bir heyecan içinde,,dir. 
mektedir. Çünkü Hebsburg haneda- Bu itibarla Atatürkün herşeye hazır ol. 
m Belçikayı orta Avrupaya çok yak- cluğunldan şüphe eclilemez. Kendisi, tıp· 
laştuacaktır. Fakat kral evlenmek kı Boğazlar meselesinde olduğu gibi, 
istemiyor. Bundan on beş ay evvel davanın halli için bütün sulhçü yollara 
otomobil kazası neticesinde ölmüş o- başvuracak, ancak muvaffak olamadığı 
lan sevimli kraliçe Astridi bir türlü takdirde bütün 0 havaliyi işgalden çe-
unutamarnaktadır. kinmiyecektir. 

Şimdi de Brükselin bazı mahfel- işte bunun için herhalde bir çare bu. 
leri kralın altı yaşındaki ogwlu prens 1 - k · · unacagına anıız.,, 

Baudouin lehine tnhtmdan feragat (İkinci sayfada ''Günün meselesi,, ya-
etmesini bcklemekted!r. zısmı okuyunuz 1) 

Kral daimi bir elem içindedir. Hü ---------------
kürr.darlığa hiç bir hevesi kalmamış- Sahte 
trr. I-Wkfımet ise Niyabet meclisi va-

srtasiyle idare edecek küçük bir ÇO· şahaClefname 
cuğun krallığını katiyen istememek- ( Baş tarafı 1 incide) 
tedir. Yeni bir evlenmenin krala tm evidir. Bu zat yurdun muhtelif yer
büyük kederini unutturacağını ve o- terinde doğan gençleri doğduklan yerin 

na biraz can vereceğini ümit etmek- nüfusunda evvela öldürmekte, sonra da 
tedirler. İzmirde dünyaya gelmiş gibi göster-

1 Ar§idüşes, kral Leopold gibi bir mektedir. Bu suretle o gençler İzmir 
katolı..,:tir ve annesi kraliçe Elizabet lisesini bitirmiş ve tahsillerini ikmal et. 
onu oi:;lu için çok muvafık görmek- miş gibi gösterilerek kendilerine şaha. 
tedir. detname verilmektedir. 

Avusturya imparatoru olması ih- Şebeke bu kadarla da kalnuyarak 
timali bulunan ağabeysi ile birlikte bu gençleri ya ali tahsile devam ettir-
Arşidüşesin Avrup<:1 siyasetinde çok mekte veya muhtelif memuriyetlere 
kudretli bir nüfuzu olacaktır. yerle§tirmektcdir . ., Bu şekilde memuri. 

Fakat kral büyük bir sessizlik için- yetlere yerleştirilen gençlerin ısllll ve 
dedir. Bir seneyi mütecaviz bir za- adreslerinden bazıları ihbarda zikredil

mandanberidir yarı münzevi bı'r hal- mektedir. Gene ihbara göre "şebeke 
de yaşamaktadır. bu gençler için bir tahsildar tayin et-

Her gece Laeken kilisesinde kra- miştir. Bu tahsildar her ay başı dairele 
liçenin karanlık mezarını ziyaret et- ri dolaşarak bu şekilde memuriyetlere 
mekte ve diz çöker~k bir müddet kal- yerleştirilmiş olan gençlerin maaşları-
maktadır. run dörtte birini ellerinden almaktadır.,, 

Kraliçe Astridle birlikte tatil gün İhbarın ıdoğruluğu derecesi bir tar.af 
lerini geçirdikleri romantik köşkü ka- tan tahkik edilirken diğer taraftan da 
patıruştır. Son seyahatlerine bura-

atakadar makamlara liselerden verilen 
dan çıkmışlardı. Bu köşkü hala tek 

şahadetnamelerin iyice tetkik edilmesi, 
başına ziyaret etmektedir. bilhassa bazı lise şahadetnameleri için 

Bu sene tam dört defa oraya git- Kültür müdürlüğünden sorulması lüzu-
miş, gölün kenarında yalnız başmı:.ı munu ehemmiyetle bildirmiştir. 
dolaşmış ve otomobilin çarpmış ol- Eskı· krala 
duğu direğin yanında uzun uzadıya 

durmuştur. Kraliçe Astridin çarptığı 250 1-dloluk tebrik 
ağaçtan gözlerini hiç ayıramamakta-
dır. Sonra da büyük bir kederle a- kartları gönderildi 
ğaçtan ayrılmakta ve kansının hatı- Vindsor Düküne iki araba dolusu 

rasınn inşa edilen yol kenanndaki ki- noel hediyesi gelmiştir. Cannes 
liseye gitmektedir. (Kan) dan, Londradan ve dünyanın 

Ölümünden aylarca sonra bile her tarafından gönderilen hediyeler 
kimse ~raliçenin adını onun huzu- bunlar arasındadır. Düke gönderilen 
runda söylcmeğe cesaret edememiş- tebrik telgraf ve kartlarının mecmuu 

tir. sikleti 250 kiloyu kulmuştur. 
Geçen Lemmuz ayında, kraliçenin Şatonun yevmi telefon masrafı 

i.>lümünden bir sene sonra kral Leo- 40 İngiliz lirasını bulmaktadır. 
pold Rri.iksel Katedraline gitmişti, 660 Hraya kUrk 
ayini idare etmekte olan Monsenyör Sabık kral Viyananın oyuncakçı 
Marinis dalgınlıkla kraliçenin adını dükkanlarından birçok şeyler satın 
söyleyiverdi. Kral sapsarı kesildi. alnın: ve yılbaşı hediyesi olmak üze
Gözleri yaşla doldu. Diz çöktü, yüzü re İngilteredeki küçük yeğenlerine 
nü avuçlarının içine aldı ve ayinin göndermi~tir. Oyuncakçı dükkanla
sonuna kadar bu vaziyette kaldı. rındnn sonr<ı da bir kürkçüye girmi~ 

Bazan kederin •erdiği ıstırap pek ve 100 lngiliz lirasına zarif bir kürk 
şiddetlenince doktorlar kralı hemen alarak Kanda Madam Simpsona gön-
lngiltereye göndermektedir. dermiştir. 

Wallis Simpson zarif bir reverans 
teşebbüsünde bulunarak: 

- Sir, dedi, kimbilir nekadar yorul
dunuz. 

Kral "buduar'' ın kapısında görün
müştü. Gülümsiyerek cevap verdi: 

- Kendimi pek iyi hissediyorum. 
Halbuki, yemekten evvel, Londra ile 

Belvedere şatosu arasındaki 30 kilo
metrelik yolu kat'etmişti. Fakat şim
di, şefkat hislerinin eşiğinde bütün en
dişelerini unutarak, Wallis'in eline ha 
fifçe iğiliyordu. 

- Burada olmak ne iyi. 
Bu iki mevcudiyetin bilahare başla

rından geçenlet' ne olursa. olsun, o ak
şam, bir "buduar" köşesinde , büyük 
imparatorluğun sevgilisi olan sarıgın 
kral ile, sevgilisi esmer kadının teşkil 
ettikleri tabloyu hiçbir şey unuttura
mıyacak, silemiyecektir. 

Teşrinisaninin biriydi. Günlerden 
salı. Şatonun bir koridorunda, bir sa
at, sekizi çaldı. Uzaktan gelen bu ak
sisacla, muhitin sükfınetini, ılıklığını 

arttırıyordu. Fakat ayni saatte, Atlas 
denizi üzerinden Amerikadan İngilt;e.. 

reye doğru bir dedikodu, rezalet fırtı
nası geliyordu. Biraz sonra biribirleri
ne hoş bir manzara teşkil ederek iğil
miş olan - biri sarı, biri esmer - bu iki 
başın üzerinde patlryacaktI. 

O kadar uzaklara gitmeye de hacet 
yoktu. Ayni günün ikindi vaktinde, 
Bradford piskaposu muhterem Alfred 
Walte:- Frank, ağır bir şekilde şu be
yanatta bulunmamış mıydı? 

- Kralın allahın IUtuf ve inayetine 
ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı şuuriyle 
de anladığım daha sarih bir ı:ıekilde 
ihsas etmesini temenni ediyoruz. 

Ve aytıi akşam, bu beyanatı neşret
~ olan gazetelerin başmakalelerin • 
de, piskaposun, kralın hususi haya.tını, 
hemen hemen acıkça ve bu suretle ten
kit etın.'ck. i"1.u · ·nıa.kul sebepı~re na.cet 

olduğu" ya.zllıyordu. Şüphesiz kral 
Sekizinci Edvardm düşmanları onun 
uğrıyacağı şaşkınlıktan peşinen mem
nun oluyor, ellerini memnuniyetlerin -
den uğuşturuyorlardı. Sekizinci Ed
vard bunu biliyordu. Halka karşı oldu 
ğu gibi, kral içinden de hemen hemen 
tahammül edilmez bir vaziyet karşısın 
da bulunuyordu, fakat buna rağmen, 
o gece, samimi bir "buduar" çerçe
vesi içinde bana kendini arzeden sıh
hate, sükunet ve sükUn bakımından, 
bUtiin İngiliz aile yuvalarının en sakit ....,. 
ve sakinine bedeldi. 

Amerikall hala 
Belvcdere şRtosuna, kralın daveti ü

zerine gitmiştim. Wallis Simpsonu on 
sekiz yaşındanberi tanıyordum.. Va
şingtonda, Virjinyada müşterek dostla 
rnnız vardı. Ailelerimiz, uzun zaman. 
lardanberi gayet iyi münasebetlerde 
bulunuyorlardı. Fakat onun kralla o
lan macerası, başlıca Amerikan gaze
telerinde mevzubahs olmağa başlamış 
tr. Hayalleri kuvvetli muhanirler için, 
bu macera, mühim bir menbadı. Fa
kat yanlış vakalar, sarih hatalar biri
birlerini takip ediyordu. Bunun üzeri
ne Madam Simpsona, elimden geldiği 
kadar kendisine faydalı olmağa çalı
şacağnnı ve tama.men emirlerine ama
de olduğumu bildirdim. Bana, telgarf
la, kendisini geUp Londrada bulmamı 
bildirdi. Bütün işlerimi süratle halle
derek lngiltereye müteveccihen yola 
koyuldum. 

Gemi, pazartesi sabahı İngiliz sahil
lerine gelerek demirledi. Ayni gün, öğ
leden sonra Londrada idim. Ve kendi
mi blitün dünyada ihtiraslar uyandı -
ran bu maceranın içinde görmek tuha
frrna gitti. Nerede kaldı ki, muazzam 
"manşet" ler yapan Amerika gazetele
rinin aksine olarak, İngiliz matbuatı, 
meseleden bahis bile etmiyordu. 

Kendisine telefon ettiğim zaman 
Wallis oturmuş olduğu ''Cumberland 
Terras" 16 numarada yoktu. Fakat te
lefonda bana cevap verenin, Vaşington 
dan tanıdığım iyi ahbaplarımdan, 

Wallis'in halası Madam Nerr~"llan'm 

aesini tanıdım. Beni akşam yemeğine 

davet etti ve böylece, perdelerin etek-
1rinden, çi<;€klerin intihabma kadar, 
Wallisi hatırlatan gizli ve latif evi gör 

mek fırsatına nail olarak sevindim. 1 
Madam Nerriman tebessüm ediyordu. 
Görüştük. Gevezelik ettik. Aile hava
dislerinden, ve alellıınum dünya ahva
linden bahsettik. Hakikatte ikimizi de 1 

alakadar eden, yani yeğeni ile İngilte- 1 
re hükümdarının münasebetlerini teş
kil eden bahis miistesna, her şeye te
mas ettik. Bütün bunlara rağmen, ben 
gittikten sonra, Madam Nen-iman, der 
hal Belvedere şatosuna gitmişti ve er
tesi sabah, kralın, akşama doğru beni 
görmek istediğini bildiren bir mektup 
aldım. 

