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Parise gıtmiş oıan 

Heyetimizin bir 
kısmı bugün geldi 

8a~1clye Vekllimizln şayanı dikkat bPvanatı 

1 
. "- Pariıte aJelade bir fo~alite itini bi!~dim. Bu fo~~tey~ ~P: 1 

lomaai lisanında müzakere diyorlar. Bu sozlerle her teYl aoylediğim: 
zannediyorum.,, 

Esir ~avassut yapılnıası 
muhtenıel görülüyor 

Hariciye Vekilimiz Atinada -Tevfik Rüştü Arasla Metaksas 
mühim bir görüşme yaptılar 
Yunan mahaflli bu 

görttşmeye bUyilk b;r 
ehemmiyet veriyor 

Atina, 28 (Hususi) Saat 13,30 -
Tevfik Rüştü Aras bugün saat 11 de 
Atinaya gelmiş ve Ba:vckil Metalu:as, 
Hariciye Müsteşarı Mavrudis, Türkiye 
Sefiri Ruşen Eşref, Yugoslav ve Ro
manyanın Atina Sefirleri, Türk Sefar 
reti erlı'...inı tara.f ından merasimle kar-

~a.n:rnıştır . 
.. "l'evfik Rüştü ArM, Büyük Britanya 

oteline inmiş ve kendisi, on beş dakika 
' . 

sonra, ~"" il Metaksası ziyaret et-
miştir. ;Bu arct esnasında, Yunan 
~ekili · Türkiye Dış 1şleri Bakn
nı uzun llr mülakat yapmışlardır. 

(Devamı !incide) 

Bugüra gelen heyetimiz dzasından 
Numan Meııcnıeııcioğlu. 

Avrupa tehlikeli günler yaşıyor 
aspaıınyaya sevkednumnş ooaırn 

Alman askerleri Frans~ya 
saldıracaklarmış ! 
Almanyanın maksadı bu 
Taarruzu 

' 

hazır? amaktır 
Londro., 28 (Huımsi) - Deyli Eks

pres gazetesi yazıyor: 
"Avrupa çok karışık günler yaşa

maktadır. A1manyada havayici zaruri
ye vesika usulüne U.bi tutulmağa baş-

lanmış ve Alman tebaasının hudut ha
ricine çıkmaları takyidat altına alın -
mıştır. Hitler kışlık malikanesinde 
Londra. elçisi Ribentrop'u kabul ede -
cektir. 

Bundan maada, General Frankonun 
nezdindeki Alman generali Faupel ile 
Doktor Şaht, Viyana sefiri Fon Pa
pen, hava nazırı Göring \'e harbiye na-

(Dcvam,.6 ıncıda) 

--~·:,:2_,,,,. • 
Almanların Königsbcrg t'e Lô.ypzig k-ruoozörleri 

Zengin olmak Fırtına lzmirde 
hulyasUe · 

12.000 nraı.k çımık epey ·zarar--yaptı 
almağa kalkan R th •• .b - ~~-. k · 

Meteliksız bir süt- asa aneye gore ugun arın 
çijnün macerast devamı muhtemel değil 

~-~~~~~ililtliilıiliı"5ıl~..-.... ~~ ... l!lfıtliliilliı ftli!~!i!Jllll~'""""'~~~~"~ r..tıaılııfıt.U.~~ -~~ilfi!Ci~~~~~~---:---~ 

Bütün dünyayı ve sabah 
refiklerimizi meşgul eden 

Bir bAdisenin 
bikAyesi 

Dünden itibaren sabık kari Ed
vard ile Madnm Simpsonun hakiki 
aşk romanını neşre başladık. 

Bu romanı Madam Simpsonun 
yeieni olan ve Amerikanın en bü
yük ajanslardan Associated Press'in 
idare heyeti reisinin oğlu Nevbold 
Noyes yazmıştır. Paris - Soir gazete· 
•inde tefrika eclilmeğe ba§lanmqtrr. 

Haber, güni.in hadiselerini, günü 

gününe verebilen tek gazete olduğu 
ıçin, bu aşk macerasını da bütün di
ger refiklerinden · evvel verebilmiş -
th. Ve vermektedir. 

Öyle ki, bugün çıkan Tan, Ku
run, Açıksöz, Son Posta gazetelerin
d~ bu maceraya ait çıkan parçalan, 
Haber, dün neşretmiştir ve bugün 
gazetemizde çıkacak olan kısmı, bu 

(Devamı 6 ıncada) 

......;...ı.... 

Sütçil Mustizfa 
Tekirdağlı Mustafa senelerden

beri sütçülük yapmaktadır. Küçük 
Halkalı çiftliğinden toptan süt alan 

(Devamı ! incide) 

Gürbüz ve Güzel 
çocuk 

Msüabakamız 

Mitsaba1..amızrı 9Z numarayla i§tiral~ 
eden Bay Muhiddinin 1 ya§'lnda k-ızı 

NURA 

Kupon: 43 Çocuklarmızm wıtısnl 
bakamıı:a iştirak edebilmeler:! tc:ln 

bu kuponların toplanmaaı !Azmıdır. 

b:r örtü altında ... Halbuki buna hepi
miz~ 

- Kara kı§ bastırdı! 
Diyoruz. 
Hava evvelki gündenberi bozuktu. 

Dün sabah erkenden serpinti şeklinde 
ba.şlıyan kar akşama kadar fasılalı bir 
surette devam etti. Yıldızdan da şid
detli bir rüzg!r esiyordu. Saat yediden 
sonra hava epeyce kapandı ve kar ke
sif bir halde yağdı. Bu saba.ha doğru 
ise kesildi. 

Hararet derecesi, dün aza.rot dört 
dereceyken bu sabaha karşı nakıs 3 
dereceye kadar düşmüştür. Düz bir 
satıh Uzıerinde karm irtifaı 3 santim
dir. R~Ar yıldızdan esmiştir.. Süra
ti saniyede 20 metreyi bulmuştur . 

Rasathaneye göre bulutlar dağıl

makta olduğundan bu gUn kar yağma
sı muhtemel değildir. 

Denfzde 

Denizde fırtına devam etmektedir. 
(Devamı 4 üncüde) lstanbul, bu sabah ••• 

istiklal · marşı şairi 

Mehmet Akili bugün 
toprağa verdik 

istiklal marşını yazan büyük ta
ir Mehmet Akif dün gece sekize çey
rek kala vefat etmiştir. 

Mehmet Akif bir kaç sene otur
duğu Mısırda hastalanmıı, yedi ay 
evvel lstanbula gelerek Şişli Sıhhat 
Yurdunda yatmıştır. Üstat bir müd 
det evvel hastahaneden çıkmıftı. Fa
kat hastalığı devam ettiği için evinde 
tedavi edilmekte idi. 

Hastalığı kara ciğerinde idi. Bü
tün dikkat ve ihtimamlara rağmen 
günden güne kuvvetten düşüyor, za· 
yıflıyordu. Merhum dün akşam ha
yntmın son dakikasına kadar çocuk
lariyle konu~muş, sekize çeyrek kala 
ans=zm bir nef e.cı darlıi:rmı müteakip 
hayntR ...-özlerini kapamrstrr. • 

Merhum Mehmet Akif 63 y~ın· Rahmetli .Akifin Mn ruimleritldeti 
(Devamı 2 ~) biri · 



• 

-

Mehmet Akif' in ölümü 
"Sana iüır oe1nıcyece1~ mnkbcri kimler hxJ::sın 
Gömelim gel seni tarihe desem, sıij-nwzsnıw 

"Korkma sünmez bu şa,faklarda yilzcn aZ 3CJ1toak 
Sönmeden yurdumun iistünd6 tüten en 801ı ocalc J 

O benimdir o benim m41Zetimindir aııcak..,, 

• • 

~e bu mısral:ırı yazan, yazan değil yaratan milli şairimizi de kay
:bettik . .Aramızdan o da ayrıldı. O §8.ir ki Til.rklük mehabetlerini Ranlı 

:tarihind 
·~ 

en 3-'a.pra.klan haykırarak ömrUnU tüketti. Bize "Safahat0 ını, 

"Asım'~ I verdi. !stikl!l marşmuzı verdi ve bunda benliğimizi gösterdi. 
Araoın anız veznini, konuşma diline büyilk bir ustalıkla tatbik eden 

üstadın bütün eserleri, nesirden farksızdır. 

Mehinet Akü'i kaybettikten sonra. onwı yerini tutacak daha bir mil
li şairimiz yok ... Kimıbilir onun gibisine ne zaman kavuşacağız ... 

Akifin adı, Türk doğup Türk öleceklerin hayatlarında anacaklan bir 
· islıii olo.ra.k ko.lacaktxr. Akifin ölUmti, bugilnün Türklerini samimi bir te
• -eSsilre boğmuştur. 

\Tata.iımn. olan muhabbeti, onu Mısırda.ki kısa ikametinden sonra 
tekrar buraya çekmişti. Aküi buraya toprağı çekmişti diyebiliriz ... 
[{alblmizin müşterek hissiyatı onun en sadık ve silinmez abidesi olacak
tir. 

HASNUN RASiH TANAY 

Zengin olmak 
hulyası 

(B04 tarafı 1 incide_,, Hissedarlara döndü: 
Mustafa çavuştan her gün bir güğüm - Siz veriniz! Ben parayı ta-
süt alır, satar, bun\lnla hayatını ka- marn verirken öderim borcumu. 
zanır.. Noter İ§i çakmıştı. Yanında duran 

Mustafa şüttcn k.ımını doyurma- telefona uzandı Bakırköy polis mcr 
sına rağmen bir türlü zengin olamı- kezine telefon etti: 
yordu. Kış gelmig, dolaştığı sokak- - Bir arkadaş gelsin. Burada 
lar çamµr ve batak haline gelmiş, iş varl dedi. Beş dakika sonra rcs
kendisi nyağmdaki yazlık keten ayak mi bir memur noterin odasına girdi. 
4bıyı deği§tirecek para bulamamıştı. Hüviyetini tcsbit etmek üzere müs-

lki gün evvel bir sabah Mustafa tak bel çiftlik sahibini alıp merkeze 

vuşa süt nlmağa giderken birden- götürdü. 
bire yolunu değiştirdi. Mahmut bey Tahkikat yapılınca Mustafanın 
nahiyesine bağlı lJ.tjtelli köyüne giti. on !'~rasız bir 11ütçü olduğu, mukave
Ye Rf:cep oğlu ,AhJnedi Quldu: leyı ımza ettikten-lsonra çiftliğe sahip 

- Btn ,dedi, Tekirdağlı ren'çpe· çıkmak.,,istcdiği anlaşıldı. Kendiai 

tiAlihU. - A~m postası 

• • • mzn bir eye 
kısmı bugün geldi 

Atina aiyasi ma.hfelleri bu ziyaret mi zannediyorum.,, 
ve mill8.k~ta büyük bir ehemmiyet at- Numan Menemenci oğlu geldl 
fet.mektedırler. H · · d Tevfik R"' til Ar , eyetımız azasın an bulunan Harici-

• . U§ as m Yunan ~ve- ye umumi katibi Numan Menemencioğ-
~ılın~ Cenevre ve Paris.~~örüşmeler~ lu bu sabahki ekspresle şehrimize gcl
a~ında. mı:ıumat verdıgı ve umumı miştir. Numan Menemencioflu bu ak. 

poJıtık~ Urerındc tenvir ettiği bildiril· şam Ankaraya gidecektir. 
mcktodir.. N M · ~ı ·ı uman cnemencıog u ı e beraber 

Yann akşam, Yunan Ba§vekili, Riyaseticumhur umumi katibi Hasan 
Türkiye Dış İşleri Bakanı ~eref ine, Rıza ve Emniyet umum müdürU Şükrü 
Büyük Britanya otelinde bir ziyafet gelmi~lerdir. 
verecektir. N uman Menemencioğlu kendisile 

Tevfik Rli§tU Aras, çarşamba gilnü görüşen gazetecilere demiştir ki: 
Romanya. vn.puııı ile Pireden hareket '' - Cenevre müzakereleri ve Faris 
edecek ve Perşembe günü İstanbula konu§ınaları hakkında bir şey söyliye-
gelmiş olacakbr. cek vaziyette değilim. Hariciye Vekil\ 

"' ~ • yakında Atinadan gelecektir. O zaman 
Paristen dönen murahhas heyetimiz tabiidir ki kendisile görüşürsünüz.,. 
dün Bclgraddan geçmiştir. istasyondn Parti grubunda ızahet 
Hariciye vekilimizi Yugoslav hükumet Kamutay parti grupu Hariciye ve· 
erkanı karşılamı~ ve uğurlamıc:tır. k·1· · :1 ı ımız:in Ankaraya döndüğü günUn 
Heyetimiz Belgratta kalmamıt11, yalnız :r ertesi ~ünü ~oplana:ak Cenevre ve Pa. 
istasyonda trenin durduğu müddetçe ris görüşmeleri ve Atina temastan etra· 
bazı temaslar yapılmıştır. Yugosİav fın!da uzun boylu izahat verecek olcın 
başvekili Stoyadinoviç Romanyada ol- H · arıciye vekilimizi dinliyecektir. 
duğu için Hariciye vekilimiz görüşeme. miştir. Fransız elçlsl geliyor 

Hariciye vekilimiz ve beraberndeki Paris konuşmalan münasebetile Pa-

h b 
. rise gitmi~ bulunan Fransız büyiik elçi. 

eyet ugUn Atmada bulunacaktır. 'Oç -si Ponso da ayın üçünde kchrimize d\>· 
gün Atinada kalacak olan Hariciye ve
kilimiz perşembe günü Pired~n hareket necek ve ayni gün Ankaraya gidecek· 
edecek ve cuma günü şehrimizde bulu- tir. Sefir ayın on üçünde Ankaradan 

28 BirincikA.nun - 19~6 
~ 

Akif öldü 
(Baş taralı ı ınt·uı•I 

da idi. latanbulda doğmuş, medrese 
ve idadi tahsilinden sonra baytar mek 
tebi alisinden birincilikle mezun ol· 
muştur. Uzun müddet baytarlık1-
meşgul olmuş, darülfünunda müder• 
rislik etmiş, milli mücadele senelt' 
rinde Anadolu ya geçerek Büyük lVlil· 
let meclisinde Bordur mebusu olmur 
tu. Son senelerde Mısıra giderek 
Mısır üniversitesinde Türkçe profe' 
sörlüğü yapmış, hastalanınca lstan· 
bula dönmüştü. 

istiklal marşını yazan merhum 
Çanakkale icin en büyük destanı & 
yazmış, "Safahat,, ismli yedi ciltlik 
ölmez bir eser bırakmıstır. 