Eğer kendimden ve hareketlerimden 
bu kadar bahsediyorsam. bunun sebe
bi, anlatmıya başlıyacağrm görüşme
lerin daha kolay anlaşılmasıdır. 

Madam Simpson cumartesi günün
denberi Belvedere şatosunda bulunu
yordu. Her gün "Cumberland Terra
ce" 16 nwnaranın kapısında toplanan 
gazeteci kalabalığı, onun daha fazla 
müddet orada kalmasına mani olmuş
tu, ve kim ne iddia ederse etsin, Ma-1 
dam Simpson Fransaya hareket ettiği 
güne kadar buradaki ikametg8.hrna 
dönmemiştir. 

Wallis ! 
Akşama doğru Madam Nerriman ile 

beraber Belvedere şatosuna gittik. O. 
tomobiliıniz, kralın şatosunun önünde 
durduğu zaman saat ycldi idi. Vallis bi.. 
zi, içinde odun yanan ve alevleri etrafı 
aydınlatan bir ocak başında bekliyordu. 
Bir uşak geldiğimi haber verdi. Genç 
kadın, hülyalı başını kaldırdı, gülümsi
yerek bana doğru geldi, za:rif bir hare
ketle iki elini birden bana uzattı. 

Wallis ! Geçen günlerin hatıraları be. 
ni aldatmamıştx. O, muhafaza ettiğim la 
tif hayalin ta kenldisi idi. Şu istisna ile 
ki, ~imdi o, herkes: . 

- Belki eskisinden daha güzel de~ 
ğil, fakat kendisinin güzelliğinin en yuı.. 
sek noktasında, . 

Dedirten vaziyette idi, yani parlak
lık, ten kadifeliği ve teshir kuvvetinin 
tam mükemmeliyetini arzediyordu. 

Wallis ı Onu hala Baltimorda, lakayt 
ve neşeli, dudaklarının ucunda ıdaima 

tuhaf bir kelime ile dolaşıyor görüyor
dum. O akşam, İngiliz topraklarında, o 
nu, gene eskisi kadar neşeli, eskiden ol
duğu gibi "ani,, buluyordum. Fakat 
şimdi, eskisi kadar sık gülmüyor, yalnız 
eskiden daha fazla tebessüm ediyordu. 
Ve hazan gözlerinden geçen hafif bir 
gölge, içinl:len onu muztarip eden endi.. 
şeleri ihsas ediyordu. 

Yüksek ve ciddi yakas.ı boynunun 
tatlı berraklığını krymetlendiren altın 

işlemeli siyah bir tuvalet giymişti. A. 
ğır plilerle düşen ve omuzlarından atıl
mış bir etek, vücudunun siluetinideki le 
tafeti daha tebarüz ettiriyordu. Mü
cevherata dair üzerinde pek az şey var
dı. Wallis yüzükleri sevmez. Elleri bü
tün dünyanın altınlarına bddeldir. O gün 
yalnız, sol bileğinde, elmas ve yakutlar. 
la süslü güzel bir bilezik vardı. Kulak
larında, eski usulde yapılmış yakut iki 
salkım vardır. kemerinin üzerinde koyu 
tuvaletinin üzerinde açık bir leke yapan 
bir orkide demeti vardı. 

Wallis, üşüyen bir hareketle ateşin 

kenarına yumuşak bir koltuğa gömül
dü. Ben de, ocağın yanında duran kü. 
çük bir sıraya, ata biner gibi oturdum. 

Alevler bin bir çılgınlık yaratıyordu. 
Ve oynayan gölgeleri, Wallisin birdenbi 
re ciddileşen yüzünden gelip ge~iyordu. 

- Kral, dedi, Buckingham Palasda. 
Fakat gecikmez. Bir saate kaldar gelir 
zannediyorum. 

Biran durdu ve sordu: 

hakkında yaptıkları gürültüden bahs aç 
tı. Hergün, kendisine gazetelerde çıkan 
yazıları kesip gönderiyorlari:k Ve bu, 
ismi gazetelere mevzu olduğu günden
beri devam edip duruyordu. 
- Kalbim, dedi, ıstırap içinde. Doğdu 
ğum memleket matbuat:ı:nm hakkımdaki 
ne~riyatx ve bana karşı almış oldukları 
vaziyetten müteessirim. Bütün bunla
rın sebebini bana izah etmenizi ne ka· 
dar isterim. Vc:.ziyetim hakkında sarih 
olarak ne biliyorlar? Hiç. Bu itibarla, 
benden, yaptıkları gibi bahsetmeleri ba 
na hiç ıde dürüst değil gibi görünüyor •. 

- Aldı ğınız bu gazete maktuaları 
üzerine pek hüküm vermeyiniz. Haki .. 
katte, Amerika matbuatında çıkan ya
zıların en azdan yüzde yetmişi sizin 
lehinizedir. Adeta mal1sus yapıyorlar 
diyeceğim, fakat size yalnız, aleyhiniz 
de olan maktualan göndermişler. 

Hakikaten de böyle idi. Wallis asabi
yetle okuduğu bütün bu · yazılar, ona 
sadece mümkün olduğu kadar zihni 
lstırap vermek değil, kral ile münasebe 
tini kesmediği takdirde (bedenen de şid 
ldet) vaadeden zıpırlar ve karanlık ruh 
lu insanlar tarafından yazılmışlardı. 
Bu deliller arasında. krallarının bir "soy 
suz,, ile münasebetlerini hakaret telakl<i 
eden Amerikada yerleşmiş İngiliz teba
alan olduğu gibi, bu münasebeti kendi
leri için bir gözden düşme telakki eden 
"İngiliz muhibleri., de vardı. 

Wallis izah etti: 
- Bu tehditler beni korkutuyor zan .. 

netmeyiniz. Fakat buna teşebbüs eden 
insanlar olduğunu görmek beni musta· 
rip ediyor. Eğer meselenin ne olduğunu 
bilseler, eminim ki başka türlü hareket 
ederlerdi. 

Wallisi teselli ettim, ve benim dela
letimle, hakikatin yakında meydana 
çıkacağım temin ettlın. 

- Tasa.vvurlarmız nedir dive ~r -
,,,...,, . füın.ıı ~yıemeK ıster tniemm . • 

-- Hayır, dedi, bunları kralla görliş.; 
meniz daha münasip olur. 

Kralla görUşmeye intizaren öteden, 
berid~n ve bilhassa, matbuatın ehem
miyetinden bahsettik. 

- Bugün, diyordum, Birleşik Ame
rikanın en meşhur adamı reisicumhur 
Roosevelt'tir. Amerikalıların neşriya
ta karşı gösterdikleri alfilca ve zevkten 
en iyi istifade etmesini bilen odur. A
merikalıların her şeyden evvel, devlet 
adamının arkasında saklı olan adamın 
hususi hayatını bilmek ve öğrenmek 
istediklerini en iyi anlıyan o olmuş .. 
tur. 

Bwıa mukabil, memleketin en sevi
len adamlanndan biri olmak imkanım 
haiz olan Lindberg, hakkında hiçbir 
şekilde reklam yapılmasını istemediği 
için, memleketin en az tanınan adamı 
haline gelmiştir. Reisicumhur RoOS&
velt'in şöhretinin sırlarından biri, aile 
ocağı etraf mda toplanmış olanları mu
sahabelerine karıştırmak üzere sık 

sık radyoyu kullanmış olma.sıclır. Esa
sen, sesi, tamamen "radyofonik., dir. 

Wallis mırıldandı: 
- Kralın sesindeki nağme ve ahenk 

ler, dünyanın en güzellerindendir. 
Ve bunları söylerken, gözleri gunır 

ile parlıyarak sordu: 
- Onu konu!)urken hiç duydunuz 

mu? 
- Hayır, bu mazhariyete eremedim. 
Tam bu esnada, hademe, kapıda gö

ründü, hançeresiui temizlemek için ha 
fifçe öksürerek, gür bir sesle haber 
verdi: 

- Sa Majeste! 
(Alt tarafı yarın) 

Baltimorda, Vaşingtonda ne var ne---------------
yok? Rica ederim biraz anlatır mısınız? 

Bana evden, dostlanndan, aileden 
haberler sordu. 

- Ne oluyorlar? Halanın buraya 
geldiğindenberi kendilerinden haber 
alamadım. Robin nasd? gördünüz mü? 

Robin, onun küçük yeğenlerinden bi
ri idi. Oxford civarında hususi bir mek 
tepte tahsil ediyordu. 

- Hayır, dedim, görmedim. Yarın; 
yahut öbürgün gider görürüm. 

Amerika matbua
t: ı n ı n neşriyat:ı 

Sonra, Amerika gazetelerinin kendi 

Kar ve fı rtına 
(Baş tarafı 1 incide) 

bir şiddetle hüküm sürmektedir. Dün 
akşam boğazdan çıkmak istiyen vapur
lar bocalamış ve geri dönmüşlerdir. 

Hiçbir vapur boğazdan çıkamamakta
dır. Kavakta altı vapur havanın sükunet 
bulmasını beklemektedir. 

Gelen telsizler seferde olan vapurların 
!imanlara sığındığınr bildiriyor. 

Memleketin birçok yerlerinde kar 
yağmaktadır. Kar Ankarada dün akşam 
üzeri ba§lamıştir. 

n 
o 
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Parisin moda kralları 1937 şapka 
süslerinin çok daha yüksek olmasını 
"irade!,, ctmicılerd:r. Bu ~apka bahriye 
lficivcrdi fötr olnp cephesinde beş san
timetre uzunluğunda penbe tüy vardır. 

HABER - Akşam postası 7 
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lik maçları 

Güreşçi' erimiz 
Flnlandlyaya 

gldlyorlar 
Bertin olimpiyatlarından ve Rusya 

seyahatinden döndüklerindenberi iıtira. 
hate çekilmiş bulunan güre~ takımımız 
şubat ayı içinde Finlandiyaya gidecek
tir. 

Finlandiyadan avdette Fransaya, Al
manyaya ve tngiltereye de gidecekler. 
dir. tngilterede yalnız serbest giiret 
m~sabakalan yapılacaktır. 

Bükreş 
muhteliti 

Atine ve Istanbula 
geliyor 

Bükre§ muhtelit futbol takımının 

Martin Levy 

Amerikada yeni bir pehlivan ortaya 
çıkmı1'tır. İki yüz kiloyu a.şan cesim 
cüssesiyle, Amerikada bUtün gUreş ile 
mini meşgul etmeye başlıyan bu yeni 
güreşçi Martin Levy'dir. 

35 yaşında olan M. Levy, f evkalidc 
bir kuvvete maliktir. Çok fazla şiş
man oluşu gUreş müsabakalarında ken 
di lehinedir; çünkü Martin Levy ile 
karşıla.şan herhangi bir pehlivanın ~ 
nu kavramasına imkan yoktur. Levy
ye kafakol, salto ve künde gibi hare
ketler de yapılamaz. Hele Cim Londo
sun tayyare oyunu Levy için gayrika
bili tatbiktir. 

Levy'nin müthiş kuvvetine rağmen 
karştsındakilerin ona birbir oyun tat
bik edemiycceğini düşünen Amerikalı 
pehlivanlar bu yeni gU~inin pek ya 
kında bütlin dünya şampiyonluklarını 
elde edeceği için end~lenmektedirler. 