Cenazesi bugün öile üzeri Mısıl' 
aparhmanından ka.Idmlmış, &yazıt 
cnmiinde namazı kılındıktan sonra 
Edimekapıdaki ~ehitliğe gömiilmü( 
tür. 

Merhumun aiJf".,.;ne, cl:ımadı mu• 
harrir arkadru?tmız Ömer Rrzaya en 
derin taziyetlerimizi bildiririz. 

Son 
Merhuffl, Mehm<d Ak"ifin kendi 1'CS· 

minin altına ya?dığı en sem §ilrlerindcn 
riri: 
Şu serilmlı ~rlinen gölgeme imrenmede;ıim; 
Ne saadet? Hani ondan bile mahrumum ben 
Dahıı yıllarca eminim kf ha.yatın ytıkUnO 
Dizlerim tıtriycrek çekmeye mahkQmum ben 
Çöz do artık yükUınUn kör dUğtlm olmuş nacaktır. Ayni gün Ankaraya hareket aynlarak Cenevreye gidecektir. 

edilecektir. Bir tav~asut mu ? b3ğınr, 
P 

• .
1 

Bana ı;ok görme, llrili!, bir avu~ toprağını! 
Haricıya Veklllmrzfn beyanatı arısten verı en bir habere göre ikin. 

Hariciye vekilimiz Belgraddan geçer cikinunun 18 inde toplanacak olan kon· 
ken gazetecilere şu beyanatta bulun- ııeyden evvel bir anlaıma zemini bulmak 
muştur: • gayesile İsveçli Sandlerin hükOmetimi· 
"- Bu sefer ~ize söyliye::ek fazla ze ve Frnnsaya bir anlaşma projesi tev. 

lngllterede halkı 
dine davet 

sözüm yoktur. Halihazırda bütün dtin- di etmesi ihtimal dahilinde görülmek· 
yada sulhün en sağlam olduğu yer Bal tedir. Londra, 28 (Hususi) - yeni in-
kanlardır. Ankaraya giderken bu defa Muahedenln tasdiki giltere kralı ve kraliçesinin dün}.ü 
Atina yolunu tercih edeceğim. Pariste Şnm 27 (A.A.) - Mebusan meclisi pazar günü Sandmgham kilisesine 
ale15de bir formalite işini bitirdim. Bu Fransa - Suriye muahddesini ittifakla ibadet için gitmelerini, halk büyük 
formaliteye diplomasi lisanda müzakere tasdik etmiştir. bir alaka ile karşılamıştır. Kilisenin 
diyorlar. Bu sözlerle hcrşeyi söylediği· Bayrak çekme merasimi etrafında altı bini mütecaviz insan 

Hatay Erk~nlik cemiyetinin §ehrimiz kalabalığı toplanmı~ bulunuyordu. 
deki şubesine dün merasimle Hatay Ak§am Üzeri Kenterböri baş pis

4 

b,P.l'.ta~ ~ekilmi!J v~ ~bi ey-~ iİdilcrek koposu, radyoda verdiği bir nutukta, 
çelenk konulmuj!tur. İngiltere hnlkını ··dint havata:, eski 

rlm. Param, pulum çok! Senin hisse- bu sabah emniyet direktörlüğüne geti 
dar olduğun Küçük Halkalı çiftliğine rildi. Resmini aldırırken şöyle diyor ıçerlde: 
talibim. Evraklannı bul. gÖrÜ§elim. du: 

Cemiyetin EminoniındClci merkezinde hrristiyanlık miyarlarma dönmeğe da 
ki merasim bUyUk bir heyecan içinde vet etmi§ ve bjlhassa hnlka örnek ola
olmu~tur. Yüılerce kiti cemiyet binası- bilecek mevkidekilerin hakiki din e
nı doldurmu~tu, Cemiyet binası bu ka. sasmn dayanan bir ahiakla muttasıf 
labalığı atmadığı için binanın merdiven olmaifo calıl'malannı,, istemistir. Recep oğlu Ahmedin ortakları "- Rüya mı gördüm, ne oldu 

ile arası iyi değildi. Çiftliği satmak bilmiyorum. Bu çiftlik alma İ§İne 
istiyorlardı. Keneli ayağı ile gelen bu girdim. Yoksa cebimde on param bile 

Y. Racm> ÖNEN yağlı mÜ§tcriyi kaçırmak istemiyor yoktu . ., 

du. Hemen iki ortağını buldu. 

Paçası dizkapağma yaklaşmış 

* Tll.rkJye - Sur:lye hududu tızerlnde vo 
Fıro.t nchrl kıyısında bulunıı.n SUleymo.n enh 
tUrbesi tamir edllmlo tUrbeye dalml b&kmııl• 
Uzere bir memur t4yl.ıı kıltnmı§tır. 

• Kwlay İstanbul mUmeuiUğl bu haft4 
Cağaloğlundaıı Sirkecideki yeni binasına ~ı 

n a.caktır. 
~ Maarif vekAlcU Enurumda da bir o.k 

leri bile ~otu idi. ~~ııır~nnnllll 
Merasıme tam saat 14 de ba~landı . 

selim Ahmet, binanın önünde hnzırıa- Hortlayan 
nan ll:i direkten birine evvel! istiklAl 
martı söylenirken TUrk beyrağını ve Fa v us ta 
sonra da Baha, Hatay mar§ı aöylenir

pantalonu, rengi solmuş, kollan kı
ııe.Jml§ ceketine rnğmen üç hissedar 
sütçü Mustafaya çok itibar ettiler. 
Pazarlığa ottırdular. Al aşağı ve yu· 
kan 12000 lira üzerinden pazarlıkta 
ur.µşuldu. Hel' iki taraf da memnun
du·. Ertesi günü katibi adilliğe gidi
Jcre'k mukavele yapılması kararlaştı. 

INDşanno kaç 
cile'ffaı (ğftwa ıre'lt 

<e©!DOm®OD '? 

oam kız sanat mektebi açm.ıotır. 
• Çam.altı tuzlasında kurulan 

tabrlkrun faaliyete geçm1otır. 
t.ııce tuz ken Hatay bayrağını çekmiıtir. Pariüıyanlar serisinin devamı olaıı, 

f akxtt ~lı ~ına da ayrı bir eser 
te§kil eden bu hariJ..,.,,ldde ront(2n yıl 
ba§lndatı itibaren Haberde forma 
§e7clindc verilecektir. 

Ertesi sabah sütçü Mustafa bir 
taksiye binip köye gitti. Oradan his
seclarlan da aldıktan sonra ayni oto
mobille çiftliğe gidildi. Hissedarlar 
Must~faya çiftliği adamakıllı gezdir
di1er. Senede getirdiği varidatı sayrp 
d ·ı;tüler. Sonra ayni otomobille Ba
kırköyüne dönüyorlardı. Yolda Mus~ 
tafa ortaklara şöyle dedi: 

- Çiftliği gözüm tutmadı. On iki 
bitı lira fazla verdim. fikrimden ca
yıS'orum. Eeğer tenzilat yaparsanız 

Hastandde yatan ni§Clnhsım bir kız ne 
kııdar ziyaret etmelidir? 

Bu suale cevap bulması için Laypzig 
istinaf mahkemesine müracaat edilınit
tir. Hakimler üç ay zarfında altı ziyare 
tin kafi geleceğine karar vermişlerdir. 

Mesele, bir delikanlının bir otomobil 
kazası neticesinde yaralanmasından or· 
t.aya çıkmıştır. Bu delikanlı hastaneden 
çıktıktan sonra mahkemeye başvurarak, 
kazaya sebep olan şoförü dava etmiş ve 
niıanlısının hastaneye yaptığı her ziya· 
ret masrafının şoför tarafından ödenme 
sini istemiıtir. 

Kız nişanlısını hastandde yattJğı üç 
ay zarfında onbir defa ziyaret etmiştir. 
Dikkatsiz §OfÖre de bizim paranuzta 
5 liralık bir fatura verilmiştir. 

belki anlaşmz. 
Bu yeni teklif karşısında hisse- j ........................................................ : 

darlnn bir telnştır aldı. Yolda otomo- l M E M U R L A R ! 
bil içinde diller döküp l\lustafayı kan ; ve i 
dırmıya çolıştılar. Bakırköye yaklaş- ~ A S K E R L E R 1 
m~larclr. 1ki taraf 10.500 liraya ye· a Gazetemizin 
niden mutabık kaldılar. ! • 

Noterin binası önünde otomobil- ılı san Dersleri 
den indiler. Hissedarlardan biri ge- ! 

l 1 k 
· ı Kamınu.!a,ni 1931 

ri m ara on lira tutan otomobil mas- ! 
rafını ödedi. Noterliğe girildi Muka- i de 'ba.şlıyor 
vele sureti hazırlandı. iş Mustafanın i Abone olun uz 

noter tarafından hüviyetinin tesbitine : Bu size lisatı derslerinin bir forma-
sırn geldi: smı dört 'J..-urtt§a mal edecek'ir. 

- Nüfus kağıdınız} Gazetcmiziıı li.Mıı derslerini ihtiva 
,........ Y:okl , ctkce.k 90 nll,,ha.!ınttt abone fLcreti 

- •c iı yaparsınız} sizin için 360 1.-un~tur. 
.......... Bunun yazılmasına lüzum • Fransı:ca, inoili::ce ve Almanca 

var mı? i dillcrindmı hongi.rini takip edeceği-

·- Ôn hin liranın yüzde onunu ni=i bildirmeli.,iuiz. 1 

pe§İn vermeniz lazım. Formalar. ıonradan kitap ıeklinde ı 
,. .Mustafş şaşırdı. Üstün\.i başını a· çıknuyacaktır. Bunlara ancak abone ! 

ııı Bolunun Yozgat köyünde çıkan bir yan 
gmda lmam ŞUkrU, gellni ve iki torunu yan 
mıotır. 

• KUtahyadA ~dana felaklet.zedelertne 

yo.rdnn fç1n e111oer kuru§luk 10.000 piyango 

blleU satıp çıkarılmIQtir. 
"' KUtahyada so~klo.rdan bilhassa Afyon 

m&MulU zarar g!Srm~tur. 
• l&tanbul gümrükleri b&§mUdürlUk kalem 

lcrl ve tetU:ı beyeU bu sabahtan itibaren 
Galatad:lki yeni binaya ta,,mnıağa bqlam~ 
tlr. lcra ve anbarlama. servtslct1 ycnl binada 
faaliyete geı;m~lerdlr. 

* Dahiliye vektileti, belediye zo.bıta.mım 

diğer vtıt.ycUerde de kaldırılımaaını tetkik 
etmel<tcdir. 

• Vcl<tı.lcUer 936 da. g8rdUklerJ işlerin r:ı. 

porlarmı hazırlamakladular. 

• lzmlrde EıulAki Millltye ve metrtıkeyf 

§imdiye kadar beyhude yere togal edenlere 
cıkanlan kira bedeller! 3 mllyon lirayı bul 

maktadır. 

Dışarda: 

• Yugoşlo.v başveldll Stoyo.dlnovlç!n Ro 
manya b3şvckill ve ha.rfclye nazırllo yo.pa 
cağı mUIA.kaUara bUytlk bir ehemmiyet ve 

rllmektedJr. 
• Sabık Fransız cumhurrel.al Dumerg :Mı 

11ra gitmek Uzerc bugün Marmıyo.dan vapu 
ra binecektir. 

• Yuna.nl.ııt.An, Tahrr.nda bir orta elçl11k 
lhde..s ve Adlııababa.dakl orta elc;;lliğlnl Ilga 

etmııtır. 
* TUrklye - Mısır muahedcm yakında 

Ankara.da. lmza ve Kah1rede teati edilecektir 
• ML!ır h&\'a kuvvetlerine ııenev1 300.000 

Mı.etr llrıı..sı •&rfederck balen elli tayyareden 
mUrekkep olan hava kunetlerlnl ~ aenede 
iki mlııline çıkaracaktır. 

• Hint milli konı:-reısl G:ındl de dalill oldu 
ğu hald• 60.000 mtıteha.!Stmı i~tlraldle t:op 
Lan.m:;tır. Batkan autlumda l'•yenln Hint 
kanunu eHıune mUcade'e n bir mil :t:sler 
moclist kurmak olduJunu alyleın.1ftlr. 

• Londranm rlmal vıı.rOflannı dil..., luı.pl:ı. 

mi§ olan bir st.ıs münakalatr tama.men dur 
radr, )grtrk ccpl~rini k~rntmlı. olanlarl:ı gautemizi toplayanlar sa i . -s h • b 1 ı durmuştur. 

- Para kesemi dü,ürınü,üm 1 ... !~.~:~ .. !!;.::.~!~:?.~:: ........... -........... .! 1 * Jngtıız ana krallçesl nezleden hastadır. 

Bayrak çekme merasiminden sonra 
Hatay Erkinlik cemiyeti reisi ihsan 
kürsüye gelerek demigtir ki: 

" - Koca bir devletin taahhüt sene. 
di ile hususi bir idareye tabi tutulması 
lizımgelen Antakya ve tskenderun ha· 
valisi, taahhütlere tamamen aykırı bir 
idnre altına konulmu~. kurtutuı gününü 
beklemcl:te bulunmuıken ba~ka bir mil 
letin istiklal paz:arrtığma kurban veril
mek istenilmiştir. 

Fakat diln ve bugün de daima TUrk 
olan Hatay Ulkesi, yılmaz azmi ile ya. 
kın zamanda hürriyetine kavuıacaktır. 
O gilne kaldır Hatay erkinlik cemiyeti 
ismi altında ulu Türkiyenin bu gilz:el 
şehrinde toplanıyor ve Hatay bayrağını 
çekiyoruz. Bu bayrak yakın hürriyeti· 
mizin timsalidir. Bu hürriyete her ne 
pahasına olursa olsun ergeç kavuıaca· 
ğrz. 

Türke her varlığı veren Atatürk 
senin emrin, senin gölgen bütün Türk. 
lere kuvvettir. imanı senden, enerjiyi 
senden alan Hataylılar seni minnet ve 
~ükranla anarlar.,, 

Bundan sonra Baha Şekip ve Fevzi 
birer nutuk söylemit ve kürsüye gelen 
Maltepe lisesi felsefe muallimi Ahmet 
Faik Türkmen bir konferans vermiştir. 

Bundan sonra da ~iirlcr okunmuı ve 
ı1özler söylenmiştir: 

Abideye çelenk 
Merkezdeki merasimden sonra idnre 

heyeti azası otomobillere binerek yür:lcr 
ce Hataylmın alkı~lan am!:nda 5.bide· 
ye giderek çelenk koymu11<lıi:iır. 

lskenderun Surlyeya 
tUzumlu dal lcllr 

Fran11nın sabık erkinrh11rbiye rem 
general V eyrıand. 2 5 bMnciktınun tn
rihli Jurnal de Deba gazetesinde bir ma ı' 
kale yazmıştır. Yakın bir zamana kadar 

-"'"'"""""'lfllfıınııtllfllftlttllfınlllllllllltlelılı--
Fransız erkanıharbiye reisliğini yııp. 

rrug olan bu zat umumi harpten sonra 
Suriyede komiserlik vazifesini gl:innüı 
gencrallerdendir. Makalesinde: Fransa
nın prkl Akdenizdeki alikalannı zik
rettikten sonra memleketi için bu havza 
da bir üssübahriye malik olmanın haya 
tt ehemıniyetini tebarüz ettiriyor. Bu 
üssübahrinin neresi olabilece~ini tetkik 
eden general İskenderun limanının ka. 
ra rüzglrlanna kargı açık olmasını ve 
!dahille muvasalasını kesen Amanus dağ 
lannın vaziyeti dolayı:sile bu limanın 
maksadı temin edebilecek evsafı haiz ol 
madığını anlatmakta ve esasen iskende· 
rununun Türklerle elyevm bir ihtilaf 
mevzuu olduğunu da hatırlatmaştadır. 

Generale göre yeni teşekkül eden 
Suriye devleti için en tabii liman Trnb· 
lusıam limanıdır. Burayı Lübnandan 
aymırak Suriyeye raptetmek, bir ser
best mıntaka ile Fransanm da b:ıhri 

ve havai ihtiyaçlarını tatmin 
hale getirmek lazımdır. 

edecek 

Muharrir Trablus§amın Lübnandan 
ııyrılmnsile bu memleketin kaybedeceği 
küsUk b!r arazi parçasından ibaret oldu· 
ğunu ve buna mukabil Lübnanın Bey
rut gibi mükemmel bir limanı bulundU'. 
ğunu anlatmakta ve Trabluı§amın Suri 
yeye \'erilmesi &uretile Suriye ile Lüb· 
nan arasındaki münasebatın atisi korun 
muş ve islam ve hristiyan unsurlar ara~ 
ıında hayırlı bir muvazene teessüs et
mi~ olacağını söylemektedir. 

Makale bu suretle İskenderun lima· 
nının Suriye için hiç de lü.,zumlu 
olmadığını tebarüz ettirmektedir. 



~ic qiü'üş: 
~ IBDr seyahat 
arkadaşım un 
dlYışlYıncesı L k t 1 b 

Anadoluya birlikte göçtUğümüz yedi o an a ar eş 
~siyetten biri, maruf bir all~~ .~ sınıf olacak 
dU bilen kız:dır. Onyeye gelışımızm 
tıçUncu ha.ttasında intibalannı sordum. F 1 ya t la r lJ u s ı n ı f 1 ara 
bedi ki: ~lire Belediyece • • • 

Anadoluyu ilk defa olarak görüyo- teshil edllece k 
t\un. Şimdiye kadar memleketimiroe Belediye hudutları içinde, iki sene-
~tanbuldan başka yalnız Ankara ve denberi, gazinolar ve berberler için be 
civarını gezmiştim. A vrupanm ve A.me lediyece tasdiklı fiat tarifeleri tatbik 
?ikanın birçok meşhur yerlerini dolaş- edilmektedir. Belediye, gazinular ve 
tan. berberler gibi· otelleri ve lokantaları 

Karadeniz sahillerinde gördüğUm ka
laba ve köyler hakkında düşüncelerim 
töyledir: 

Avnıpada meşhur faka.t ayrı ayn 
l'erde iki güzellik vardır. Biri Tirol 
da~ıan, öteki de İsviçrenin Leman 
töIU... Ünye, bu iki güzeliğin bir ara
)'a getirilmişidir. Havası fevkalade; 
auyu da harikulade! Eminim ki bura
da istediğimiz gibi her şeyi yapaca,.. 
tız. Ancak gayret, sebat, azıcık da 
himmet lizmı. .• 

KöyJUler, munis, söz anlar insanlar 
lamız daha cevval olm.:ı.lan 18.zım. On
lar da bizi görüp nümune ittihaz eder
lenıe iki tarafa da ne mutlu! 

- Isıtma tehlikesi varmış, burada 
llasıJ yerleşebileceksiniz? 

- Ben bu güzel yerde ısıtmanın yer 
ttmf.§ oalbildiğine inanamıyorum. Sa.-

da muayyen tarifeleri tatbik eder ha
le koymak kararındadır. Bunun için 
de lstanbulda mevcut lokanta ve otel
ler sınıflandırılmaktadır. Şimdiden lo 
kanta ve otellerin beş sınıfa ayrılma
sı muvafık görülilyor. Fakat kat'i ka
rar bu işi tetkik etmekte olan komis· 
yonun tetkikleri neticesinde tayin ve 
tesbit ed'lmi~ olacaktır. Komisyon bü
tün lokanta ve otelleri gözden geçir
mektedir. Bu tetkik sonunda belediye 
riy:ı.setine bir rapor verilece1t ve rapo
ra göre belediye iktısat müdürlüğü tas 
nlf ini yapacaktır. 

Bu tetkikatın yıl ba.sına kadar bitme 
si ihtimal dahilinde görülmektedir. 
Bundan sonra her otel ve lokanta men 
sup olduğu sınıfın numarasını taşıya
cak ve ora.ya giden bir mUşteri neka· 
dar para. verece;;.ini bilecektir. 

de bu civarda ı;cltik zeriyıı.tma müsaa- B 1 - • 
de ediyorlar. Sözde bunun fenni olma- e e d 1 yen 1 n 
8t 18.zınıgel iyormuş. Halbuki asla kat'i • t d • v • 1 
lurette fenni zer'iyat yapılmıyacağın- 1 s e 1g1 o m uy o r 
dan Fatsa gibi, Onye de ısıtmanın art- A k 8 y Be 1 e diye y e 
!'.nası tehlikesi altındadır. İşte bunun 
~nunu aımalL devredil mlye<•ek 

- S:Z daha medent memleketler 
tördüfrünUze naz:ı.ran burada hangi 
leylerin ön safta düzeltilmesini lazun 
törüyorsunuz? 

- Köy yollan ... Bir de gözUme ba
tan, bu.~da ormanlık yok denecek de
l'eced~ azalmış ... 

- Evlerin içindeki kusurlar? 
- Hamam, musluk Ye abdesthane 

~~ııa.tııun ıpl.lllal oımasıaır. Bunun 
lne3C:a lstanbuldaki Terko; gibi akar 
su bulunmamasından ileri geldiğini 

söyliyenler var. Fakat lsvlçre köy ev
lerinde de nk:ı.r mı olmamasına rağ
lnen, oro.lnrda biraz da.ha himmetle su 1 
teşl:ilatl!l.n rnükemmeileştirilmiştir. 

l!er evin bir kuyusu ve deposu var Tu
lul"!"bı.yla (;ekmek, karlan eritmek, f ı
tıld:ı.klar kullanmak l!!uretiyle, geniş 

lnusluklardan bol bol su akıtmak yolu
nu bulmu§lardır. Orada <;eşmeler de 
Soktur. Burada da ayni oey yapılır. 
ÇUnlı:U dağlarda akar sular pek fazla
dır. 

- Kadınlan nasıl buldunuz? 
- ICöylU ka.dmlardan bahsetmek is-

terim. Burada muayyen bir tip kıyafet 
.,ok. Her köylü kadın eline geçirdiği 
bir ku.m:ı.şı başına dolamış. Kimi hav
lu, kimi pc.:ft.emal .. Halbuki, bence be
~az. tcm:z bir baş örtü.sil sarmak ve 
önüne de bUyUk bir önlilk takmak, 
'l'urk ltöylü kadınının en makul kıyafe
ti olabilir. Kaç göç de burada maale
Sef pelt mlifrittir. Bu da içtimai baya
tın geri kalmMrna sebebiyet veriyor. 
Ama, eminim ki, bunlar, zamanla dU-

ltelecek ... Mesela bugün, me~hur an'a
ben·n zıddına olarak, atta bir kadm 
tördUm. Erkeği de yanında yaya gidi
l'ordu. 

- Başkaca dikkatinizi celbeden ne
dir? 

- Hayvanların çok bakımsız oldu
tunu söylemeden geçemiyeceğim. Ne· 'il. bozulmuştur. Bellibaşlı uğraşılacak 
'olerden biri de bu olmak lhımdır. . 

- Buraya yerleşmek Uzere geldiniz. 
lık karannızda sebat ediyor musu
lltız? 

- Tabi!. .. DüşUndilğUmden daha iyi 
btr neticeye varacağnndan da eminim 

(VA ~·01 

tktısat vekaletinin gösterd '.ği lüzum 
üzerine deniz yolları müdürü Saded
din, Akay müdarü Cemil, lstanbul li
manı umum müdürü, İzmir lima.nı mü
dürü, havuzlar ve fabrikalar müdürü 
Cemil ve süngercilik §İrketl müdürü 
Hamdi Ankara.da toplanmış bulun
mnktadırlar. 

Bir taraf tan meclis encllnieruerinde 
de biltç:elerinin milzakerelerinf takip 
eden bu idareler müdürleri diğer ta
raftan d:ı 937 yılında faaliyete geçecek 
olan Denizbank için meşgul olmakta ve 
temaslarda bulunmaktadırlar. 

Evvelce de yazdığımız gibi bütün bu 
idareler deniz bank hakkında hazırlan 
mış olan projeye göre bankaya mer
but olacaktır. Şimdi bankanın bu kol
larının bağlanma şekli üzerinde tetkik
ler yapılmaktadır. Bundan dolayı ~ 
tanbul beled1yesinin Akayın belec:yeye 
verilmesi için H:tısa.t vek8.leti nezdin
de yaptığı tcşcbbils müsbet karşıla,,. 
mamıştır. Belediyenin bu dileği yerine 
getlrilemiyecekti r. 

Bakırköy 
Çfmento 
fabrikası 

Nihayet satılığa 
çıkarıldı 

Uzun müddet bütUn piyasayı meş
gul eden dedikodular, hissedarları ara
sında gürültülU içtimalar yapılan Ba
kırköy çimento fabrikası nihayet sa
tılığa çıkarılmıştır. 

Memleketimizin en e!!kl ve en bUyük 
çimento fabr:kası olan "Bakırköy • 
Kurt" çimento fabrikası hissedarları 
bundan iki sene evvel iki kısma ayrıl
mışlar ve fabrikaya klh bir kısmı, kah 
diğer kısmı hakim olmaya başlamış
lardı. Bunun neticesi olarak gUrültülü 
içtimalar olmuş, iki taraf biribirini da 
va etmiştir. 

Fa.ltat bir taraftan fabrika İş ban
kasına birinci derecede ipotekli oldu
ğundan ve borç da ödenmediğinden sa
tılığa çıkanlmışt.Ir. 

Mahalline giden icra memur lan f ab
rikayla civarındaki arazi ve kireç o
cakalnna 146,810 lira kıymet biçmiş
lerdir. Fabrika.TJ.m satışı gelecek ayın 
28 inde yedinci icra vasıta.siyle yapı
caktır. 

Sabanca gölü 
Bir kanalla lzmit 

kUrlez"ne alndılacak 
Sümer Bank su mühendisleri Sa

banca gölünün bir kanalla İzmit kör
fezine bağlanması üzerinde tetkikler 
yapmışlar ve haber verildiğine göre 
müsbet netice almışlardır. Bu ~ekilde 
bir kannl İzmit ka~ıt fabrikası için 
lazım oHuğu gibi lzmitin su ihtiyacı 
nı <la ~iderece'·tir. 

Perl)1e baokaslle 
' 

Periye bankası tarafından umumi 
harpten evvel Osmanlı hükumetine 
yapılan ve bir buçuk milyon liralık 
bir kısmı ödenmiycn istikraz mesele
si Türk - Fransız muhtelit mahke
mesi tarafından hakeme havale edil
mişti. Avrupada bu işin halli ile 
mC§crul olan ajan Emin Ali ve hazine 
avukatı Süleyman Şevket Paristen 
Amsterdama gitmiş~erdir. 