İstanbul karışık takımiyle karşılaş- ============================ 
mak il7.ere şehrimize geleceği malUın-
d:.ır. Hattı bu mUsabakanın ikincik.a· 
nunun ilk haftasında olacağı da takar 
rür etmiş gibiydi. 

Son gelen Yunan gazeteleri Yunan 

federasyonunun Bükreş karışık takı

mını Atinaya davet ettiğini, BUkreş • 
Atina mtisabakasının i'dncikanunun 
6 ıncı ve 10 uncu günleri yapılacağını 
yazmaktadırlar. 

Almanya 
Fransa 

Futbol mUsebekası 
Stuttgart da 
yapılacak 

Bu seneki Almanya - Fransa millt 
futbol maçının yapılacağı ıehrio tayini 

meselesi uzun zamandanberi iki federu 
yon arasında ihtilafı mucip olmu§tu. 

Haber aldığımıza göre mesele halle
dilmiı ve bu mühim beynelmilel maçm 
21 martta Stuttgart'ta yaplımasma ka-
rar verilmiştir. 

Kış sporları 
Noel tatili mUnasebe

tly le Fransızlar 

seyyabata ~ıkıyorlar 
Avrupa şehirlerinde Noel yortulan 

birer spor şenliği halinde geçmekte
dir. Bilhassa Fransada bu sene kJI 
sporları yapmak üzere yüz binlerce ki 
§İ şehirlerinden uzakl~mışlardır. 

Pa.risten hareket eden trenler son 
günlerde iki misli arttırılmıştır. Yal· 
nız Lyon ~ehrinden, yirmi saat zarf nı
da 52 katar hareket ettirilmiştir; bun
ların 48 i Dijona gitmişt:r. 

Bütün Fr:ı.nsız istasyonları büyük 
bir faaliyet içindedir. B"ZI zamanlar, 
trenler üçer, dörder daikkada bir ol • 
mak üzere arka arkaya hareket etmek 
tedirlcr. 

Seyahate çıkanlar skilcrilc, p:ı.tenl~ 
riyle mücehhez ve sa.rkı seyliyerck is
tasyonlara k~uyorlar ve on gün evvel 
sinden tutmuş oldukları yerleri i~gal 
ediyorlar. Fransa şehirlerinde, cadd~ 
lerde de üç kol halinde ilerliyf'"l tak
siler, mütemad"yen borularını öttüre • 
rek müşterilerine trenleri ka "'ırar.ama 
ğa rahşıyorlardır. 

Halkın bu tehaciimU, hUkumetin ktı 
sporlarını herke .. in kesezir.c uygun 
bir hale koymak için sarf etmiş oldu· 
ğu m~-ıa.i ile izah olunabilir. 



7- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

izzettin, •• Erkadl ,, yi 
nasıl zaptett'i? 

Korsan vapurunun tahta kısmı ve içindeki 
hamule temamlle yanmıştı 

"Girid meselesinin bidayetinden
beri gönüllü namile adaya bir takım 
E;fkiya, zahire ve cephane taııyıp 
fileo ve manen fesat ve tekavete 
muavenet ve yardon edegelen mahut 
"Erkadı,, vapuru adet melunesi veç
hile yine mühimmat ve levazmıımı 
çıkannak üzere salı gecesi "Ayaru
meli,. sahiline ynklatbkta, ora1ann 
abluknsma memur "İzzettin,, vapuru 
süvarisi Hasan bey derhal mezbur 
vapurun üzerine giderek ve iki taraf
tan top endal.tiyle mulıarcoc 
tututlilarak mezkUr vapur mağluben 
ve münhezimen engine doğru firar 
eln:Üf ise de "İzzettin,, vapuru takip 
ederek "Alafonisi,, aahilinde yetİJİp 
üze · ~ ranıpa etmit ve tayfasmm 
pek çoğu kurıwı, labç, balta ve ma
nivela ile; kaptan ve dümencileri 
~ tele.f edildiği sırada "Erka· 
dı,, den ablan hamberek "!zzettin,. 
tayfumdan bet altı adamı tchit ve 
mecruh eylediği halde mumaileyh 
Hasan bey kaptan ile zabitan ve ne
.ferler gece sant üçten dokuza kad:ır 
merdane ve teeiane sebat ve ıayrel 
edip ve~aidei harp üzere "İzzet
tin,, biraz ıeri alınarak tekrar üatüne 
bindirilip pek çok yerini ve ıancak 
tarafmm pervanesini tekst eylemi§ 
ve bu hal üzere aahilde kiin laflar 
üzerine uğratılarak • mezkGr vapur 
prkedilmiıtir .. ,, 

''ERKADI,, IST ANBUIDA 

teakip diğer kıymetsiz gemilerle bir
likte satıldı. 

"' .y. :f. 

"İzzettin" in yiğit süvarisi Gamsız 
Hasan kaptana gelince bu cesur 
denizcinin muvaffakıyeti cidden 
parlak ve mühimdi. 

"Erkadı" nın tahribi kaçakçıla
rın gözlerini korkutmuş, cüretle· 
rini kırmı§tı. Artık Girit sularında 
kaçakçılık ve Korsanlık, dolayısiy
le de Adadaki ihtilal ve isyan son 
nefesini vermek üzere bulunuyordu. 

Gamsız Hasan kaptanın rütbesi 
kaymakamlığa yükseltildi. "izzet · 
tin,, in ikinci kaptanı Sinoplu Hasan 
ve çarhçı başısı Mıktat beyler binba§ı 
oldular. Seyir zabiti sol kol ağaın 
Cihangirli Ragıb bey kaptan sağ kol 
ağalığına terfi cttrildi. 

"izzettin,, de çalqan sivil iki çarh
çı ile vapurun mürettebatına pş.ra 
mükafatı verildi; maaşbrımı zam. 
lar yapıldı. 
Gamsızm muvaffakıyeti Sultan 

Azizin çok hoşuna · gitmİ§tİ. Kendi· 
sine murassa bir kılıç ve gene muras
sa bir sigara ağızlığı hediye ettikten 
başka bir müddet sonra rütbesini 
Miralayhğa kadar yükselttni~ti. 
Gamsız Hosan kaptan 1 289 eene

ei kanunusanisinin birinci günü 69 
yqmda bu fani dünyaya iÖzlerini 
yumduğu zaman mesleğinin bütün 
zevk ve şereflerini tatmış, vatan ve 
milletine kartı vazifesini yapml§ 
pnlı ve töhretli bir denizci idi. 

.. Erkadı., nm tahribinin ferdası Gamsız asan fcapl:an ölaü, fakat 
çaııamba günü müşir amiral Vesim kahraman hatıraaı Türk: baliriyesiırin 
paşa forsunu ta§ıyan "Mahmudiye., terof ~.falannda el'an ~ıyor ve 
zırh1!s1 ile ••AJafonisi,. önlerine ·gel- daima yaııyacaktır. 

. . 
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Düşes, odasında yalnız, yatağına diz çökmUş, 
haçın önünde ibadet ediyordu . Küçük zenci 

onu pencereden gözetledi 
Geoea tetrtkatarm bWAsuı: - Ah, bütün ümidim sende! ... Beni hazin hazin bakarak, kucaklaştılar. 

Havva, i 0 Zden dilşmll§ bir zevcedir. bllyllk bir tehlikeden kurtaracaksın... Ağlaştılar ... SiinbülUn hiç bilmedill 
Hadım edilmemiş olan kUçUk zenci SUn 
buı,u kendine mUatakbel zevo diye sak Söyliyeceklerimf iyi dinle! - dedi. bir dilJe bh' şeyler konuştular. 
hyor. Fakat eıkt zevcl bacı Mustafa. o - Anlatın gUzelim ... dinliyorum... Zenci o~lan, bunlann gemide mev-
nun oda.ama o gece gelecektir. Bunu ba Ve, aralannda uzun uzadıya konu.,a· cudiyetinden h\ç haberdar değildi. O 
ber alan SUnbW, Havvayı kıakanıyor. rak, bir pUin hazırladılar. giln zarfında cereyan eden vak'alan ki 

O gece, SilnbUI, yatağında gene ra- bilmediği için, tabii, esir alman du...,......roo 
Düşesle Hacı Mustafa konuşa dur- hat ra.bat uyuyamadı. Bir ta.raftan le maiyeti iki damdonörden haberdar 

sunlar, Havva, helecan içinde, aşağı bir tarafa döndü, döndü, döndü .... Son- olamazdı. 
indi. Evveli SUnbUIUn yanma lr.di. O- ra kalktı. Bütün tedbiri, ihtiyatı unu- Bir an kıskançlığını, hınmı unuta-
na usulla dedi ki: tarak bir mayrnun çevikliğiyle yanın- rak, onları doyasıya seyretti ... Bu 

- Ne tehlikeli vaziyetlere dtlttUfU- daki pencereden geminin dışına çıktı. mide gerçi birçok kadın görmüştü. 
nU görüyorsun ya .. Hali. da tehlike geç Tutuna tutuna ilerlemeye b~ladı. Hepsi de beyamı; blşka başka giiJJel-
medi. Sakm, yerinden kımıldama.. Em Bu idmanı ilk defa olarak yapmıyor likteydi. Fa.kat hiçbirinde bunlarm ca-
rettiğim eeylerden baş'kasıru yapma.. du. Cesedi aşırdığı gece de, ayni yolu zibesi yoktu ... Zira, iki kız da ~çtt-

- Peki, yapmam. Haydi beni kama- takip ederek odaya girmi§ti. Fakat bu Ier, mUs~na bir gür.elliğe maliktiler. 
ra.na al. Hacı Mustafa canımı sıktı.. sefer içercle adamlar olduğunu da bi- "- Bunlar da nereden ıqb.Qr etti? .• 
Beni korkuttu. liyordu. Onun için daha ihtiyatlı dav· Acaba eu pençereden ir;eri girsem, kar-

- Sen bu gece burada yatacaksın ranıyordu. ıılarma çıksam ne olur? .. ., 
Siinbill... J\"ıskanıyordu. Korktuğu, nefret et- Fakat, evvelce geçirmiş olduğu teh· 

- Neden? tiği bu adamdan kendisine ait olduğu- likeler aklına geldi. A vlardanberi bu 1 

- ÇUnkU efendimiz benim odama na kani bulunduğu bu kadını kıskanı- P.'eminin iÇinde bulundu~ i<~in bUtilD 
gelecek... yordu... adetleri, an'anelerl öğrenmişti. Zaten 

- Yok ..• Kıskanırım! Gidecekti... Bakacaktı .. Ne yapa- bugün üzerine birçok şüpheleri celbet· 
<>ilan blr zevç lallhiyetlyle devam caklar?. . mişti: Rayet yakalamrsa valnız hadım 

etti: pesine ~ıkmıya alışık olduğu için, nıay edilmekle de kalmıYacaktı. Kim bilir 
- Hem ne münasebet? .. Sen benim pesine çıkmıya anşık olduğu için. may ona ne ti,irlü işkenc.eleri reva görecek· 

kanm değil miain... mun çevikliğiyle ilerliyordu. lerdi . . 
Bu heyecanlı anında, Havva. gül- İşte şu pencere değil , şu da değil... Onun iGin, Afrika! kanının l;ayna-

mekten kendini menedemcdi: Daba öteki ... Onu gözetliyecek... mnsma raP,-men. nefsine hakim oldu. 
- Oh efeııdim oh! ... Dağdan gelen Fakat, aMızm, durala.yıverdi... Fakat, bu sefer de içinde bir menk 

bağdakini koğmuş ... Nereden zuhur et İşte, ondan evvelki pencerede bir ı- belirdi: 
mi§ sendeki bu yeni yeni huylar?... şık yanıyordu ... Demek ki, içeriye birJ "- ÖbUr pencerede ı9ık yanıyor •• 
Hem sen kıskançlığı da kimden öğren- girdi ... Halbuki, Silnbill, Havvanın ka· Oradn da biri mi var acaba? .. , diye 
din balca.yım ? .. Güzel gilzcl, uslu uslu marasında yata yata buranın bog oldu- dUŞUndU. , 
yat, uyu.... Bu geceyi bumda geçir... ğunu öğrenmlşti. $Uriinerek o tarafa doğru yUrUdil. 
Yarına. alla.h kerim .. Anlıyor musun?. ' 4