Heyetimiz davanın sulhan halli
ni, olmazsa aleni müdafaa yapılmasr 
m istiyeceklerclir. 

Heyet ayni zamanda Çukur ova
nın irva ve iskasna ait eski bir mese
le ile de me~gul olmaktadrr. 

Bir mesele 

Ölçülü şişeler 
karan yüzünden 

Şişe buhranı mı 
başhyor? 

"-Yılbaşından itibaren artık rakı, 
bira, gazoz ve hatta ... hatta su bile sa
tılamıyacak ! ,, 

Amerikanın kuru zamanmdakl en 
koyu içki düş.ma.nlarını bile hayrette 
bırakacak bu cümleyi şi~ ile mayi sa
tanların yaptıktan içtimadan çıkan a.
zada.n biri söylemiştir. 

Meseleyi nnla.talrrn: Ölçüler nizam
namesinin mayi satılan şişelerin de öl
çülü olmasına dair bir maddesi vardır 
ki böyle şişeler olmadığı için tatbikı 

iki senedenberi tehir edilmekteydi. Bu 
mnddede her nevi mayiin şişlerde ne 
miktar olacağı tayin v tesbit edilmiş
tir. Fakat bu miktarlar kesirlidir, me 
scla 23 gram gibi rakamlar vardır. 

tktısat vek8.leti bu nizamnameyi de
ğiştirmeye karar verm!ş, kesirleri <>
nar onar veya yil1ıer yüzer yapmıştır. 
Bundan sonra da ölçülü şi~lerin yıl 

başından itibaren kullanılması mecbu
riyeti ortaya konmuştur. 

Fa.kat, ikinci kararın tatbiki zama
nı gelip çattığı halde birinci karar ye
rine getirilememiş yani nizamnamenin 
değiştirilmesi işi devlet şô.rasma bile 
götürülememiştir. 

ÖlçWü şişelerin memlekete girmesi 
bir buçuk senedir ya.saktır, binaena • 
leyh hariçten girmesine imk!n yoktur. 
Dahllde de şişe fabrikası ancak nizam 

namenin müstakbel şekline göre terti
bat almıştır. O halde ş!mdiki nizamna
menin istediği ölçüde şişeler dahilde 
de sUratle yapılamıyacaktır. O halde? 

İşte bunun neticesini alakadarlar 
şöyle anlatıyorlar: 

"- İki §ey olabilir. Şimdilik göze 
görüneni 1937 yılı b8.§Indan itibaren 
şişeyle satılan Jber ~yin yanJ şarabm, 
rakının, likörün, biranın, suyun mey-

dandan kalkmasıdır. O vakit halle su
yu dahi ancak çeşmeden alabilecektir. 

ÇilnkU nizamnamenin istediği şekilde 

bir tek ölçillü şişe yoktur. 

Yahut, iktısa.t vek9.leti bu işl dilul
tecek, nizamname değ "ştirilinceye ka
dar tatbikatJnı tekrar tehir edecektir.,, 

A. Faik Gün.eri 

Bodrumdaki 
defi nede 

Neler de neler 
varmış 'l 

ZA Yt - Fatih Malma:iilrlüğünden 
'1dığrm 537 numar:ılı maa§ cüzdanım i. 
le tatbik mührilmü ve içinde nüfu~ kA
ltdı i1e nskert raporumu zayi ettim. 
\' cntıini çıkaracağımdan eskisinin hilk
ltı(l yoktur. 

Bütün kozlar 1• • d d. ' e ınız e ır ••• 

lt.aragümrük Dervil' Ati mahallesi 
l'•şmdctep sokak 33İsı No. Ahmet 
'il11 v eyıt:/ 

(Kıskanç) imzasile aldığımız mektupta deniyor ki: 

(Hayalim, birib!ri.-nizin yanında küçük bir yuva kur. 

maktan ibaretti. Maalesef her akşam i§ bahane ederek Uç 

oğlumla beni evde yalnız: bırakıyor. Halbuki güzel olduğu· 

mu söylüyorlar, yaıım 22 ince, kumral ve mavi gözlilyüm. 

Evim cezbcdidiir. Ona her ıeyl verdim, kıskanıyor~ 

Eğer beni aldatıyorsa bir felaket yapnuya hazımn.Size çok 
rica ederim bana yarclım ediniz.) ' 

CEVABIMIZ: Sakin olunuz, bütan kozlar elinizde 

1 

genç , gtizelsiniz, ü~ güzel yavrunuz var. Gö% ya§lannızı 
saklayınız birar aklılıca hareket ederek sabırlı olunuz. Bil· 
hassa mesele ~rkarmaymu:, ealcbe saJacafınudaıı emin ola. 
bllir•inizı 

Muhtariyet 
oDamaz, yalnız 

lstlkBAI 
A.ttm. Us "Kunın" da Hatay'ın !/4kıtıa 

tarihinden ve Ankara a.nl.a§ma.sınwı /fi. 
na tatbik tarzından lx.ıMettiktmı aonro 
diyor ki: 

lşte Fra.nsızla.rm İskenderun sanca,. 
ğmda muhafaza etmek için uğraştıkla 
n (idari muhtariyet) in mahıyetl. 

böylece acıklı bir esarettir. Suriyeliler 
de bu tUrlU bir muhtariyet rezaletini 
devam ettirip gitmek ve Hatay Türk
lerini bir gün Araplaştırmak hulyası 

içindedir! 
1921 Fran.klen Buyyon muahede.si 

ile Loza.n muaehedesinin çok sarih hü· 
lrUmlerine rağmen İı!kenderun sancağı.o 
na tatbik edilen bu tarzı idareden sone 
ra Türklere gene muhtariyetten bahe&
dilebillr mi 1 En geniş şeklinde ve en 
kuvvetli teminat altında olmak kaydl 
ile de ols~ bu türlU vaatlara. artık ku
lak verilir mi 7 

~ 

Hayır, 
Bay Peyami 
öyue caeğll ı 

~cumhuriyet" te Peyami Safa Ha,. 
tay daıwından bahsederken, kendi1W 
fMMu.! 1J.slı2p tJC eda l1,e diyor ki: 

Hayır, M. Blum! Hayır, M. Delbosl 
Hayır, Fran!anın bütün madamlar• 
matmazelleri ve mösyöleri ı Bütiln bir 
Fransız efkA.n u.mumiyesl olarak §U• 

nu bilmenizi i8tiyonız ki Alzas - Loren
deki Fransızların istiklili sizin iç~ ney, 
se, bizim için de Sancakta.ki Tilrklerin 
istiklali odur. 

Biz de diyoruz ki, 1Mse1.e öy~ d(!J. 

ğildir. Çünkü Alm.! Lorenin Fron.m 
olduğu ~lpheli olmo.küm ba.1ka, bugün. 
dahi, Alza,, Lortm<k ek3eriyet alma~co 
göf'J§Ur. Kültür itibariyle Almandırlar~ 
Halbuki Hatayda yalnız 6z Türkler 
oordır, ve yalnız türkçe görü4ürler. 

~ 
va usta bir 
tirendaz 
çokıveırlrse. 

Ferek Tan'da, Nasretnn Hoocınm, 

Timurlcngin tirendazlarının att~ talim
lerinde en enıniyetli yer bulduğu için, 
gidip ta ni.,:nngahın orta.Tına otunı~ 
nu anlatarak diyor ki: 

Bugünlerde o kadar acemi milnek· 
kitler görUyor ve o kadar mantığı ek· 
sik muahazelere uğruyorum ki; ken· 
dimi bundan dolayı nlp.ngahta oturan 
Nasreddin Hocaya beru:etiyorum. 

Tirendaz ve münekküllcrin acemi o
lu~Uın bir kabahattir. Fakat bu, FcU,.. 
ğin n~ngMlık olmam.48ına, yani t,a,. 
rize Zô.yı7c harc7cet1er yapmamı., ol~ 
sına deW.let etnıRz • 

~ 
Türk 

muhayyllesı 
ve Noel baba 
Aqam'da, Pcızartesi günleri Jn.tl.9(1.o 

habe yazan Ha.san Alı Yücel ıyaztyorı 
Halbuki TUrk muhayyilesi, böyle §eY. 

tere alışık değildir. Türk gerçekçidir. 
Hayallerinde bile hakikat gizlenir. Uy. 
durma şeylere inanmak alışkanlığı on 
da yotkur. Her şeyi olduğu gıöi görür 
ve öyle görmek ister. Onun bu itiyadı
nı bozacak her şey, yanlr§tır, fenadır. 
TUrk çocuğuna §eker, oyuncak ve ye
miş getiren, (Noel baba) değil: keneli 
öz babasıdır. Onun doğru bildiği §eyi 
yanlış öğretmeğe kalkmamalıyız. 

Çok doğru. 

Sof yada bir polls 
kamyonu devrildi 

Sofya, 27 (Hususi) -Sofya d,. 
şmda mitralyöz taliminden dönmek
te olan bir polis kamyonu Trakya 
köprüsü yanında bir telgraf direğine 
çarparak devrilmif, 70 kilometre sür 
atle giden kamyonun içindekiler ölü 
ve yaralı olara'< bulunmuşlardır. 

Sofya polis kumandan muavini 
Tropçiyef de ölüler arasmdadrr. 

Kral Boris, bizzat kaza mahalline 
ıclerek tahkikatta liulunmuı tur. 



·a ya On iki adada tür 
günü 

~~~1936 

Şükrü kayanın bir nutku: 

ta ata devam edeceb 
.1 g· tere ile tam manasile 
anlaştıkları haber veriliyor 

Ankarada büyül;; 
merasimle kutluhındı 

Atatürk inkılôbı hetı 
türlü diktatörlüğii 

reddeder 
lngiliz - ltalyan anlaşmasının 

bazı küçük ve tesviyeye müteallik 
noktalarının hallinden sonra, Roma
da imza. edileceği haber verilmekte 
dir. Projenin kati metni üç günden
beri tak::ırrür etmiş bulunmaktadır. 

Yeni muahede Akdenizde bir 
bahri rnüvazene şekli yerine daha el
veriıli olan bahri statüko şeklinde ya· 
pılmaktadrr. Statüko yalnız tonaj
larda değil ayni zamanda bahri üsler
de de tatbik olunacaktır. lngilizlcr 

. Hayfoda ve İtalyanlar da on iki ada
<ia halen yapmakta oldukları işlere 
~evam edeceklerdir. 

Fırtına 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

[Mlıı ).);Ay ve Şirketiha.yriye va.purla.

n gilçlükle işllyebil.mJ§lerdir. Karade
nlze gideeek küçUk vapml8.r boğazda 

~klemekteiirler. Ka.raden.17.de ve li -
manda blr kazıı olduğuna dair llmall 

mMürlUğüne öğleye kada.r hiçbir malU 
mn.t gelmemlştL 

O!ğ r ••h\rlerde, 

Muvakkat itilafname, hiç bir dev
let aleyhine müteveccih değildir. Her 
iki taraf, mütekabilen kazanılmI§ va
ziyetleri tanımakta ve sulhun muha· 
fazasmı temini taahhüt eylemektedir. 

lngiltere için Hindistan ve ltalya 
için §arki Afrika yolu mütekabilen 
zımam altına almmı§tır. 

ltalyanm filen işgali altında bu
lunan Balcar adalarından Majorka
nın 1 tnlyan kuvvetleri taarfmdan ter 
kedildiği haber verilmektedir. Bu su 
retle anlaşmanın yapılmasına engel 
olan başlıca fımil ortadan kalkmış 
olmaktadır. 

• FRED AST AlRE 
G1NGER ROGERS 

FiLOYU 
TAKIB EDELiM 

(FoDow the fleet) 

BU HAFTA 

SAKARYA 
Sinemasmd:ı 

Eıllme, İzmit, Burs:u!a.n gelen ha- ---·-----a::::a:llli 
bcı1ere göre oralarda kar yağmakta- ------------
=. Burs:ı.da mUnakalAt kısmen dur - -··---mı-----ma 
muştur. A.nkn.ra.da cuma.rtesl sabahı V rn:: N 1 
ba.<ıtıya.n kar hafiflemiştir. KEŞFE D 1 iL M D Ş 

lzmlrdo fırfma Olan Vitamin ve Hormonlar 
1zm.ı:r, 27 - lkl gUDdenheri devam ciddin en mükemmel gıdasıdırlar. 

e6cn Kanı.yel tntması aehh"de hasara Hormonlar henüz almcmlJ guddeler 

~ oldu. Tarı vapuru liman dıemda den temin edilir ft ciMe yeni.den 1 
C!emir tanya.ra.k tzmirle Jra.rşryaka a- J gençlik verir. 

ı Horm.:>nlar GöZEN kreminde mev
rasmdald telefon kab?osun11 kopardı.· 

cuttur. 
Ka.r§ıya.lro.yn i~liyen "apur seferleri ta lillilll ________ -•• 
fil eanat şeıııroe hi.rap birkaç ev yı
laldı. Ağaçlar devrildi Biraz kar ser
piştirdl. 

Burada. dönen şayiala.ra göre bir 1-
tclyan vapura Midilli a.ç:ıkları:nd&. bat
mJŞttr. 

Ati nada 

Atin.a, 27 - Bu sabahtanberi kar yn 

ğıyor. DenWerde fırtlha var. 

Alman generali 

·n Sekt öldü 
ADI.erlik hayatl memleketimizle yakın 

bir nlaka ile geçmi§ olan general Fon 

Sekt Berlinde kısa bir hastalığı nıUtca
kip ölmUştUr. 

General Von Sekt, umumt harpte 
şarktaki 11 inci ordunun erk!rubarbiye 
reisi idi. 

Sonra M.akenzen orduları erk8nıhar-
1>iye reisi olarak Sırbistanda, Galiçyada. 
ve Romanynda barekAtı idare etti. 

1917 ide Türkiyede erkanıharbiye re. 
lst oldu. 

1919 da Veruy muahedesinin müza· 

keresi arrasında Alman murahhaslar he
yetine dahil o1du. 

1920 de orduyu tensik etti ve 1926 
da hizmeti tcrketti. 

1930 da Alman halk partisi namzeti 

olarak me'bualuğa ·seçildi Askeri muhar 
'tir olarak bilyllk bir ~.öhrcti haiz olduğu 

•• ..J 
İstanbul asliye birinci hukuk mah-

keme&inden: 
İstanbul limanına mukayyet iki bin 

ton hacmi istiabisinde Ordu vapurunun 
altıda bir hissesini Rernzldcn ve mil~-

baki altılla be§ his.sesini de Ziraat ban. 
kası ve Febimeden sanı almak suretile 

mezki'l.r vapurun tamamım temellük et

tiğimdc;-dolayı mezkur gemiyi takip e

debilecek olan gemi alacaklıları hakkın. 

da Deniz ticaret kanununun 1306 ıncı 

maddesi mucibince il!nen tebligat icra· 

ıı Gala tada Kefeli Hüseyin hanında l 9· 

22 numarada HaSrtn Rıza Temelli tara. 

fmdan talep olunmakla Yüksel kayığ ı 

milsademesindcn dolayı münazaalı taz

minat iddiası yeni malikçe malum oldu

~ bildirilen Şcvkiden maada olmak 

üzere Deniz ticareti kanunu mucibince 

gemi alacaklısı sıfatını haiz olan alacak. 

Jılann 30 gün zarfında alacaklarını malı 
kcmcnin 93611136 numaralı dosyasına 

bildirmeleri bu müddet zarfında bildir

miyenlerin mczkQr vapurun aynını ta
kip edebilecek gemi alacaklısı hukukun 1 

dan ~tifade edemiyecekleri Deniz tica., 

reti kanununun 1306 mcı maiddesi mu
cibince ilanen tebliğ olunur. 

gibi a!keri fikirleri bugünkü Alman or. 
dusunda hli15 bliyük bir rol o::ornamakta
dır. 

Büyük önder Ata türkün bundan l 7 
yıl önce Ankaraya ayak bastığının yıl
dönilmil dün Ankarı*la büyük merasim 
le kutlulanmıştır. 

ınuı meydaru bu mes'ut hadiseyi kut 
lulamağa gelenlerle hıncahmç dolu idi. 
Abidenin etrafı da çelenklerle kuşatıl. 

mı~tı. 

AtatürkUn Ankaraya ilk ayak bastığı 
yerden abideye doğru koşan halkcvi 
atletleri saat 15 de Hakimiyet meyda

nında görülmüştür. Bundan sonra istik
ifil marşı çahnır..ış ve şair Behcet Ke. 
mal bir nutuk söylemiştir. 

Atatür'~ sarsılmaz bağlılık ve eşsiı 
şükranın b ildirilmesine karar verildikten 
sonra onuncu yıl marşı söylenmiştir . 

Gündüz ve gece halkevinde merasim 
yapılmı§ ve nutuklar söylenmiştir. 

Nazım Hikmet 
Ve tevkif edilen 

komünistler 
Şair Nazmı Hikmetin tevkil edildiğini 

haber aldığrmrzı diln yazmıştık. Alaka. 
dar makamların V<'rdiği malQmata na
zaran Nbım Hikmet görülen lüzum ü
zerine nezaret altına alınmı~tır. Birkaç 
gün evvel tahrikatta bulunan ban ko. 
münistlerin tevkifınden sonra Nlzım 
Hikmetin ide r.ezaret altma almmaaı lü
zumu h.uııl olmuş tut. 

Ayvansarayda Nur kalem fabrikasın
da çalışan Ahmet isminde bir §&ht!I da 
ayni cürümden nezaret altına almmış. 
br. 

Vunanis'tanda 

Dahiliye nazırı 
Başvekilin arzusu 

üzerine 

istifa etti 
Yunan ka.bincsmde oldukça mühim 

değişiklikler olmuştur. 

Ba§vek:ilin gösterdiği lüzum llzerine 
Dahiliye vekili Skilakakis ile BaşvekA
let müsteJan Papahelas istifa etmişler
dir. 

İstifanın kabulünden sonra Dahiliye 
vekfiletini muvakkaten ta~e müsteşan 

Mayakos deruhte etmi~ ve Ba~vekfilet 
müsteşarlığına da eski Kcfalonya me. 
buslanndan Kosmos Burbulis tayin dil 
miştir. Yeni milsteşar diln geç vakit 
kralın huzurunda tahlif edilmiştir. 

Halkın ekseriyetinin reyini kazanmak kAf 
değildir, bu bir nevi dik ta tör lilk olur 

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara vi
l!yet kongresinin son celsesi de dün 
yapılmış ve bazı dilekler daha sunulup 
tasnif edildikten sonra kongrenin ta
zim telgraflarına AtatUrkUn, Mccl~s 

reisinden ve parti genel sekreterinden 
gelen cevaplar okundu ve ayakta din
lendi. 

lşarl reyle yapılan intihapta 11 yön 
kurul aza.lıklarına; Diyanet işleri rc!si 
Rifat Börekçi, doktor Vehbi Cemal, A
rif Çubukçu. Hlmid Eseniş, Nasuhi 
Baydar; yedek ar.alıklara Hilmi Atlı· 
o~lu, Fahri Kandoğan, Cemal Hıi.zım, 
Hayrullah, Hinıid Osman, Veli, Zebra 
ve Abdürrah.man; bliyük kurultay de
Je.coellkelrine de Rüat Börekçi , Yusuf 
Hikmet, Ziya, Behçet, Haynıllah, Hil
mi ve Mustafa Başar; yedek delegellk
lere ise Bahri, Cafer Tayyar, A:bdilrra.
him, Halis Fuad, HUseyin, Safd ve ls
met seçilmişlerdir. 

Dahlllye Veklllnfn nutku 
Kongrenin soDu münasebetiyle veri

hayet büyilk kurultay bunu temin • 
den esaslardır. Buna riayet eden! 
hatası az olur. 
Eğer tarihin hakiki gidi§i na.zarı ft 

bara alınırsa anlaşılır ki TUrk m 
daima yilkselecek ve dalına ylikle!I 
cek, ve dünyanın diğer milletlerine 
sal ve ayni r.a.ınanda beşeriyetin 
tine hadim mllmtaz bir heyet ola. 
tır. 

Ttlrk tarihinin bu klf ayeti ve bu 
beti kimseye meçhul değildir. 

Tilrklerin idealleri ınaJQmdur. sıı 

dealde ne kı!'.kanç, ne de inhisarcı 

Blz blltUn milletlerin mU.Stakil, n1 
refteh, mes'ut ve hür olmalarmı 
yonız ve buna çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, sizi tekrar Türkiye 
idare mes'ullyetini Uzerlne alan Cuıt 
huriyet Halk Partisi adma selft..ml 
bu mesainizin bUtiln memleket ve ~ 
tUn beşeriyet iGi:'ı mes'ut net!celer vil 
mesfnl temennJ ederim.,. 

len bir ziyafette parti genel sekreteri --------------ı 

ve dahiliye vekili Şilkril Kaya §U nut. K a r deş 1 i k 
ku söylemiştir: 

~A~~~~ kt 
Sizi cumhuriyet halle partisi Anka- aş an 

ra viltıyeU kongresi üyeleri olarak kuvvetıı•d•ır 
hilrmctle ve muhabbetle selrunlnrnn. 

Türkiyenin bütün vil:lyet parti Uye- Kraf haned.. nından olan seviJ. 
leri, vil!yet kongrelerinde toplanmış iki sarışnı kız, bir tek adama k.J 
bulunuyorlar. Sizin yüksek fahsiyetle- b l -ı 
rlnlzde onları da aelmla.makla mUfte· esledikleri aşkı unutmak için n~ 

tereye gitmişlerdir. · 
birim. BUyUk TUrk kUtles!nin 8lyasJ ~ 
:e ldarl işlerinin mes'uliyetinl üzerine Bunlar bütün hayatları müd 
alan Halk Partisi mUınessillerl mcmle- tince biribirinden ayrılmamıt 016 
ketin küçllk, bUyUk bUtUn fşlennJ mU- prenaea Dagmn. ile pren.-:SicgfŞ 
zakere ettil~r. ediyorlar. MUza.kere odh iki kız karde~tirler . 
mevzuu meseleler, memleket idaresine iki kız kardeş tiyatroya intisap 'ı 
taallOk eden bütiln işlerdir. mek hev~İne düştiiklcri için mcns~ 

Atattirk inkılAbma kadar demokrasi bulunduktan hanedan tarafmdan ( 
ve halk idaresi demek, milletin reyle· faroz edilmi§ olmalarma rağmen dl 
rinin ekseriyetini bir araya toplıyarnl< ima biribirini desteklemişler, a 
mebuslarını seçtikten sonra muayyen §eyleri payl~rak, ayni güçlük! 
blr devre içinde memleketi idare et - göği!_s gererek ve ayni arkadaşları 
mek demekti. Bunda en çok muvaffak dinerek biribirindcn hiç ayrılmam 
olana en iyi demokrat denirdi ve Mliı larclır. 

da böyledir. Sonra da bir erkekte bulun1 
Türk milleti bu milletlerin başınde 

nı istedikleri bütün meziyetleri 
gelir. On binlerce sene pek çok rejim 

genç. güzel, zeki. iyi konu§Bn ' 
inkılapları geçiren TUrk milleti, ve Bil· kalpl~ri teshir eden bir delikanlı~· 
yük Önderi tarihin en mi.l$kUl devrin· 
de tutacağı yolu, kurtuluş yolunu gös. tanışmışlardır. Her ikisi bu ada 
terdi: Halk için halkla... Ô§ık olmuı. fakat delikanlı krzlardıı 

Memleketi istiladan kurtaran Ata- yalnız birisini sevmiştir. j 
tlirk, memleketi idare için bir parti Geçen hafta Londraya varını§ 
kurdu ve adına "Cumhuriyet Halk lan iki premıesten Dagmar bir ga 
Partisi, , dedi. Bu beynelmilel ilmi ve teciye, geçirmekte olduklan çetin i 
umumi tabiriyle demokrası de olsa, tiham anlatırken demiştir ki: 
manası, mefhumu ve tatbikı itföarlle _ Bu müthit bir ~ti. Her §c 
yepyeni bir idealin ifMesidir. Bu idea- ayni zevklere malik olduğumuzcll~ 
le göre halkın ekseriyetinin intihabı ka dolayı böyle bir kedere uğradığrnJ 