- Acaba kim? .. - diye dilşilndU. - CöiUnü zavfyeye uydurup içeri bak· 
- , • · Bu kamarD;y~ kime . ~rdileı'? .. ., tı. 
YatiıJlffiı.tıenfff'ble'RfttrllıM:ı \,;r 1l- " " ! Müna :ı'ft . i ~ 'ö ~ 'k•;Jt1t ~-=-••1tı lııOttht 

yak seei duydukları için d~~. 1 Tuhaf!fOY ... <İki 1ft . -Odaya. yenl lıllvf~ti ıttil!Jt oldu: 

di. Korsan vapurunun tahta kısmı _ 5 O N _ 
ve içindeki hamule tamamile yan- ----------------------------------------------

len Beşiı:di. Havva, küçük çoc-qğu ya- gi~~{,,. beW. \ &~U. eUerlnde kan- Zira, buraaı düşesin odasıydı ... 
tağmda. yalnız bırakarak, ona doğru dil var... Kandili masanın ü~tilne bı- Gene; Kız. elinden on bfrılerce Tınsna "H 
ilerledi: raktılar ... Sonra, biribirlerinin yUzüne müstesna kadm geçmiş olan esircileri 

hile hayran eden gllzelliğiyle, kamara
da yalnızdı. Gecelik entarisini giyrniş, 
yatağına çıkmıştı. Sırma gibi aaçla
nnı çıplak omuzlarına dağıtmıJJ, eşya-

mı. tı. V ~pur sığ sulara oturmuş oldu
ğundcın küpeştesi ıudan dışarıdcı kal
mış görünüyordu. 

Osınanlı amiralı korsan vapuru
nun toplarının çıkarılmasını emret
ti ve "Erkadı., nm toplan zırhlıya 

k1 •· ıd· A 1 • I b. r.- . · c:ı: ı . ynı zamane a amıra ız-

zat gidip enkazı muayene ettiği za. 
ı:ı n "E.rl· 1-:Jı,, del<i birkaç rahnenir 
kapntıl rc;a gcminiry yüzdürülebilece
ğini anlc~dı. 

Derhal emir verdi; ve birkac gün 
çalı!ıldıktan sonra bu rahneler kapa
tılarak "Erkadı,. yüzdiirüldü. Vapu
ru yüzdürmek için makinelerin dışa
rr çıknrılması icap etmiş ve bu iş de 
rnuvaffakiyetle bitirilmişti. 

"Erk.adı,, nm teknesi "Han ya,, 
li'tlanma çekilio ilk tamiratı yapıl
drktan sonra "Ertuğrol,, firkateyni
nin yedemnde olarak lstanbula 
gönderilmek üzere yola çıknrıldı. 

"Ertuğrol,. firkateyni 1867 senesi 
eylulünün yirmi beşinci günü İstan- ı 
bula geldi ve Erkadı tamir edilmek 
üzere tersanede taş kızağa çekildi. 

Padişah "Erkadı,. nın yeni ba§tan 
tamir edilmesi arzusunda idi. Halbu
ki tamirat için sarfedilecek para ile 
.. Erkadı,, sisteminde yeni bir vapur 
inşa ctti .. :!cbilirdi. Bu itibarla "Erka
dı , tarihi bir hatıra olmak i.ızere se
nelerce tüş kızakta ve bir aralık Un
kapam köpriisünün yanında kaldık
tan sonra 1 O temmuz inkılabını mü-

iyi bir muhasip iş 
arıyor 

Türkçe, Fransızca İngilizce 
bilirim. 

daktilo 

İtalyanca,' Almanca tercüme ederim. 
Müteh&ssıs muhasip olup blanc;o tanzim 
etlerim. Gerek dalmi gerek viziteli va· 
;:-!fe alabilirim. Birinci derecede rcferan· 
darı haizim. 

Tafipkrin Tefeyyüz kibaphanesinc 
müracaatlarmı dilerim. 

Ankara caddesi 36138 Telefon 219301 

• 
Polisin sadece burasını tarassut 

bulundurması kafidir altında 
!tıklar yandıp zaman, karanlılm bir 

kaç dakika daha devam etmesini iıtiyen 
çiftlerin bu dileklerini gözlerinden oku. 
mak kabildi. Milıteriler ara11nda bu 

1 halden şiklyct edenler yaıhlardı. 
Patron gene eski yerinde .. 
Ganonlar hizmetlerine devam ediyor 

lar.. Bira kadehleri dolup bofalıyor ve 
müzik çalıyordu. 

Hiç kimacnin zevkine ve neıeıine ha
lel gelmemişti. 

Müşterilerden biri arkadaşına anlntı
yordu: 

- On yıldır (Patzenhofer) lokanta. 
sına devam ederim. Bu müddet zarfında 
o lokantanın bir cece hile elektrikleri 
sönmedi. Burada ise her gece bozulu
yor •. En aşağı bet dakika karanlıkta 
kalırız. Bu ne idaresizlik! Bu ne say
gısızlık! 

• • • 
Semrayı 

kaçırdllar mı ? 
Müzikholde yilzbaşı Ştanke, yavaıça 

batını Hanım omuzuna eğdi : 

- Boşuna çıktık yukarıya .. 
- Çıkmasaydık, JÜpheniz zail olrnı .. 

yacaktı. 

- Demek ki temelli gitmişler bura
dan .. 

- öyle olmalı. Maamafih bu kadar 
şüphelerden sonra onlann tekrar bura
ya gelmeleri deHlikten baıka bir şey ol. 
mazdı. 

- O halde patrona bir ,ey sezdir
meden sıvışaµm buradan. 

- Siz bilirsiniz, yüzbaşım 1 Halbuki 
biraz önce lokanta sahbinin tevkifini is
tiyordunuz 1 

- Şimdi va~geçtim bu fikirden. Po. 
tisin sadece buraaını tarassut altında 1 
bulundurması kafidir. ı 

- Yemek yemeden dönecek miyiz?. 
- Evet. Ba§ka bir yerde serbestçe 

ye~k yeriz. Hele bir kere uzakla9alım 
!U iç ıdccı yerden. 

- Pekali, yüzbaJim. Pekala ı Madem 
ki yemek yemekten vazgeçmediniz .. Ne 
reye isterseniz, oraya gidelim 1 

Yürüdüler. Müzikholden geçerek sa
lona geldiler. Hans başka bir lokantada 
yemek yiyecekleri için, çocuk gibi sevi
niyordu. Bu arada unutmıyalmı ki, yüz. 
başmın eski emirberi Berlinin en tm§· 

hur oburlanndandı. 
Oturduklan masaya yaklaıtdar. 

O ne? Masa bomboı.. Ştanke hayretle 
mırıldandı: 

- Semra nereye gitti acaba .. ? 
Ha:ns güldü: ' 
- Bunu anlamryacak ne var, a yüz· 

başm '> 1 Tuvalete gitmiştir. 
Tercddiltle oturdular. 

Aradan bet dakika .. On dakika .. On. 
beş dakika ıeçti. Ve dakikalar geçtikçe 
yüzbaşının hayret ve hiddeti artıyordu. 

Ayağa kalktı 
- Ben tuvalete bakayım .• Sen bura

da beni bekle 1 
- Peki yüzbaınn. I 
Yiizbaşı salondan çıktı .. Müzikholün 

yanındaki tuvalete daldı. Kabinelerin 
hepsi açıktı. Tuvalet salonunda kimse
ler yoktu. 

Hayreti gittikçe artıyordu. Şimdi ne 
yapacaktı? 1 
Bi:ı mÜ§kültla ele geçirdiği sevgilisi 

ni eliyle bu esrarengiz lokantaya nasıl! 

. ...................................................... . . . . . 
: Yazaın: : 
: = 
: lskender F. Sertelli 5 • • . 1 . : - 4 : . . . . ···-·-····--........................ ·-···--··· 
getirdi~ini dUtündüksc kendi kendine 
kızıyordu. · 
Koştu . Eski cmirberinin yanına so. 

kuldu! 
- Meydanda yok, Hana! Şimdi anla

dım elektriklerin neden söndüğilnU .. 
- Elektrikler Semra için mi söndü 

sanıyorsunuz? 

- Şüphesiz ... Onu kaçırdılar. f 
- Bu, lokantanm etki Adetidir. Her 

gece hazan birkaç kere söner. O halde 
her ıece bir kadın kaçmyorlar demek t 

- Haydi gevezeliii bırak. Çağır gu 
patronu buraya! 

- Beni mazur görün, }·üzbJ§ım t PP.t 
ron beni sesimden tanır .. 

- O halde ben gider, görUıUrilm. 
Yü.ı:baıı ppkaaıru aldı. Kasaya doğ

ru yürüdü. Fakat. patron yerinde yok. 
tu. Garsonlardan birine sordu: 

- Patıonunuz nerede? 
- Birdenbire rahatsızlandı .. Dbktora 

gitti. 
Ve arkasmdan hemen ıu sözleri de 

ilive etti: 
- Biıinı patron haatalıkt. bir aiam. 

dır. Sık aılr sancrsı tutar. tıi yUzUıtc 
bırakıp gider. 

sı arasından çıkararak yataı{mın baş 

ucuna astığı haçın önünde diz çökmüş 
tu ... 

- Yarabbi!.., Beni esaretten kurtar, 
memleketime. niı;anlıma kavuştur, im
dadıma meliikeleri yonaı .. - diye dua 
ediyordu. 

İşfe kUçfik ı.enci, bu g\iıel kızın le
ta!etine dayanamadı. Demin verdiği 

kararı unutarak. onun penceresinden 
odasına. girmek istedi. Fakat yanmda
ki odada konuşulanlar dn,arıya akset
tiği için, dikkati celbcdildi. 

Bu sefer de oraya yaklastı. 
tçerninl gözetlemeye bal'lndt. 
Hacı Mustafa, Havvayı öpmek itrl:l· 

yordu. İsveçli kadın , yüreğinden gelme 
hareketlerle. onun bu teşebbUalcrlne 

min.l oluyordu: 
- Yapma .. istemiyorum!... - diyor• 

du. 
- Canım niçin? .. Benden bu kadar 

soğudun mu ? ... Eskiden hiç de böyle 
değildin .. Nefret m.l ediyorsun ben
den? 

Havva, sahte sahte: 
- Hayır. estağfürullah .. - dedi. -

Nefret etmek haddim mi? Fakat ken
dimi sana lavık 1?örmüvonım ... Ben ih· 
Uyarladım. gÖ<;tilm ... Halbuki sen genç 
sin, gilrelsin efendim .. Aramızdaki bu 
f a.rkı düşünerek seni kendimle ~ p 
remiyonım.... Bu münasebetimizi Qir
kin bularak kendi kendimden iğreniyo 
nım ... 

Eve( bu sözleri sahteydi.. Hakik&~ 
teyse aklı Siinbüldevdi... 