zanmak memleketi idare için kAfi de- sanıyorum. onun aramıza ginnesit.l 
ğildir. İntihabı kaza.nara.k memleketi müsaade edemiyeccğimize karar v~ 
munyycn bir milddet için idare etmek 

dik; biribirimize kar~ı sevgimizin e 
kf°Lfi gelmez Bu bir nevi diktatörlük o-
lur. Atatürk inkılabı her nevi dikta . kek oşkından çok daha miihim olclj 
törlUğü reddeden bir rejimdir. ğunu anladık: unutmak için Amer 

Atatürk demokrasisi hem ref eran- kadan göç ettik, buraya geldik. Gel 
dum ve hem de kanu.nt teşebbUs esas- çi bu biraz uzun sürecek ama, netic 
!arını ihtiva eden bir rejimdir. Ocak, sinde muvaffak olacağız. Karde~l~ 
nahiye, kaza, vilayet kongreleri ve nl- hisleri aşktan da kuvetlidir . ., 

Afrikada ha.vdutlar oesinde 
ASl<ERl-cR NHn:oe. 
~~au~ 5ÖYLE 

VOK~A· 

0. .5l=N M\~İJJ 
~;1.E SAT1""ı 



Erzeli 
mahlukat 

"'Froyd,, insanların çirkin diye ka.· 
bul ettikleri, fakat bilmiyerek, istemi

yerek, yüreklerinde yaşattıkları duy

gulan ortaya sermiştir. O, bu işi, cin

siyet cihetinden yaptı. Bir de mukad
des hisler tarafı var! 

Mesela, anne muhabbeti... 
Deriz ki: "İnsan ol..,, "ulvi insanlık 

hisleri,. "hayvanlıktan insanlığa YÜK 
SELMEK,, •.. ve saire ... 

Bu telakkilerimize göre, anne mu
habbetinin de insanlarda hayvanlar
dan daha fevkalade olması iktıza e -
der. Fakat öyle midir? Polis vukuatı-

"Hoş beşten sonra sorduk: 
"- Miniminiler rahatsız galiba? ... 
"Bayan: 
"-Evet ... - dedi. - Büyüğü ısrtma. .. 

Doktor baktıydı .. Kırk elli kun.ışluk 

kininle geçermiş ... Tedavi ettireceğiz ... 
Fakat, küçüğün içi çürümüş .. 

"- tçi' mi çürümüş? .. 
"- Evet, ciğerleri.. 
"Anladık: Verem ... Verem ama, an

ne, bu sözü ağzına alamıyor da böyle 
rümuzlu konuşuyor sandık ... Hani !s
ta.nbulda "İnce hastalık" filan derler 
ya, o da. "İçi çürümliş" diyor. 

nı tetkik edin: Kaç ana, yavrusunu, ''Birdenbire: 
cami ve kilise kapılarına bırakmış, "-Ölecek ... Çare yok .. • dedi. 
gizlice boğarak kubura atmış, aç ter- "Bu acı. hakikati böyle orta.dan söy-
kederek 8.şıkma kaçmıştır ... Hele doğ- leyivermesi hepimizi şaşırttı. Çünkü, 
madan öldürülenler? ... Sonra, Rusya
daki açlık senelerinden bilirim: Evla

dını kebap edip yiyen kadınlar zuhfu
etmiştir. Hem de bir tane değil ... 

• Bunlar, hep, insan ruhunun çrrıl

çrpla.k soyularak ortaya çıkmasıdır. 

"Evlat muhabbeti,,.. insanlara., bu, 
telkin edilmiştir de ekseriyet çocuğu
nu onun için "sever" .. Bazıları da "bü

yür, bana bakar!,, endişesini beslerler. 
Yoksa, "hayvan derecesine yüksele

rek ,, miniminilerine karşı feragatli bir 
aşk duyan anneler pek nadirdir .. Bun
lar, birer kahraman diye gösterilirler .. 

Alınız işte tavuğu... Bu aciz malı· 

liik, kendi canı mevrubahsolunca, kat
iyyen müdafaa edemez. .. Ayaklarının 
ve uçma.ğa. elverişsiz kanatlarmm kud 
retl yettiği derecede ka.çmıya ça,balar, 
sonra, boynunu ahçıbaşrum bıçağına 

uzatır ... Bir de kuluçkalık zama.nmı 

düşUnün ... Hele civcivlerine saldınlma 
em ... O anda şahin kesilir alimallah ... 

Üzerinize hücum eder, gözünüzü oyar. 
tsıeaıgı ıracıa.r aç kalsın, kendi yavru-
sunu yiyen bir ana, insanlardan başka 

bir cins ma.hliıkta göıiilmüş, duyulmuş 
mudur'! ... Bütün hayvanat mütehas -
sısları söylesinler ... 

Pelikan, yedirecek bir şey bulamaz
sa, gaga.siyle kendi göğsünü şakke

der, ciğerini evlatlarmm önüne koyar-
mış... . 

İşte, "eşrefi mahlilkat,, ile diğer ba
sit mahllıklann mukayesesinden alına

cak netice ... Biz, belki de "erzeli mah
li\kat" ız! .. kimbilir? •. 

~ * • 
Bu uzun ve bedbinane tef elsüfe be

ni sevkeden, bir çeyrek evvel cereyan 
eden bir vaka oldu. Bundan evvelki yar 
znnı bitirmiş, yenisine brujlıyacaktmı. 
Karım içeri girdi: 

- Sana bir mevzu, Vaıa, yaz! - de
dL Biliyorsun ki "G .. " nin (•) ha.s-
tabakıcılık diploması vardır ... Demin 
aşağıya, buralı bir kadm geldi. Ya
nında iki çocuğu da. var ... 

Küçüğü öksürüp duruyor. Boynu, ı 
armut çöpüne dönmüş, öteki de sapsa-
rı. 1 

çocuk da yanında ... Konuştuklanm.ızı 

dinliyor... Sekiz on yaşında olduğu i
çin, her şeyi anlıyacağı şüphesiz ... 

"G, atıldı: 

"-Allaha emanet, hannncığnn, öl
mez... Her şeyin bir usulü var... Ben, 

hastaba.kicI mektebinde okuduğum i -
çin biliyorum ... Bak, kurtarmanın ça
resini sana anlatayım. 

"-Buyurun. .. 
"Malıim olan verem tedavisini anlat.:. 

mağa başladı: Sabahlan bol taze yu
murla., süt, kanlı kanlı külbastılar ... 
Rütubetsiz bir eve taşınmak .. Bahçelik 
ortasında yavruyu uyutmak ... Saatle 
dakikası dakikasına muntazam Y.atırıp 
kaldırmak ... 

"Ve ilave etti: 
••- Birkaç sene ayni usule riayet e

din, görürsünüz, iyileşir ... 
"Bunun üzerine, anne ne dese beğe

nirsini,..: 
"- Oh efendim ... İçi ~imüş bir ço 

cuk için işim yok da bu kadar uğraşa
"aixm,.. ÖlüftlO alltı.h yenisini verir ... 

• * • 
Karnn: 
"- Nasıl söyler bunu ... Nasıl söy

ler ... Bu ne vahşeti,, diye isyan edi
yordu. 

Sonra: 
"- Neka.dar tahsn, neka.dar terbiye 

15.zım bu calıillerin değişmesi için!,, 
hükmüne geldi. 

Fakat ben o fikirde değilim: Tahsil, 
terbiye, telkin, o kadmm "hayvandan 
aşağı olan insan mahiyetini,, değişti

recek değildir ... Olsa. olsa, analık hissi
nin yüksek ve şayanı takdir bir duygu 
olduğunu kitaplarda okuyacağı için, 

artık bu· dereee samimiyetle içini her 
kesin yanında ac;mıyacak; yoksa, ayni 
tarzda düşünecek ... 

!nsan ... 
"En.eli mahlukat,, .. , 
İnsan ... 
Tavuktan ~ağı, sırtlandan aşağı, 

kurttan, çakaldan aşağı ... 

(VA·NO) 

(*) Se'tjahat arkadıa.flarımızdan bir 
bayan. 

Mühim ilan 
Istanbufda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınaiqe 1ürk Anonim Şirkelınden ~ 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T eşebbüsatı Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mu!· 
tatil" ~ekilde hüviyet kartlarının 1 lkir.cikanun 1937 elen itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için tnuteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve 11mustatil" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müıteri~ 
ferine arzeder. 

Mezk:Ur kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani "IST AN
BULD A HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TESEBBOSA Ti 51-
NAIYE TORK ANONiM ŞlRKETl" ve eğri olarak. 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olrmyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmahdu. Şirket, mü~terile-
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Sahıbi ve Neşrıyal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıgı r;er (VAKiT) matbaa11 

J 

Yazan : Niyazi Anmet 

71 sene evvel bugUn 

~esnm ~~ 'tt©.ıırHlhl ~©llFiı©ı~oına ~~$1~ 
V®~Ü~~Oalır ~©l~DŞ50DWa11fil 

A@ırnf PcaışcCı ~9©'1lYı 
Birinci cildinin ikinci tabı bir 
tarafından yapılan eşsiz eserin 

iki cildi hala kayıptır 

Italyon 
diğer 

Ecnebi matbuatında, tarihin ye- ı 
tiştirdiği eşsiz simalardan hemen hep 

1 sinin ölümlerinin yıl dönümlerinde 
• 

onlarm eserlerinden, hatnalarmdan 
bahsedilir. 

Biz, muayyen birkaç isim haricin
de bu bahse temas etmiyoruz. Çok 
yakın senelerde ölen büyüklerimizin 

ölüm yıllarında ihtifaller yapıyoruz. 

Fakat bu kadarı kafi mi?.. Bence, 
matbuatnmz ihmal ettiği en büyük 
vazifelerinden biri budur. Dostum 
Hikmet Münir bana bir İngilizce cep 
takvimi gösterdi. Takvimin her gÜ· 

niinün yanında bir edibin, bir müte

fekkirin ölüm yıldönümü yazılı. Ga
zete ve mecmualarda yazılanları ka· 
fi görmüyor, bunu takvimlere kadar 

yayıyorlar. 
Dokuz aydır devam ettiğim günü 

gününe tarih sütununa, arada bir e-

ser bırakmış büyüklerim.izin ve bey
ndmilel şöhretlerden de bahsetmeğe 
karar verdim. 

Bugün Arif paşanın ölümünün 
yıldönümünü yazıyorum. 

Arif paşa kapı çuhadan İsmail e
fendinin oğludur. Malikane kalemin
den asakir katibi olduktan sonra 
seneler geçtikçe dirayetini isbat ede-

rek yükseldi. Sırası ile Miralay, Liva 

ve İstanbul ordusuna ferik oldu. 
J 854 de zabtiye mii§iri kayma · 

kamı oldu. Ayni sene vezirlikle A
rabistan müşürü ve Şam valisi tayin 
edildi. l 856 da Harput, bir müddet 
sonra Erzurum valiliklerine tayin e

dildi. 1 860 yılında azledildi. 1 861 de 
Silistre, 1864 de Edime valisi oldu. 
Bir sene sonra 1865 yılı 28 ilkkanun 
günü, 71 sene evvel bugün öldü. 

Sicilli Osmani Arif paşayı §Öyle 
tarif eder: .. Müdebbir, fünun aşma, 

yakı~ıklı bir zat idi. Yeniçeri ahva
line dair mereum bir kitap telif eyle
mişti.,, 

Şimdi vilayet mektupçusu bulu
nan değerli bilginlerimizden Osman 
Nuri, bir eserinde Arif paşanın ope
ratör Cemil paşanın valde cihetinden 
büyük babası olduğunu yazmakta
dır. 

:ıto :/, • 

Arif paşa, memlekette ilk defo 
büyük hır esere ba~lamış ve büyük 
bir boşluğu doldurmuştur ki, onun 
bu hizmeti dcima hayırla anılacaktır. 

Eser, "Mecmuai T esaviri Osma
niye,, dir. Birinci cildi 1862 yılında 

dizi adında bir İtalyan Pariste bastır .. 
mıştır. 

Arif pa~a, kitabının mukaddeme
sinde şunları yazmaktadu: "1241 
qen sonra elsinei Türkiye birdenbire 
~eğişip bir tarzinevini behime girdi
ğinden ve daha sonra ise vakit vakit 
türlü resim ve kıyafetler zuhur etti· 
ğinden ve devleti aliyei osmaniye
nin bidayetinden şimdiye kadar her 
asırda olan elbise ve kıyafetleri bulup 
sıra.siyle resmetmek emri müstabil o-

larak fakat bundan evvelki kıyafet
leri reyülayn müşahede etmit olduğu 

ma mebni ... ,, 
Bu satırlar, eserin yazı ve resim

lerinin tamamiyle Arif paşa tarafın-
dan hazırlandığım göstermektedir. 

Paşa, mecmuanın ikinci ve üçün• 
cü cildini bastmnadan ölmüştür. Bun 
lar şimdi nerededir? .. Belli değil. Yıl-
dız sarayından maarif nazın Şükrü 
bey tarafından bastırılmak üzere ÇI• 

karıldığı biliniyor, sonrası meçhul. 
Türk ressamlığı ve Türk tarihi 

için bu resimlerin değeri ~ok büyük
tür. Osman Nuri, Arif paşalar eser
leri için şunlan yazmaktadır: "12411 

tarihinde yeniçerilerin ilgaımdan son 
ra bunlann adlan, sanlan kaldmlmıf, 

hatta mezar ta~lanndaki kavuklan 
bile kmlıp bir daha teşekkül etmeme
si için elden ne gelirse yapiliıli§ oldu- ' 

ğu halde Arif pa.pnm gene bu sıra
da yeniçerilerin kıyafetlerine ait bir 

kolleksiyon vücuda getirmiş, onların 
resimlerini yapmtf, tarihini yazmış 
ve fazla olarak mücessem şekillerini 
de imal ettirmit ohnB.!ı Türk tarih ve 
kıyafetiyle ananatı kadimesine etmi§ 

olduğu hizmetin derecesini göstere
cek kelime bulmaktan insanı aciz bı
rakmaktadır. 

Mankenleri Damat Reşit pafa imal 
ettirerek İstanbula getirmekle bera
ber masarifi imaliyenin Arif ~ ta• 

rafından mı, yoksa hükumet heşabm
dan mı deruhte ve tesviye olunduğu 
anlaşılamıyor.,, 

.. Aarif paşanın tercümei halinin 
mütebaki aksamını ve resimdeki de
recei ihtisas ve mesleğini bulup mey
dana çıkarmak Türk ressamlığının 
tarihiyle iştigal edenlere terettüp e-