(Devamı oor) - Ne tarafa gittiğini biliyor musun? 
- Bir otomobile bindi.. Sağ ta:afa =================-====-===== 

riyttine gitti. 
coğru gitti. 

- Kendisine hangi doktor bakıyor? POll!I Semrayı 
- Bilmiyorum .. Patrona böyle bir ararken 

şey sorabilir miyim? Hidise büyilmüttU. 
Şt~nkc, Semranm bir tuzağa düşürül- l{cmpinski oteli polis tarafnıdan ,ıct-

düğünü anlamıştı. Derhal lokantadan detti tarassut ediliyor, bütün polis hr 
çı ktı .. Hansı yanından aynmıyordu. fiytleri Bcrlinde Semrayı anyordu. 

Derhal bir otoya binerek polis müdil- (Devamı 'IXJf') 
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r J Ya.zanlar: İngiliz ordusu ha.va zabitlerinden Kenneth : 
~ Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 

-G..1- Dilimize çeviren: A. E. 

Bir Türk nöbetçisi suyun 
kıyısına koştu. Tüfeğine 

kurşun sürdü 
Unlara ihtiyacımız olabileceğini dü-ı dar uzun geldi. Su içine çömetmi§ buz 

Um. Halılann bize niçin llzım ola. ·kesiyorduk. Nerede""ise donarak ölecek· 
eğinj sonra anlatırım. Hampııayr tile. 

timale götürdil. Irmak geçitlerine Nöbetçi nihayet uzaklaştı. Biz de işL 

itlerin motör patırdım~zı ititemiye- mizi bitirdik ve rnnağrn cenup sahiline 
eri kadar yaklagtık. Yolun mliteba sürünerek çıktık. Her ikimiz de milthig 
hsnunı yaya yürüyerek branlık bas soğuk algınlığına yakalandık ;bunu haf 

bekledik. talarca geçiremedik. Fakat erkanıharbi· 

fkincı harektiınlz, gece yanmıda bir 

e eğlencesi idi. Suların ne kadar 

olduğunu ve Türklerin geçitleri 

Ytp tıkamadığını anlamak istiyor· 

. Bu berbat bir vazifeydi. Türk nö. 

Çilerinin gece karanlığında beyaz 

tlanmrzı farketmelerinden korktu· 

rt'lua için aoyunamazdık. Yalnız çfz. 

!erimizi çıkararak boynumuza astık 

~
tnUrekkep gibi bulanık suya daldık. 
Soğuktu; hem de ne soğuk 1 Suyun 

i ı!lilük dolu idi. Geçitlerin keskin 

lan da ayaklanıruzı ktsti. trmaktan 

~rya doğru yo!aldık. Yüzük. düşe. 

a yürüdük. Bir ara ayağım kaydı ve 

tilltülil bir şapırtı ile düştüm. Bir 

~tlc nöbetçisi suyun kıyısına koştu. 
lifcğıne kurşun sürdü. Mekanizma ka· 

f•nm kapandığını itittim. İkimiz df' 

~elerimln kadar suya dalarak ıoluk. 
~nırzı kestik. 
~öbet<;f bk şey işitip ltitmediğine pek 

~in olmamakla beraber pek de garıl 

tlal'mak taraftan değildi, Asırlarca 
detl~ oradan aynlmadı; ~ut bu 

llGddet Hsımpşayr'!a bana bir asır JCa. 

~-- · -
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ycmizin bilmek istediği §eyleri öğren. 
miştik. Geçitler kullanrlabile:ek bir hal 
de değıldi. Birkaç kişiden ibaret bir ile

ri viirüyilşkolu buralardan karııya bel· 
ki de geçebilirdi, fakat yağmurlar geçit. 
teri o kadar derinleştirmi§ti ki büyük 
kıtaların su içinden yürüyüş yapmasına 

imkan yoktu. 

Bu fena havadisti. Kayık, sal kullan

mak ve dumbaz köprüler yapmak mec
buriyeti vardı. Fakat toptan bir katliam 

dan korunmak için Türklere sürprizli 

ba~kın yapmak lbımdı; halbuki köprü 

kurmak ve bunların Ü9tÜnden yürümek 
böylt: bir sürprize imkan bırakmıyordu. 

Buna rağmen Benson'un Yafadaki 

vazifesinden bir haber almadıkça ümit. 
sizliğe düşmemcğe karar verdim. Daha 

yola çıkmadan köprü kurmak mecburi

yetinde kalacağımızdan şüphelenmiştim 

ve bunun İljindir ki Bensonu halrdevşir
meğe göndermiştim. Eğer kalastan sa. 

racak kadar sayıda halı bulabilirsek yU

riiyen ayakların seslerini boğabilirdik. 
(Devamı var) 

CEMALSAH1R 
ilk modem Türk opereti 

SAHiR OPERETi 
Pek yakında lstanbulun her tara .. 

fmda yeniden tanınacaktır. llk ope· 
ret Madelena mcşnur Kastadiva 

Radyodaki nut
ku dinlemediği . 

için 
Bir Alman muharriri _R_A_,,_,._o 
bahse .dabkt\m oldu 

Morning Post'un Berlin hususi mu
lıab.ri yazıyor: 

tktısat ~leri üzerine yazı ya.zan bir 
Alınan muharriri general Göringin Al
ma.oyanın dört senelik planına dair 
söylediği açma nutkuna kati derecede 
saygı göstermediği için altı ha.f ta. 
hapse mahklım edilmi§tir. 

Bu muharrir, general Göringin nut
ku radyo ile neşredildiği sırada, Stut
gart'ta. bir lokanta.da bulunuyordu. 
Fakat nutka hiç ehemmiyet vermiye
rek b:r yığın gazeteyle meşgul göriln

lST A:.'llffi OL: 
18,30 Ambaaadörden ııaklen 'ftl'yete mtı 

zil.:, 19,30 kon!erans, Suat Derviş ta.ra.tmdan, 
20 lııfllzeyyen ve arkada§lan taratmdan Türk 
nıuaik1sl ve halle oarkılan, 20,30 Belma ve 
arkad8§1an, tarn!mdan Türk mualkisl ve 
halk §&!'kılan, 21 saat &yan, orkestra, 22 a 
jana ve borsa haberleri ve ertesi günün Pr<>&' 
nuru, 22,30 plAkla sololar, 23 son. 
vtYA!ll'A: 

18,40 konser, 1~ havadis, 19,10 muaikill 
konuşma. 19,60 balt~t, 21 konser, 22 havadis, 
23,30 piyano konseri, 24 hıı!if musiki. 
BERLİN: 

18, muhtelif tarkılar, 19 güzel melodiler, 
20,40 spor haberleri, 21 temsil, 22 konser, 
23 havadis, 23,20 konser, 23,46 havadis, 24 mekteydi. 

Kendisiyle konuşan bir garsona da dans musikisi, 

d . ki PEŞT5: 
emiştır : 19,40 orkestra kon.eerl, 21 muhteıtt ıarkı 
••- Bu, böyle haykırdıkça işi nasıl tar 23 havadis, 23,20 konser, 24,10 çtgan or 

tanzim edebilirim?,, 
Muharrir bununla da kalmıyarak 

general Göringin nutku bittiği zaman 
millt şarkılar söylendiği esnada dahi 
"tahrikamiz bir surette oturduğu yer
den kalkmamakta devam etmiş,, ve 
kendisinin bir ecnebi olup olmadığı şek 
IInde nazik b'r suale: 
"- Göringle birbir alışverişim yok. 

Onun da benimle alışverişi yok!,, ceva
bmr vermiştir. 

Muharrir, muhakeme edild1ği sıra

larda halkın milli şarkıları istediği m 
rnan söyliyebileceğini, fakat herkesi 

kestrasr, 
Bt!Kr.:>Ş: 

19,0IS dans mwılkJsl, 20 kODU§m&, 21,21> 
koro, 22,30 bavndtıı,. 22,46 §en dul ope.reU, 24 
gece konseri. 
LO~DRA: 

19,30 konser, 20 havadl6, 21,30 muhtelit 
şarkılar, 23,41S havadlıı, 24,0li konııer, 
PAnlS: 

18, konser, 20,US mwı:lld 21,llS konu§Dl& 
21,30 havadlıı, 22,lli Cba1tpln tara!mdan §&r' 

kılar, 22,30 havadia, 23,30 Noel ıarkılan, 
24 dans mu.slldsf, 
ROllA: 

18, operet parçalan, 19 havad15. 21,40 §ar 
kılı temsil, 23,0IS Viyana valsla.n, 24 havadis. 

de beraber söylemeğe mecbur etmeme- 7. / y A T R 0 L A R 
len şeklinde mütaleada bulunmuştur. 

Hakiın, mahkClmiyet bUk.mUnil verir-
ken. suçlunun umumun istirahatini sel .$ehir1i"gaf roso 
bettiğin1 ve canını sıktığını söylemiş 

ve bu muharririn h!imil oldu!fu akade-; 
mi "derecesi" ne lA.yık olmadığını itave 
etmiştir. 

Mavn 
esıraıırı 

Biltün A vusturyada Noel ve yrtbaş• 

yortulannda sils olarak yakılmak için 
mavi renkli mumlar çok yliksek fiyatlar 
la satılmaktadır. Bunun hikmeti mavi 
rengin Alman taraftan olan partinin 
rengi olmasıdır. j 

111111 m ıı uıı 
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J'EPEBAŞI 
dram kısmında 

BABA 

tı"ranıu nyatnıMmda 

Operet lmnm 
~l'LA De MECNUN 

1

811'.-MALA• ., 

BEYOCLU 

iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 

StJMl!:R 

ŞARK 

ASRI 

ı Gizil izdivaç ve 937 lıf!kL 
ııln şen sa.aU 

1 Sirk 
' ı KüçUk prenses ft Lorel 

HardJ Kan karde,,ler 
ı Boks5r slltçU{Harold Lul~ 
ı Filoyu takip edelim 
ı Çapkın genç ve Çlııgcııe 

gece!erl 
1 Tatlı belA 
ı Çöl •sllfüışörlert 
ı Kahraman h&ydUt n Gar 

düren gözler 
ı Çılgın genc;Uk Ye ıcu. 

odanın esrarı. 

1 Saadet ve Karayıtgı 
ı Kasta Diva ve Dant.enm 

echennemt 
ASTORYA ı Canavar &vı Te P&tpata 

§OD kız hırsız)an 

CJUMUBlYET ı Kız mısın erkek m1.shı '" 
fırt.madan sonra 

ISTANBUt 

. KEMALOEY 

ı Korkusuz kaptan Ye vıra 

na aşk beldesi 
1 Mazurk& 
ı !şte Bahriyeliler •e 8§k 

ölllm ve Şeytan. 
ı Vtyann seni eevtyorum 'N 

Kare.kedi 
ı İşte bo.hrlyelller n a,k. 

ölüm ve §Cyt.an. 
ı De!lne adn.sı ve dU§maD 

lar peşinde 

OSKl.JCAR 
ı Kanundan kaçlmeg 1 

BALAT 
ı Bitmeyen ıstırap, Nn 

york esrarı ve apor ve 
gençlik. 

Büyük Wllzyonlat we 
manyctl.zmacı 

Pr. Zati Sunam 
Şehzadebaıında 

FERAH ainemacJ. 

Arzuyu umum! (1.. 

rine temsillerini 
birkaç gün dah• 
devam ediyor. 
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ka da memleketlerine döndüler. Orman 1 
tar kralını yakahyacak veya haber vere 
cc~ olan adama vaadedilen 20.000 frank 
para mükafatı da Sofyada Edvara veril· 
cni.şti. 