der bir vazifedir. 1leride lstanbulda 
da bir etnografya müzesi ve kıyafeti 
kadime meşheri tesis ve küşat edil
diği zaman Arif paşanın hizmeti ve 
kıymeti gereği gibi anlaşılacaktır.,, 

lstanbulda "Tasviri Efkar,, matbaa- --------------
smda Türkçe ve Fransızca olarak ba
sılmıştır. HABER'in 

OUzelllk oo• .. toru 
Kuoonu: 

Bu eserin de~eri hakkında bir fi. 
kir verebilmek ir.İ!l sunu da iliive ede
lim ki, birinci cildin ikir.ci tabını Brin-

,. . 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba~mm yaklaşması dolayısile rniiessesatm yapacakJnn se

nelik ilan mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilanlaiın yalnız Servisimiz tara fmdan yıq>bnlacağı ve bilvasıta 
ilan nlmmıyacağı altili:ıdnr müesseeel erin şimdiden göı: önünd..., bu-
lundunmdarmı dileriz. · 

VAIKDir ~ır@pagaında 
Seırvnsn 

"--------..... ------------------------" 
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vardla Mm. Simpsonun 
akiki Aşk Romanı 

Avrupa tehi.keli 
günler yaşıyor 

YAZAN: t\fnı. Simpson'un yeğeni NEWBOLD NOYES 
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Ournhuriyet rcfilvi,mizi.n csra rengiz -n1C11baınrn resmidir! 

(B~ tarafı 1 incide)/ 
• refiklerimiz ancak yarın verebilecek· 
lerdir. Hatta, şunu da söyliyelim ki, 
bu refiklerim;zJcn bazıları, kendileri 
nynca zahmet edip tercüme etme
den, bizde çıkan yazıyı aynen al
maktadırlar. 

Vaziyeti böylece izclı ettikten 
aonra, gelelim asıl meseleye. 

Büyük Cumhuriyet refikimiz, bu 
sabahki sayısında, neşrettiğimiz tef
rikadan bahsederek, onun sıhhati hak 
kında şüpheler izhar ediyor, ve ken
disinin Madam Simpson'a dair neş· 
rettiği bir düzme yazı hakkında diyor 
ki: 

Knrilerimize haber vermek İate
rb ki bizim ne!retrnekte olduğumuz 
tefrikanm ne Paris - Soir'la ne de di
ğer refiklerimizle alakası yoktur. 

Cumhuriyetin membaı bamba;ka
"'1ı- ve bu tefrika maceranın §İmdiye 
kadar yazılarJardan hakikate en ya
kın olan hikayesidir. 

Hangi yoğurtçu .. yoğurdum' ka
ra,, der? Büyük Cumhuriyet refiki
r:ıiz de öyle } • pı: :>r ve kendi neşret" 
· i mac ranm bamba§ka bir menba

n almdığmı söylüyor. Acaba bu 
··arengiz menba nedrr~ Bizzat Ma
ım Simpson mu~ yoksa kral Ed-

vard mı~ Bu kadar yüksekten atıldı
ğına göre herhalde öyle olsa gerek, 
Fakat değil. Biz söyliyelim: 

Bu menba, biiyük Cumhuriyet re· 
fikimizin bi.-çok kereler aleyhlerine 
ateş püskürdüğü Bulgar gazetele
rinden "Utro., gazetesidir. Bu gaze
tenin Jd:§esini neşrettiğimiz sayıfasm 
da; göreceğiniz gibi, orada dahi bu 
maceranın kimin tarafından yazıldr 
ğı ta~rih edilmiş değildir. Çünkü bu 
macera, Sofya şehrinin bir gazete 
idarehanesinde, bir masa başında uy
durulmuştur. 

hte büyük Cumhuriyet refikimi
zin menbaı. Amerikalı Madam Simp· 
sonla, Londrada oturan bir kralın 
macerasını Sofyada bulunan televiz
yon aleti ile görüp lstanbulda, kendi
sine mal ederek neşreden bir gazete, 
nasıl olur da, kendi neşriyatının men· 
hamı sarahatle gösteren gazetemize 
tariz eder} 

Anlar ki verirler laf ile dünyaya 
nizamat 

Bin türlü teseyyüp bulunur ha
nelerinde 

ere e a dr ki, "Utro,, nun bu 
te&ikasr'on i;ünf:!i r t!limizde buluntf
yordu, fakat sıhhtaine itimat etmedi
ğimiz icin n~retmedik. 

Gazetemizde dUn ve diğer dört sabahı Belvedere şatosunun yemek salonun. 
gnr.otcs!ndc bugün ı;ıkan kısmın hWO. da mükellef bir sofrada yemek yemiş· 
Jla!lt! tik. Yemekten sonra Madam Simpson 

::ı:adıı.m Slmpsonun ycğe::ıl Ameril<alı 
gn:- tecl Newbold Noyes, Lonclra civarın ile halası Madam Bes5i Nerriman, kah-
<b !tr~".ln Belvedere §ntosunda bulunıın Vetmzi gelip ''buı:iuar,.da içmemize mü. 
.&la.d'm Slmpson tarafından AmerJkadan saa!de etrni~lerdi. Den yavaş yavaş kah. 
da.vet edllmişUr. Go.zetecı vapura bini vemi içerken, kral; ocağa yaslanmış, 

yor, geliyor ve Mtı.dam Simpııonun hain kendisine ikram ettiğim bir Amerikan 
m Madam Nerriman ile birlikte Belvedc sigarasını içiyordu. Rahat idik ve bu 
re şatosuna gidiyor. Orı:ı.da Madam Slmp 
son Amerika. gazetelerinin aleyhindeki akşamın sükCınu dış:arda fırtınalar 
neşriyatını mevzuu bo.hs ederek teessüf hazırla..;ırken, tarif edemiyeceğim bir 
lcrint söylUyor. Gazeteci Noyes ona, şekilde beni heyecanlandmyordu. 
bu ne,rlyntı önlemelc Uzere hıı.klkaU biz Kral Edvard Londradan geleli iki 
zat yazıı.cağmı va.nd::?diyor. Ua!Oınat 1s saat olmuştu. Kendisile beraber gesirdi 
tıyor. Madam Simpşon bu malCımatı 1 ğim bu iki saati, bu lrnJar kısaca anlabizzat knılm aı;-zmdan dlnlemes!ni mu 
nas!p görüyor ve bckllyorlnr. Biraz son tamam. Binaenaleyh, hikayeme, hademe 
ra. kapı açtlryor, içeriye kral Edvard nin gür sesile: "Sa Majeste., diye haber 
giriyor. , verdiği andan itibcıren başlamalıyım. 

Tahttan fcragatinden evvel geçen 
günlerde, hiçbir zaman kral, bir:ın için 
dalı· olsun, sevdiği kadım terketmeği 

düşünmemişti. Halbuki başvekil Bald· 
vin, İngiliz krallığı kanunu esasisi re
jimi altında morganatik bir izdivacın ka 
bil ohnaclığıru kendisine ihsas etmişti. 

Geriye yalnız iki hal ~resi kalıyordu.: 

1 
l - Kral Madam Simpsonla evlene

bilir ve onu krali_çe yapa:-dı. 
2 - Tahttan feragat e!der, Madam 

Simpsonu kendisine zevce yapardı. 
Şimdi, kralın bu iki ~ıktan hangisini 

tercih ettiğini bütün diinya biliyor. 
Krala dedim ki: 
- Sir, eğer evlenirseniz intihap ede

ceğiniz kadının üç vaziyeti olabilir. 
- Ne gibi üç vaziyet. 
- Ya morganatik zevceniz, ya !ngil 

tere kraliçesi yahut Madam Windsor. 
- Yüzde 67 nisbetinde haklısınız. 

Zira morganatik bir izdivacın imkanı 

yoktur. 
- G::ne üç ihtimal üzerinde ısrar e

d'yorum, fakat küçük bir değişiklik ya-, 
parak. Wallis kraliçe olur, yahut taht. 
tan çelillirsen.lz Maldam Windsor olur, ı 
veyahut onunla izdivaç etmekten fera-
gat edersiniz. i 

- Mösyö Noyes ben de yüzde 67 nis 
betinde haldı olduğunu2cla ısıar cdiyo· 
rum. Son ihtimal mevcut değildir. Sizi 
temin ederim. 

Sa Majeste 
Kral içeri hızla girdi ve sağa sola 

bak:nadan Madam Simpsona doğru yü. 
rüdü. Hemen penbeleşiveren Madam 
Simpson, kalktı, ve merasimlerde oldu
ğu gibi derin ve zarif bir reveransla e
ğildi. Sekizinci Edvard gülümsiyerek 
ve şefkatle elini aldı ve onun endişeli ol 
duğunu görerek, Londroda geçirdiği 

günden, ve şatoya gelmek iç.in katettiği 
mesafeden hiç yorulmadığını söyledi. 
Sonra, yemek için gidip giyinmi§ olan 
ve kapıda görünen Madam Nerrimana 
dönerek, her zaman olduğu gibi: 

- Bessi hala! 
Dedi. Nihayet, büyük bir merasimde 

imişiz gibi, Wallis beni takdim etti. 
Kral, ellini sıkarken: 

- Gelebill:iiğinize çok memnunum, 
dedi. Wallis ban:ı sizden çok bahset· 
mişti. 

Sonra tekrar Madam Simpsona döne
rek geç kahşından dolayı özür diledi: 

- Sarayda, tasavvur ettiğimden faz. 
la kaldım. Fcvkalfide çok işim vardı. 

Diye i::ah etti. Wallis cevap verdi: 
- Zarar yok, Sir, Mösyö Noyes ile 

o kadar gör.üşecek şeylerimiz vardı ki .. 
Kral, merasimsiz akş'lml:ır iç.in mem· 

nuniyetle giydiği ve ananevi elbiseye 
tercih ettiği bir İskoç elbisesi giymi!'lti. 
Kostümün her taratı tamamdı. Hatta, 
"sporan,, denen ve etekliğin üzerinde 
sallanan §eyi de vardı. 

NAKLEDEN: fa 

,, 
......................... -................................. . 

Bugünkü 
tefrikamız 

Sabah gazetelerinden 
Dördü larafıttdan 

Ancak yarın 
verilcbllece~ tir 

. . . . . . . ..................................•......................... 
Bu esnada, Madam Simpsonun üze. 

rinde şi~eler ve buz kovalan bulunan 
bir küçük masaya yaklaşmıştı: 

- Sir, bir kokteyl istemez misiniz? . 
- Hayır, teşekkür ederim, hiç canım ' 

istemiyor. 
Madam Simpson ile ben, eskiden be-

raber i ç m e ğ e alıştığımız 

A m e r i k a n v a r i b i r kok. 
teyl yaptık. Bu kokteyl şöyle yapılır: 

Bir şeker üzerine birkaç damla bitter, 
iki parça buz ve jizger burbon viskisi, 
biz bunları içerken, kral öteden, beri
den, scvl:iiği bir spor olan sülün avından 
bahsetti. 

(Devamı i incide) 
zın general Blomberg Hitlerin yanına 
giderek görüşeceklerdir. Bütün bunlar 
Hitlerin, dünyayı müşkül vaziyetlere 
sokacak kararlar vermek üzere olduğu 
nu anlatmaktadır . 

Esasen, bugün, Hitlerin önünde iki ı 
tane çıkar yol vardır. Ya Çekoslovak
yaya hücum edecek, veyahut İspanya- 11 ya birkaç fırka asker daha gönderip 
yardım edecektir. · , 

Bunların gerek birincisi, gerekse i
kincisi, dünyayı tasavvuru mümkün ol
mıyan güçlüklere sokacaktır . 

!vning Standart garetesi de, Fransa 
erkanıharbiye reisi general Gamlenin, 
harbiye nazırı Daladyeyi, İspanyaya 
yapılan Alman yardımının doğurduğu 
tı>hlikeden haberdar ettiğini \'e Pirene 
ile Fasta alınacak askeri tedbirleri 
hatırlattığını yazdıktan sonra, general 
Frankonun arzus hila..fına devam edi· 
len Almo.n tahşidatmın İspanya top -
raklnnnda daimi bir Alınan yerleşme· 
si için yapıldığını, bundan maksadın 
da İspanya Fası ile Cebellittarık ve 
garbi Afrikadaki ham maddeleri kon
trol etmek olduğu, Hitlerin İspanyaya 
göndereceği orduların Fransa için da.i
mi bir tehlike teşkil ettiği kanaatinin 
Pariste mevcut olduğunu yazmakta · 
dır. 

Şimdi beraber geçirdiğimiz bu akşa. 
mı düşünün-:e ;akh yalnız kendi hayatını 
değiştirecek olan değil, fakat dünyayı 

sarsacak mühim meselelerle meşgul ol- Alman ar, 'spanya Uzerlnden 
duğu halde, bu kadar lakayt b;r tarzda f. ensaya hUcum edeı:elclerm'ş 
dereden tepeden konuşabilmiş olması- Paris, 28 (Hususi) - Par:ste çıkıııı 
na hayret ediyorum. Sonraıdan öğren. bütün gazeteler, Almanyanm İspanya
diğime göre, o gün, öğleden sonra, mor- ya asker tahşidatma devam ettiğini 

gantik izdivaç hakkında, başvekil Bald· yazmaktadırlar. Hariciye nazrrı Del-
• vin ile uzun uzadıya görüşmüştü. Böy. bos, gazetecilere verdiği beyanatta, Al 

le bir ihtimal, bazıları için, Madam manlar şayet İspanyaya asker gönder
Simpsona karşı bir istihfaf addedili- mekte devam edecek olurlarsa beynel
yordu. Fakat mesele öyle değil. Kral. milel siyasi vaziyetin bozulacağından 
tebaasına kar_şı almış olduğu taahhütle- korktuğunu söylemiştir. 

re bağlı kalabilmek için en hafif ve en Madrittcn gelen haberler, tspanya
küçük ümidi bile terketmek istemediği da bulunan Alman askerlerınin hnrple
için bu yolda n'iüzakerelere girişmişti. re henüz iştirak etmediklerini, ihtiys.t
Heyhat 1 Büyük Britanya müttehit ta bulundurularak Fransaya hücum et 
krallığı içinde herkes gibi, hükümd r m k makeadi mUn J mr .. nıı rd 

kanunuesasiye bağlı ve tabi idi. Bu iti. hazırlandıklarını . bildirmektedir. 
barla, başvekille görüşm~lerinden mak· P:renererd • n Frar.saya taarruz 
saclı, sadece morgantik bir izdivaç ihti· 

il · · ı t'• 1 • 1 k t tk·k· Londra, 27 ( A. A ) - İspanyaya ma ennın m ı ve a enı o ara . e ı ı. 