Kral Kristiyan, bilyfik teessürünü 
,;ont Adolar ile beraber gelen Annayı 

bulunca ancak yatııbrablldi. Verayı 

bütün saltanat ve miras baklanndan 
mahrum ederek evlatlıktan reddetti ve 
mahkemeye verdi. OUulerce devam eden 

muhakeme sonunda Vera Annanrn ken. 
disini affetmesine rağmen müteaddit dl 

rümlerinden dolayı mliebbeden hapse 
mahkum olup Karakaleye tıkıldı. Küçük 

Elzayı da babası Zingara aldı. 

Bu sırada ne yapacağım tamamen p

ftrmıt olan Korzakof, hemen Verarun 

yanına koşarak onu yerden kaldırdı: 

- Haydi, dedi. Haydi hiç durmıya. · 

hm. Onnana kaçalım. Orada askerlerin 

elinden kurtulabilirim. Ben zabit oldu

ğum için bizi yalnız başımıza görürler

se şüphelenmezler, bir teftiş seyahatin. 

den döndüğüme veya bir aşk macerası 

geçirdiğime hükmederler. Haydi dur

ma. Eğer asılmak istemiyo~n yüril.. 

Bukumandayı müteakip biranda hay. 

dutların üzerine iki yüzden fazla silah 

birden boşandı 

Anna ile Ulenka, hem korku ve hem 

sevinç içinde biribirlerine ııanlarak ol· 

duklan yere uzaruverdilcr. Bir çadırm 

dibinde bulunuyorlardı. 

s o 

Hükümdar, Annanın kendi kızı oldu· 

ğunu tesbit ettirerek onu veliaht il!n 
ettl ve bir hafta sonra Adolann ptosun 

da ve sarayda üçer gün süren merasim. 
den sonra Adolarla Anna evlcndilcr1 

N 

Fakat Vera yerinden bile kımıldamak 

istemiyordu: 
- Evladım, dedi, ya evladım ne ola. 

cak. Şu mel'un c;ingeneden onu almadan 

bir yere gitmem .. 

Bu esnada sağda solda silah pabrtı

lan i~itı1iyordu. Haydutl~r kaçmak is
terlerken askerlerle karşılaşınca ateş e.. 
diyorlar. Fakat hemen bir yaylım ateşi

le karşılanarak yerlere seriliyorlardı. 

Kurtulabilmek ümidinin her saniye 

biraz daha eridiğini gören Korzakof, 

hiddetle Veraya çıkıştı: 

- Delimi oldun? Bir çocuk yüzün
den kendini mi mahvedeceksin? Haydi, 

dumuyalım, yürü... 

Haydutlar reisi sözlerini bitiremedi. 

Süvariler her taraftan vadiye inmişler 

ve onlann bulundukları yere doğru çen 

beri gittikc;e daraltarak dört nala iler

lemeğe başlamışlardı. Bu sırada, biraz 

evvel Ulen.kanın çıkanldığr tepeden 

gök gürültüsünü andaan bir kumanda 
iıitildi: . 

- Teslim olun haydutlar. Yere ya· 

trn. Ayakta bulunanlar öldürülecek. 
Bir •• iki.. Uç.. Ateıt 

Korzakof bliyük bir dehşet iljindeydi. 

Her türlü ilmidin mahyolduğunu görün 

ce ve zabitin ihtarım işitince hemen 

kendini yere attı ve Verayı da kolun

dan çekerek yere yatırdı. Çünkü bir sa. 

niye sonra üstlerinden bir kurşun yağ

murunun vmldıyarak geçeceğini anla· 

mıştı. Anladığı da doğru çıktı. "Ateş,. 

kumandasını müteakip vızıldayan kutı-

şunlar ıaşkın bir halde ayakta duran 

haydutlardan on beş kişiyi biranda kan· 

lar içinde yere yuvarlamıştı. Diğer hay. 

dutlarla kanlan silahlarını atarak yer· 

tere kapanmışlardı. 

Süvari, çemberi adam akıllı daralttı 

ve birkaç saniye içinde çadnrlann bu· 

lunduğu yerin ,etrafı omuz omuza asker 

terle veçrildi. 

Askerin arasında bulunan polisler 

atlarından inerek meydanın ortasına 

daldılar ve yereyatmı§ olan baydutlarrn 

silablannı topla.mağa ve üstlerini başla· 

nru arayarak bileklerine kelepçeler 

geçinneğe başladılar. 

Bu işler görülUrken askerin arasmdan 
' ilci sivil de atlanndan inerek çılgm gı"bl 

çadırlara doğru ,koştular. Bunlardan bi· 

ri bağırıyordu: 

- } Anna. •. Neredesin? 



• 
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açlı a 
ta • 

ır 

ı kaleleri 
ediliyor 

Zaptedilemez kanaatile yaprlan bu kaleler 
vakt:le Türk şehameti karşısında dayana

mıyarak birer birer düşmüşlerdi 
man dünyasının en büyük §Cfliğini 
kazanmak gayesini güttü. Orch.:.m 
nı Filistine yürüttü ve 1187 senesi· 
nin ya7.r ortasmda haçlılar ordusiyle 
Esd~a~lon nva!':mda karşılaştı. 

Tarihte .. Arzı mukaddes,, i m\ıs. 
lümanların eliuden almak için tertip 
edilen Ehlisalip muharebeleri kadar 
uzun ve acı sürmüş bir devreye az 
tesadüf edilir. 

takyarun dü~mesinden bir sene sonra ' 
Gordrey dö Buyyon Kudüsü almı~tı. 

Haçlıların Kudüse girmelerinden S1ı1iyP>ıttı H-ıım,13 ~hri livt.ınnda haçlı l<ır tar.ı}ın.dl:Jn kurıılm.Uf • Jf. 
Hil.m,, fOOO ki~iLik J~la.sı, 1000 arlık ahırkırı. içineelcı 3a'fYZ'J ve cep 

en bıi.yük ve şirıwliye 1oadaT' en iyi şekilde ktıl.cm J;a"le.d.ir 
Avrupadan şarka gelen hıristi

yanlar burada kendi İ.<Jtihkam, şato 
ve knt .. ı ~.,ı .. L-ili:ırlrrini kurarak, ha· 
la hClrobr-leri durnn izler bırakmışlar
dır. Şimdi ise bu harabeler. gelecek 
m·sil!ere yadiızar olmAk üzere veni· 
den tamir edilmekte ve esas şekilleri
ne konm;ıktndrr. 

Havfanm cenubundaki Atlit ka
lesini. Filistin hükumeti müzeler ida
resi tamir ederken bir taraftan da Er· 
dün hilkumeti Kerak kalesini yenile· 
mektedir. 
Fransızlar da büyük Kalaat . El -

Hüsn ile birlikte Sahyun ve Margab 
şatvlarmı, T ortuz katedralini tamire 
ba§lamışlardır. 

• • • 
Filistinde atacağınIZ her adım 

Genç Türk hab:ının kullandığı 
parla!< tnbivc oyunu. hrri~tiyanlarr 
ovada brl·liven midiiman süvarileri-

nin kucaf'•na attı. Cehennem kadar 
su:ak bir ,.,.\ini;n s~bt1l--mdan ak.şamr 

na kad·ır krnlbrın. lnrdlcmn. şövalve
lerin, ve tamo]iye papaslannm kell~· 
\eri uçtu Türk kumandanmm ve
nilmez kılıcı. mfüılüman ordusuna. 
mukaddes şehir yolunu açmış ve şeh 
ri hıristiyanlar~fan tekrar almıştı. 

lf • ,y. 

Kudi.i11ün sukutu haberi Avrupa· 
da üçüncü bir ehlisalip ordusunun 
kurulmasına sebep oldu. Bu ordu
nun b.:"\şmda Alman imparatoru "Kr 
zıl sakal,, F redrik, F rans12 kralı Filip 
Ogüst, f ngiliz kralr aslan yürekli Ri
şar vardı. F rt!drik Filistinde öldü ; 
Filin f ransaya döndü ve hıristiyan 
ordularmm kumandasını aslan yü
rckJ\ye brraktı. 

Eyubi ordusunu ricate mecbur etıni§
lerdi. 

~ . . 
Kannel dağı ile H.:ıyfanın az cenu
bunda Atlitte haçlıların büyük kalesi 
şimdi tamir edilmektedir. 

Erdündeki Keral kalesine de bü
yük ehemmiyet veri1.mektedir. T ev-· 
rat zamanlarında burası Moab devle· 
tinin merkezi idi. Haçlılar yanılarak 
burasını Mmr ve Mekkenin anahtarı 
olarak Petra sanmı§lar ve buraya 
en güçlü kalelerinden birini kurmu~
lardı. Kerak kalesinin muhasarala· 
nndan biri için tarihçiler hem müs
lüman, hem de hrristiyanlann göster 
dikleri yüksr!k ruhu anlatmaktadır. 

Remod dö Şatiyonnun üvey oğ
lu Humfr~y evlenmişti. Kaleyi mu-

mus ~ehir ve civarları haçlıla 
raktıklan harabeler bnkımından 
zengindir. Kalat - El • Hüsn, S 

ve Margab ile birlikte, haçlıların 
ta vücuda getirdikleri mimari 
ri sayılmağa değer T nrtuz kat 

hep buralardadır. Bu mu~ 
lelerin başlıca hedefi T arablu~ 
deniz sahilini korumaktı. 

Kalaat - El - Hüsn tamiratı 
bitmez Suriyenin en belli ba~h 
ret yeri olacaktır. Burası haçlı 

rafından yapılmq kalelerin en 
ğü ve en iyi muhafaza edilmif 
dır. Kale, kocaman ovaya h A 

lan 400 metre yüksekliğinde 
penin üstüne kurulmu§tur. 

Surlannm içinde bir sarayı 

kışla bir ele cephanelik vardır. 
silahlı 2000 kişi bulunur, ahrrl 

başında haçlıların bir eserine tesadüf 
edilir. Hatta bazı köylerin isimleri 
bile onları hatıra getirir. Belfort, Bel· 
vuar. Mirabet, Blanşgard, Singil ad
larını işitirsiniz. Yolcu, buralarda, ev
lenmeler dolayısiyle, haçlılann l>r 
rakbk]an torunları bile görür. 

Ehlisalip denilen din muharebe
lerinden papas Piyer Lö Hennit mcs· 
uldür. 1093 den 1 291 yılma kadar 
tam iki asır, gr.rbiAvrupa ordulan 
Kudiis şehrini almak için şarka akın 
etti ... 

Anta.kl/'ı yckınındaki SmJhU1'1 kaJe.<tt 
btlTçlarırtdan birimn tıakından alınan 

Filistinnde en çok eser brrakan 
işte bu üçüncü ehlisaliprir. Yafa ile 

hasaraya gelmi' olan Salahattini E
yubiye de düğün münasebetiyle he
diye olarak yiyecek ve içecek gönder 
mişti. Salahattin annaganlan kabul 
emiş •fe yeni evlilerin kalenin hangi 

l 000 at beslenirdi. Kumanc:Lnı 
sinin fütiinde Sent fan tarik 
bayrağı sal1anrrdı. BuraSt haç 
elinde iken kimse tarafından 
zaptedilememişti. 

flk hn--Mıu Amnnns ~"~l~_.. nt "~ 
rak ~Han kRımh~qmı e • oe6rmiq hn
r,.. ·1 .., .;ı."' Antnkvay. i" .. m\1~t\i. An 

f otoğra/ ı. Haçlılar lnır-ısını mptcJil
mez 8ılntyorla:rdı. S~Ohae.dini E~l'fl.bi 

ordtutı1. 100 rM.troye !f'lkm yük.-reklik

tekt dik ko.ynl1tra. mPTdiven ku:rarak 
kıa.1eyt ::xıptnti. 

Kudüs arasındaki yolda çok mühim 
iki ~ehir olan Ramle ile Lid de haçlr 
lar tarafmdım kurulan büyük kilise· 
!erin harabeleri dunnaktadır. Yafa 
şehrinin hemen üstiindP. Asnı f şehri 
ynkmmd 1 Arslan Yürekli Rişann 

kısmında oturduklarını sormuştu. 
Kendisine kan kocanın oturmakta ol 
duğu kale gösterilince, ordusuna bu
raya hücum edilmemesini, hatta ci
vamıda harekat yapılmamasını em· Bütün bu l.atrralarm yenid 

riltilme.si i~in tıimdi etek dolusu retmİ!!tİ. 
alenin r r s"m ı l nmaktadıi. .. a~q,.,., ~ .. ,.,,. qnnrn ~ .... l .. l-,-.tf'lııj f:,•·11hi 

Mısırda hnkan o~orak bütün müslü-
harp ettiği biivi' kale var rr ul 
kale civannda haçl1lar Salahattini rna karakoludur. Hele Haml'i. ve 1-lu-

• 
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Anna, U1enka ile beraber yattı~ ça. 

dınn dibinde bu feryadı işitti, baştan 

başa titredi. Heyecandan Nps&n bir 

halde ayağa kalktı. Sivil adam onu gö

rerek koştu: 

- Anna, Anna çok tükür ıeni bul

dum! 

Zavallı krz kendini tut.a.mach: 

- A1olarl diye bağırarak kendisini. 

kollarını açan adamın kucağına bırak. 

tı ve sevincinden hüngUr hüngUr ağla

mağıı başladı. 

Kont Adolann peşinden yeti~ Ed· 
var, haşmı önüne eğmiş, bu manzaradan 

müteessir olmuştu, 

Annanın nereye gittiğini merak eden 

Ulenka da yerinden fırlamıı, çadırın 

arkasına dolanınca onu Adolann kolla. 

n arasında görmüştü Fakat Adolann 

yanında Edvarı da görün~ bir çılgın 

gibi onlara doğru koştu: 

- Edvar. Edvar dedi. Bir defa daha 

hayatımı kurtardın. Ben de seni kurt

ların pençesinden kurtarmıştım. 

Edvar düşiinceli bir tavırla: 

- Evet, fakat beni de sizdt>n bir çin

gen<' kurtardı .. 

Filhakika, Edvar havdutlarla milsa. 

demede yan,Janmış, takati kesilerek 

yüksek çalılıkların arasına düşmüıtU. 

, Fakat haydutların kendilerini takip et

tiklerini anlayan Lfilenka tarafından 

hemen çt>rkiden kaçmaları cmrolunan 

çingenelerden biri atını dört nala koştu

rarak kaçarken çalılıklar aro..sında Ed. 

nn gö:-mÜ§ biraz evvel kendilerine 

kumanda eden delikanlıyı ayıltarak a-

tının arkasına bindirmiş ve gene Edva

nn isteği üzerine onu ıliratle Sofyaya 

götürmüştü. 

Edvar, Sofyaya varmca Adolar ile 

rahip Daguberi aramağa başlamıştt. 

Birkaç otele r;orduktan sonra nlha •et 

Adolan bulmuştu. Kont. balodan çık

tıktan aonra kendi5inl kışlada taki~ çı 

kacak askerle beraber bekliycn rahip 

Daguberin yanına gitmeden 

oda kiralamağT muvafık 

"Avrupa., oteline gelerek . 

evvel bir 

bulmu§ ve 

bir odaya 

yerleşmişti. Onun yerleştirilecek bir ge-

yi yoktu. Sadece prensin sarayında çı

kardığı eski elbıse]erini temizlenmek 

üzere otelciye venni~ ve kend:si de elini 
yüzünü yıkıyarak biraz dinlenmek ıste. 

mişti. Kışlaya gidip Daguberle buluş

mak için daha yarım saat kadar vaktJ 

vardı. 

tşte tam bu sırada F..dvar onu otelci· 

den soruşturara bulmuş ve odasına 

çıkmıştı Edvar, Sofyaya girerken kont 

tan ne maksatla aynldığından başlayıp 

başından ~eçcn bütün hadieeleri alela. 

cele anlatmış, ormanlar kralının kim ol-

duğwıu. haydutların karargahını, Anna , 
run bir çadırda nasıl hapsedilmit oldu-

ğunu birer birer eayıp dökmü;tü. 

·Adnlar, hayretten hayrete düşmüş ve 

kaytıedilccek bir dakika olmadığını dil. 

§Ünerek hemen Bulgar prensinin sara

yına koşmugtu. Prcn:\, bllo davetlileri 

henüz gittikleri için daha yatnıamıgtı. 

Adolar, ona Edvardan dinlediği bütün 

mace:ayı ve haydutların bulunduktan 

yeri tafailatile anlatarıılk "onnanlar knı· 

lı, denilen haydudun kendı ya'llleri Bo. 

ris Korukof 0~1ğunu haber vermişti. 

Dehşet içinde kalan prens, bemen 

Korzakofu kışlada arattnmış. fakat bu

lamamıştı. B ınun Uzerine Sofya süvari 

fırkası kumanrlanlığına müstacelen e· 

mir veri!m1ş ve Adolar ile Edvann reh. 

bertiği altında bir sUvarl alayı tarafın-
ı 

da.n haydutlann bulunduğu yerin mu-

hasara ve canilerin yakalanmalan bildL 

rilmiştir. 

Bunun üzerine Adolar ile Edvar has 

ıa alnymm kışlasında bekliyen Dagube

re otele gelmesi için haber göndererelc 

sUratle süvarı fırkası kışlasına gitmiş· 

ler ve tanyeri ağarırken. alcl klan emir 

üzerine alaya katılan bir kısım süvarı 

polisler v<· ask~rle beraber haydutların 

kararg§hına doğru süratle vola çıkmış. 

lardı . Edvar öne düşerek haydutlann 

bulunduğu yeri alaya göstermişti. 

LAlenka. Edvann kısaca nas~ l kurtul

duğunu anlatması üzerine ona yeminini 

hatırlattı: 

- Anna kurtuldu. Fakat buna, seni 

kurtanp Sofyaya götüren çingene. yani 

benim kahilemden biri sebep oldu. Ben 

yeminimi yerine getirmiş oldum. Ya 

sen ne yapacaksın.? 

Edvar, düşündü. Sonra: 

- Hakkın var Ulenka, yeminimi 

bozmıyacağım. Artık beraber yaşıyaca

ğız. Fak::ıt bir şartla: Artık göçebeliği 

bırakacak ve benimle beraber memleke 

tc döneceksin. 

I.atenka buna çoktan razrydı. Edvar, 

bunları söyledikten sonra hayretle ken-

disini dinliyen kont Adalara döndü: 

- Kont. dedi, bu andan itibaren An. 

nayı mU~tereken aramak için aramızda 

yaptı~ımız mukavele bitti. Çünkü An. 

nayı bulduk ve o da. kimi tcrc;ih ettil~ni 
sizin kollannıza atılmak auretilt ıöster· 

mit oldu. Artık mes'ut olmanru dilemek 

ten ve benim için yaptığınız maaraflan 

size ödemeğe çah;:naktan b:t§kı yıpıı· 

cak bir işim kalmadı. 

Adolar, delikanlıya kendisine hic;b:r 

b~r.:u olmadığını, çü:ıkii kcndisınin ona 

yaptığı maıraf1ilr mukabilnde onıın da 

bugünkii !la:ldetini temin uğrunda çahı 

mııt olduğunu söyliyerek Edvarı ikna et 

ti. 

Bu sırada, süvari alayının kt!mandanı 

huzurunda polisler ve askerler Korza. 

kof ile Veranm bileklerine de kelepçe

leri geçirdiler. 

••• 
Düşeı; Veranın haydutlar rei~inin 

metresi olarak onların karargahında 

yakalanması bütün Sofyada derin bir 

hayret uyandırdı. Gazeteler bu rezalet• 

ten günlerce b::ıhsettiler. Di.ik Jorj. bu 

kadından ayrılmış olduğunu ilan etme. 

ğe mecbur kaldı. 

Kor.zakof, iki gün süren bir muhake

medon sonr:ı idam edildi. Diğer yakala· 

nan haydutlar da ağır hapis cezalarına 

mahkum oldular. 

Vera, kral Kristiyarun istefile ve 

me-,kuf olarak babasının yanına ıevkc.. 

dildi. Zavallı kral bu rezaleti duyunca 

çok müteessir ve adeta hasta olmuştu. 

Kont Adolar, Anna, Edvar ve Ulen-
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2 ve 20 lcomprimeli~ •mbalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin ,. 
üzerinde halisliğin timsali 

olan 9' markasını arayınız. 

Blltl~nm "Esnal,,, "KUçUk tAelr,, ve"Kil\'Uk 
san'atkArlarıo,, nazarı dikkatine 

lstanbul Ticaret ve sanayi 
Odasından: 
ı _ t 56 l numara ve 29 ıubat 932 tarihli Iİcilli Ticaret Gazetesiyle ilin 

edilen Oda Umumi kararma uyarak latanbul Ticaret ve Sanayi Odası mm· 

H.\B~R - Ak~am 1>0StU1 

KUMBARA 
1 t 

o 

BIRE. 
1000 

' TARLADIR' 

---
- .. rl/ -''it;, 

-. ~ ... 
_ .. - ---· "',. ~ -"' 

t•kHmda bulunan bilUnıum emaf, dükldnı bulunan küçük aanat ve. ım-------------, 
kü~ük tacirlerin odaya kayıt ve teadlleri yapılacakbr. 

2 _ Bilmnum esnaf, küçük aanatkAr, ve küçük tacirlerden, odalar ka
nununun onuncu ve odalar ıüumn•meainin 135 inci maddeleri mucibince 
tanzim edilmit olan anaf cemi,..deri tallmetmmeai veçhile cemiyeti tetek 
truı etıniı olanlar, memup oldaklan cemiyet vuıtuiyle ve henüz esnaf ce-

. ti t ldail tr ·ı s 1a·'-do:iz; *• ,a,._. .;m= w. .....a ~ mıye ete ı... _,_.;.. __ .. . · u1- d • 
csn:ıf ıubeaine milracaat ederek kaYıt ft tescil ve J'UIUlllllll lfllll us u aı-
rcsinde ifa ettireceklerdir. 

3 - Tescil ve yokJ•manm Oda Umumi kararma göre 1937 yılmm ilk 
üç ayı içincı;1,;;;,a6 lbmıdır. 

4 - Bu müddet zarfında kendiaini kayıt ve tescil ettirmiyen ve mua
mcles~i ikmal etmiyenler hakkmda odalar kanununun beıinci maddesi 
'-c-:hile İstanbul ncaret ve Sanayi Od .. tanfmdan hükmolunacak cezayı 
nclcdi, ~ğrudan doiruYa icra dairesi marifetiyle ve tescil ücretiyle bera-
l·e:- tnhail olunur. (3720) 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye TDrk Anonim 

Şlrketlodenı . 
Tesiaab ElektrildJe Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 

senesine ait "pembe" renkte ve "muatatil" tekilde hüviyet kartJan. 
nm l lkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 MDeSİ İçin 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil tekilde kartlarla 
tebdil edilecejini muhterem milfterilerine arzec:ler. 

MezkOr kart1arm bq tarafında firketin ünvam yani "'TESl
SA 11 ELEKTRIKIYE TORK ANONiM ŞIRKEtt' ve eiri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu enafı muhtevi olmıyan kartlar uaulüne gayri muvafık ad
dec&lerek bimilleri hemen poti.e ihbar olunmalıdır. Şirket, mÜfterile
rin ifl>u ibbunameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her IDN'uli,.eti timdiden recldeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

• • 

İstanbul Belediyesi nanları 
Senelik muhammen 

kirası 
Büyükadada Kumsal caddesinde 
214 metre murabbaı arsa. 
Üsküdarda vapur iskelesi yanındaki 

arsa. . . 
Y cdikulede kale dıtı mahallesmın 
Kazlı çeıme cac:l. 3 No. h Kantar 

96 

180 

İlk teminat 
~ 

7,20 

13,50 

k l"L--• 36 2,70 u uoeaı. 
Yukanda eenelik ~uhammen kiralariyle ilk teminatları yazılı olan mn· 

haller teslim tarihinden 937 veya 938--939 aeneleri mayıs sonuna kadar 
kiraya verihnek üzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuılardır. Şartname· 
le · ı ım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında gös~erilen ilk 
t~i~:~makbuz veya mektubiylc beraber 28--t 2-936 pazartesi günü 
aaat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3591) 

ilkbahar Sellerl 
BUyilk Rua edibi tvan Türgenl· 

cv'in çok mathur bir romanıdır. 

Fiyatı: 75 kuruıtur. 

LI ZA ,._ ... ~ ...... ,,... 
nıdır. Bu roman nqrolunduğırza
man bütUn Rusyayı ağlatmı§tı. 

Her ikisi de Samizade Süreyya'nm 
sallhlyet1t kalemiyle dilimiz.e çev
rilmlt ve "Dün t>fl Yann,, tercüme 
külliyatı arasınrı. girmigtir. Bwıları 
mutlaka alınız ve okuyunuz. 

SEZEN 
TC.RZIHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz 
Sezen 

Şık glyinenlerın 
terzisidir 

En cazip m~deller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

18tcın'bul Yeni Po&tahane 1cıarşımndo 
Letafet h.anındıı 4 No. 

Terzi lhsan Yavuz Sezen 

1 Göz Hekimi 
1 Dr. ~ül<rÜ Ertan 

Cağaloğlu Nurut'tmaniyt cad. No 3{. 
(Cağaloğlu Eczanesı yanında l 

Telefon. 22566 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lıtaabul 21t 

Telg•af adresı : ıstanouı HABER 
Yazı ışıcrı t~ lofonu 2:ı11a 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
T11•lı ıu• Ernrbı 

senelik '""<>O Kr 2700 K•. 
e •vtık 730 .. '450 .. 
3 •vtık •OO .. 000 ,, 
' aylık '50 .. 300 .. 

Suhıbı "" Ncşrıvaı Müdürü; 

Hasan Rasim Us 
Boııldıtı 11er (YAKIT) matbaası 

Mühim ilan 
TUrk Anoninı Elektrik Şirketinden: 

Etektrik Şiflieti, tnemurinin 1936 senesine ait "yetil" renkte ve 
mustatil ıekilde hüviyet kartlannm 1 lkincikinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 aenesi için muteber ohnak üzere "pembe" renkte 
''e "mustatil teklinde" kartlarla tebdilec:lileceiini muhterem müıterile
rine bildirir. 

MezkUr kartların baş tarafında tirketin ünvaru yani "TÜRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı. 
lıdı:. 

Bu evsafı muhtevi olnuyan kartlar usulüne pyri muvafık adde· 
dilerek himilleri hemen poliae ihbar olun'!Jlalıdır. Şirket, müşterile
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti timdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebatmm•yaklatmaıı clolayıaile müessesatm yapacaklan ae· 

nelik ilan mukıwele!erinde HABER ve KURUN gceteleriue veri· 
lecek ilanl nn yalnız Servisimiz tara fmdan yaptrrılacağı ve bilv31Ita 
ilin almmıyacağı alakadar müeneaelerin timdidcn göz önünti. bu 
lundurulalamu dileriz. 

VAIKOT ?ırcpa~allfildla 
... S<eırvDsD 

Akay işletmesinden: 
ı. - Yalova kapbcalan methalinc iki ki!ometre mesafede asfalt ,. se 

üzerinde gösterilecek ma...'1alde yaptırılacak Elektrik santralı tesisatı kapalı 
zarf usuliy)e eksiltmeye konuhr.u~tur. 

2. - Eksilbne 30 12 1935 tarihli ~ba günü aaat 14.30 da Kara-
köydc idare merkezinde ~fler encümeninde yapılacaktır. 

3. - Muhammen bedeli (55.327) lira ve 20 kuru~tur. 
4. - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kw-u~tur. 
5. - Ş:Lrlmı •. ~e, kepf ve pro:c!cr idııre vezn'!s'nde:ı bir lira mukabilin

de a.ıhn almnbilir. 
6. - ls•ekliler teldif mektuplannı y~ıb SL"\tlen nihayet bir aut ene. 

line kadar Encümen reisliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. ( 3542) 
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Çağlayan 
Beyo{llu 

Her akşam 

.. .. .. .. .. :: 
ii .. :: .. 
!! .. .. .. .. .. 
:ı 

!! .. 
u .. 

Rakka!e ve 
soonst 

Rakka!e v~ · H .. 
okuyan Mı lr J A okuyan H 

iİ Bahiyyc Amir ua ıa Meliha Selame ii 
il Mahmure Şemes, Afitap, İhsan Leyla, Suzan. İi 
Ü Bestekar Tanburi Salahattin ii 

1- Çok kıymet~i :dşinar; arkada§ları refakatiyle. ~~ .. 
Yıroaşı gecesi : : in büyük sürprizler hazırlanmaktadır. Yerlerinizi :: 

ii angaje ediniz. ij 
H Tel. 40335 Müdüriyet ft 
~::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=====:::mnı:::::::=::::::m=::m:::=:::::::---ı ---

Mühim ilan 
lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
bi16atı Sınaige 1ürk Anonim Şirketinden~ 

latanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T etebbüub Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" tekilde hüviyet kartlarının 1 Jkincikinun 1937 den itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "muatatil" tekilde kartlarla tebdil edileceiini muhterem müıteri
lerine arzeder. 

MezkUr kartlarm bq tarafında tirketin ünvam yani "IST AN
BULDA HA VA GAZI VE ELEKTRiK VE TF.ŞEBBÜSA Ti SI
NAIYE TORK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zd.Lr. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek himilleri hemen polise ihbar olıınmalıdır. Şirket, miifterile
rin ifbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt ec:lebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti timdiden rec:ldeyler. DiREKTÖRLÜK 

çünKi 
aa.ima. 

POK(RPLAY 2 

.tr<ı~ bıc;a.gı 
KULLAflıyor ... . .1 

Ba.K,}vrne 
jvTne 

tra.cŞ 

ol~r. .. , 
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Gireceğiniz -Yeni Sene 
nin büt:ün yeni Model ŞAPKA ıevazımat:ınızı yalnız 

P iss·s de Bulabilirsiniz . 
Beyooıu Tünel Meydanı Ensiz sokak No. 7 Telefon: 40565 

bi~=
1

::u:ı~~~~oo::c::~ ın.:mi~ Bayan HAMiYET ~· .. 
carethanesi 12 ay vade ile kef aletaiz ım 1 
olarak $1Qhnaktadır. ı•H H e r a k ş a rn ı 

~ l .. O ND RA Birahane si ; 
M U 

:Anadoludan ayni §en.İtle sipariş kabul 
etmektedir. 
Mahmutpaşa Kürkçü Han içersinde 

BEY K O ticarethanesi. Tel: 21685 

Operatör üroloQ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstikW caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruttur. Bil
umum tahlilat. Eminönil Emllk ve 
Eytam Bankası karşısında bzet 
Bey Hanı. 

1 ........ ::m••• .. n:•r.:mn:n·-·• .. •••••••••••ı•:: ········-··-······=·---·····--·:r...11···-.;;;;;11 iii!!ili ria::H!lia.::UE:!EEii!ii5EiüW:i:a 41=--aiiiiW:-T.!:1i!:!iii:15ınE!i&r..EDl:S... 

·- --·----- ----------- ---------
1' ~L UÇ.41(' 1,25 kurut mukabilinde 

~ p..P , ~ (. .q-o
1 

hem bir Uç•O• ••hlp olmak hem de 
~~~ uçakcılak eıranmek lsteraenlz 

----· ~ TAKSiMDEKi 

TURK MODEL 
lbV~ IK ~~~ S 1 
Ziyaret ed•nlz. GiRiŞ SERDESn'IR 

!!!!!!!!!!~~!!!!!!l!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!~ 

1111111111: ==-····-·--·---···wı• n · ..... ookt"ö-r···-n . 
--- -- !!ömer AbdDrrahmanR 

Bugüne kadar aatuı alan
ların memnuniyetle karıı
lııdıklan NAUMANN ma:. 
kalı ideal ve Erika yazı mu· 

kinalanmızla metanet ve 

Pideler ve her nevi tatlılara mahsus halis un - İi D E R M A N 1 
:: 

A. K A R A S U L ·, 5: Muayenehanesi - Eminönilnde 
5i V'ALDE HANI içinde No. 21 

nin Beyoğlunda Balıkpazannda Dudu odalar sokağında 22 numaralı ii:::!!•-t::ıı:::::::::::::uc ı ı 11 uı 
mağazamıda bulununuz 

' LEBON, P ARIZYEN TAN LOZAN 
Kezaorada ınefhur LORYAN, ~ ANCAPOLU 

(Eski Petrograd) j RÖNESANS, MAJF.STIK 
Putahanelerinde sırf bizim unlardan mamul pideler de bulacakamız ı 
Bundan batka sofralannızı tezyin edecek nefis meyvalar da bulunur. 

M!!~-------------, .................... llllli 
1937 YILBAŞI Şarkı Do Müzik 

Pazar günleri otel salonu da mü
zikle AÇIKTIR. Y dbqı olmak 

münasebetiyle masalarmm 
timdiden ayırtmız. 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 
.Büyük ikramiyesi 

500,000 Liradır 
~ ~~~ 
Aynca: 200.000, 150.()()(), 100.000, 70.()()(), 60.000, 50.000, CJ b l\...,a. .... 

0.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık Cu e,,. b "" çer 
,..!! adet ··k~L _..ı_ K ·d y lha . I _,...._ martesinden maada hergiln 
11 mu aıat vnrurr. efJ e ı sı gecesı yapı acaKUr. h tal k bul ed · as amı a er. 

• ~iletler: (2,5) (5). ve (10)_ liradır ..• Vakit kaybetmeden hemen bi· 
1 

Edirnekapı, Karagümrilk Tramvay 

tllnizİ alınız... Durağı No. ~ 

zcrafetine erifilriıiyen NAU
MANN markalı Dikit maki· 
nalammzm '136 senesi model
lerini görmek üzere bir kere 
aabf mağazamızı ziyaret et• 
melerini alakadarlardan rica 
ederiz. 

Peşin fiyatlarmuz ne der.,. 
ce ehven ise taksitli sa~ te
raitimiz de .> niabette müsait 
ve mÜ§terilerimizin menfaat· 
lerine uygundur. 

Maklnaları Satı, TUrk Limited Şirketi 
Mertcezl: Galata Hearan 8')icalc 19-21 TeL4t08S 