atuft A · ·· B df d . k Alman güniillüleri vollanması meselesi ne m u. yru gun, re or pıs o· • 
posu çanlar çal:ırak, yirmi dört saat i- ni m~vz.ubalts. eden Sunday T:mes ga· 
· d b'. .. ı ·1· 1 · . zetesı dıyor kı: 

çın e utun ngı ız gazete erının neşre 
decekler:i beyanatım etrafa yayıyordu. "Gönüllülerin hareketini Alman hü-

R u h metaneti kfımeti tanzim etmektedir. Bundan 

Bütün bunlardan sonra, Sekizinci Ed 
vard, o akşam, istikbalin kendisine ağır 
ve endişeli sa~tler yaşatacağım biliyor. 
du. Buna rağmen, biz.im için mükemmel 
bir ev sahibi ve Madam Simpson için 
dikkatli ve neşeli bir dost gibi hareket 
etti. Onu görünce insanm: 

- işte, günün mesaisini bitirmi,, e-
vinde, ocak başmda olmaktan mes'ut 
bir hükümdar 1 

Diyeceği geliyordu. Kafasında ve kal 
binde sakladığı hediscye ait hiçbir keli· 
me, hiçbir hareket, endi~esini ihsas ede. 
cek uzunca bir sii!cut bile yok! 

Sofrada 
- Sa Majestenin yemeği hazır! 
Kolkola, Wallis ile Sekizinci Edva~d. 

yemek salonuna doğru ilerlediler. Ma
dam Nerriman ile ben, onları tııkip et· 
tik. 

b:ı.şka gerel: bu gönüllüler, gcrel:sc za 
bitleri munta.Zam Alman ordusundruı 

alınmaktadırlar. 

Fransa, kudretli Alman· o~dusunnn 
İsp::ınyayı fethederek Pirenelerde bir 
taarruz hazırlamasına uzun mliddet 

taha.mmiil edemiyebilir. Eğer kayan· u
çurumdaki gidişi son saatte durdurul
mazsa Alm::ı.n hükumet'nin varaca~ 

maksat bu taarruzu hazırlamaktır. 

Yakahnan A•man gem si 
mes " lest 

Londra, 27 (A A). - Pal~ hadise
sinin (bir Alman vapunınu..'1 M.adrid 
hükümeti harp gemileri tar:ıfınd:ın tev 
kifi hadisesi ki bu haber · üzerine Al
man flosunun süratle İspanya sularına 

gitmek emrini aldığını clün yazmrştık). 
aldığı ı:;ekil Londrada bazı endişeler u
yandırmıştır. 

Gemiyi batırmak için tedbirler alın
dığını ill'm eden Bcrlin tebliğile, Alınan 
harp gemilerinin İspanyol sularına ha
reketi hadisesi arasında münasebet g(). 

rülmektedir. 
Buraya gelen malumata göre, İspan 

yaya giden Alman filosu Doyçland ve 
Amiral Şeri zırhh1arile Köln kruva1.ö
rü ve iki torpito filotillılsmdan mü -
rekkept'.r. Bu gemilerin Palos'un iade
sini istemek için Bilbaoya gidecekleri 
tahmin olunmaktadır. 

Oah' ll hi"rb.n son vaz yet • 

Moskova, 28 (Radyo) - İspanya
dan bildirildiğine göre. Madrid cephe
sinde harp bütün şiddetiyle devam et
mektedir. 

Asiler, dün. l;ülli kuvvetleriyle üni· 
vcrsite mahalle:Jine çok şiddetli hır ta-

arruz yapmışlardır. Diğer taraftan, 
şehrin merkezi de şiddetle bombardı -
ma.n edilmiştir. Sivil halktan birçok 

ölü ve yaralı vardır. Harp bütün gün 
devam etmiş ve hükumet kuvvetleri 
muannidane mukabelede bulun~uşlar
dır, 

Asturi cephesindeki hlikfımet kuvvet 
leri ileri hareketlerine devam etmekte
dirler. Her gün birçok asiler hük(ımet 
saflarına geçmektedirler. 

Adıer emr nd~ b ' r ltatyan 
tehteı bo: hirl 

MoskO\'a, 28 (Radyo) - Barselona
dan bildiriliyor: 

Hükumet filosuna mensup "Mangali
yane" zırhlısı evvelki sabah, ıimaıiı 
tcrkettiği sırada, bir İtalyan denizaltı 
gemisi zırhlıyı torpillemek teşebbü

sünde bulunmuştur. Zırhlı iyi bir ma
nevra sayesinde kurtulmuş ve limana 
dönmüştür. İtalyan denizaltı gemisi 
kaçmıştır. 

HUkOmet kuvvetleri llerledl 

Londra, 23 (Radyo) - HUkumet 
kuvvetleri Madridin cenubunda şiddet

Ji bir hücuma ge,eerek bir bu...Çqkjmil 
ilertcmi~lcrtlir. 

Madrit üzerine yapılan top bombar
dımanları. muhasara başladığından~
ri "görülmemiş bir şiddette ve uzunlu
ğunda olarak,. tarif etmektedirler. 

Asilerin kumandam Franko, 1936 sı
nıfına mensup efraddan 1915 senesinin 
ikinci ve üçüncü aynıda doğmuş olan
hırla 1931 sınıfının 1910 senesiı;ıin bi

rinci altı ayında doğmuş olanların ~e
fcrbcr edilmesini emretmiştir. 

General Franko vakit vakit cepheyi 
ziyııret dere!< aslrnre tatlı dağıtmak
tadır. 

Me~:aika hill~fımcti. Franko hükl.ıme
tinin mUmczsilini hudut harici etmiır 
terdir. 

Saiıhk buse er 

!/~-; 
d~ 

Sofrad;:ı, ocak başındaki neticesiz 
muhavereler dereden, tepeden bahisler 
olmaldı. Mükaleme, muhitin ciddiyeti 
ruhlara tesir ediyormuş gib~ daha cid
di bir §ekil aldı. Dünya politikasından 
bahsedildi. ingilterenin işleri görüşül

dü. Amerika hakkında mütal~;ı beyan ı 
edildi ve bilhassi!, orada, kral ile Ma. 
dam Simpsonun münasebetinin ne ~ekil 1 
de istismar cıJildiğinden bahsedildi. Kral 
bana: 

( l .~ 
rı olduğum i~in, ittifak'a "lehe,. nC§rİ· 1 ~\ 
yat yap ılmasını b~kliyorldum. Fakat si. '( ) 
ze aç1kça söyliyeyim ki Amerika gazete 
!~rinde okuduğu;n şeyler hiç de güzel _../ 
değil. 

- Memleketinizin, dedi, büyük ru· 
hunu ve civanmertlik düşüncelerini bil 
diğim için, matbuatmızın Amerikalı O· 

lan ve benim dostum bulunan bir kadı. 
na karşı almış olduğu vaziyeti anlaya. 
mı yorum. 

Ona Wallise anlattık~arımı tek:-ar et. 
tim: .. 

- Elinize yalnız, gayri müsait neşri
yat yapmış olan gazeteler geçmiş. Fakat 
mesleki kanaatimi sorarsanız, matbuat 
neşriyatının yüzde yetmişi, Wallisin 
lehinedir. 

- Sözlerinizden pek memnun oldum. 
Birle§ik Amerikanın büyük bir takdirk1 

Maclıım Nerriman muhavereye pek az 
iştirak etti. Madam Sirr.psonun kralla, 
nazik meseleler üzerinde münakaşalar 
dinlemeğe tercih ediyordu. Wallis ne 
zaman nazik bir noktaya temas etse, 
hizmetçilerin anlamaması için almanca 
konuşuyordu. 

Esmer bir başın yanında sarışın bir 
baş, !efkat dolu hareketler, bir ocak 

başr, bir sofra. mütekabil ve yürekten 
gelen bir sevimlilik, bana. bir akşam i· 
çinde, bütün dünyada mevzuubahs olan 

bu hakikat hakkını:fa, binlerce mücerret 
kelimeden daha çok şeyler öğretmişti. 

Sekizinci Edvard ile Madam Simpson 
mu? 

Ciddi Belveder şatosuna çekilmi§ bir 
çift A~ık! 

(Devamı oor) 

Amerika artistleri cemiyeti, ge
çenlerde Nevyorkta hasta artistler 
menfaatine, bir balo tertip etmiştir. 
Bu balo esnasında meş!rnr yıldızlar
dan Betiden, hasta arkada~lnrı ıçın 
bütün gece öpücük s.ıtmı!':tır. Bir Ö"' 

pücük için beş dolar ücret tcsbit edil
mi~ti. Bazı zengin gençler onar do· 
lar da vermişlerdir. 

Yıldız, hasta arkadaşları namına 
yaptığı bu fed:ıkarlık esnasında hoşu· 
na giden bazı erkekleri clakika1arcn 
öpmilş ve bittabi kasayı da doldur
n. uştur. 

Bir cigara farikatörü ise, opuş· 
mesi çok hoşuna gittiği için her de
fasında onar dolar Yererek yıldızı 
tam altmış defa öpmüş ve rekoru kır 
mrştır. 

t 

1 
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Dünkü Lik 111açları 
Topkapıya 12, Beşiktaş da Galatasaray 

Eyübe 11 gol attılar 
Diğer nıüsabakalarda: Vefa Süleyrnaniyeyi, Güneş 
Anadoluyu, Beykoz Hilali, Fener ı. sporu yendiler 
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G.S.12-Topkapı: 1 
Taksim ıtadmdaki ilk müsabaka Ga

latasarayla Topkapr takzmlan arasmda 
oynandı. 

Dünkü oyuna ba,lanrrken; kar ve tL 
pinin şiddetle devam ettiği, sahanın ta-

• 1 

'. 

' . 

dakika içinde, Bülend, Gündüz ve Nee
det vasıta.sile üstüste üç gol atarak tam 
bir hakimiyet tesis ettiler. 

Çok güzel çalışan Galata muavin hat
tmm da muhacimlere mükemmel yardı 
mı sayesinde san kırmızılılar sağdan 

soldan mütemadiyen hücum etmeicte de 
vam ettiler. Ve devre nihayete kadar 
Gündüz tarafından dört gol daha atan 
Galatasaray ilk kısmz 7-0 galip bitirdi 
ler. 

İkinci kısma Topkapı on kişi ile çıktı. 
ilk haftaymda sakatlanmış olan kaleci 
Naci çıkarak yerine Tahsin ikame edil
mişti. 

ilk anlarda san kırmızılılar gol adedi 
ni sekize iblağ ettilerse de Topkapr da 
Haydann ayağile şeref sayılarını yap. 
mağa muvaffak oldular. 

Bundan sonra oyun biraz durgunlaş
tL Ancak devrenin ortalarına doğru tek 
rar hücuma başlayan Galatasaraylılar 

Topkapr klübünü abloka ettiler. Gün
düz, Bülend, Şevket ve penaltıdan da 
Reşat tarafından dört gol daha çıkara. 
rak maçr 12-1 gibi büyük bir farkla 
yeni bir rekor tesis ederek bitirdiler. 

mamen bir göl halini almıJ olduğu, ge- Bu mac;a takrmlar şu kadro ile sıkmış 
çen a-:neiiln nıa!Jüinnda T'opkaptyı Oı!la taror. 
usaraym pek müş!.-üHitla 2-1 yenebil- Galatasaray: Avn.i - Reşat, Llıtfi -
mit bulunması dolayıaile iki yüzü a§ma- Eşvak, Salim. Süavi - Necdet, Şevket 
yan ıeyirdler mütevazin bir oyun göre Gündüz Kılız, Bütend, Danyal. 
ceklerini tlmit ediyorlardı. Topkapı: Naci - Mehmet, Hakkı -

Halbuki Hakem Ademin düdüğile Şeref, Osman, Sabahaddin - Salahad-
hücuma geçen Galatasaraylılar on beş din, Yunus, Kamil, Hayuar, Tahsin. 

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

Güneş: 4 - Anadolu: O 
Taksim ıtadmdaki ikinci müsabaka ( 

Güneşle Anadolu arasında idi. Sadi 
Kananın hakemliği ile oynanan bu maç 
ta Güneşliler ~fıra karşı dört golle ga. 
lip geldiler. 

Birinci devrede rüz~n arkalarma a
lan Günqliler ara srra yaptıkları hü
cumlann ekserisinde gol ç.ık.armağa mu 
vaffak oldular. 

On dördüncü dakikada Rasihin bir 
kafa vuruşile yapılan ilk sayıdan sonra 
Salahaddin vasrtasile ikinci, tekrar Ra. 
ıfh tarafından üçüncü ve dördüncü gol 
ler de atılarak birinci devre 4-0 Güneş 
lehine bitti. 

İkinci de~cde rüzghı arkasına alan 

Anadolu takımı her neidense hücumdan 
ziyade müdafaayı tercih eder bir oyun 
oynadı. Birinci devrede &ert rüzgara 
karşı hücum etmek gibi büyük bir hata 
ya düşen yeşil beyaz takmun ikinci dev 
rede sert rüzgarla oynadığz halde bile 
müdafaayı tercih edişi ayni derecede 
yanlış idi. Zira Anadolu birinci devrede 
müdafaa oyunu oynayıp ikinci devrede 
hücüma geçmiş olsaydı hiç şüphesiz bir 
şeref sayısı olsun yapabilirdi. Fakat bu 
na muvaffak olamadılar. Ve Güneşliler 
de 4-0 lık galibiyete razı bir oyun 
oynadıklarından ikinci devre golsüz 
nihayet buldu. Ve maç 4-0 Güneşin 
galibiyeti ile bitti. 

ŞeırefF s{taı~o!Ml<dla : .. - -. ~ ~ - ,,_. ~ 

Vefa: 3 - Süleymaniye: O 
ve enerjik oyunu ile ve daha ziyade Ve
fa kale11i önünde cereyan etti. Gol çıka
ramadJkça asabile~en ve aertliği arttı. 

ran Süleyınaniyelilerdcn Bülcnd ile Ra
ufu hakem dışarı attı. Ve bu suretle o
yun da 3-0 Vefaltlann galibiyeti ile 
nihayet bulmuı oldu. 

Altınordu - OrtakHy 
' . 

Taksim stadında. oynanan Altmordu 

Ortaköy ma.çm1 Altmordulular bire 
ka.I9I beş gollo kazanmışlardır. 

Kasım paşa 

Davutpaşa 
Şeref stadındaki ikinci küme ma.çı 

Davutpaşayla Kasımpaşa klüpleri ara-
-' smda oynandı. Oyun Kasnııpaşanm ba 

riz bir hakimiyeti altında geçti ve bire 
karşı on golle Davutpaşayı mağlUp et
ti. 

Beyler beyi 
Anadolu hisar 

KadıkOy stadında karşılaşan Beyler

beyi - Anadoluhisar klüpleri maçı oyu 

nun ortalarında fazla yağan kar yüzün 
den yanda tatil edilmiştir. 

lzmirde 
Futbol ve atletizm 

Dün lzmirde yapılan lik maçlarm
da Buca Ordusporu 4 - 3, Göztepe 

Demirsporu 2 - l, Altmordu K. S. 
K. nü 2 - 1, Altay da lzmirsporu 
3 - 1 yenmişlerdir. 

500 metre mukavemet yarışı da 
yapılmış eski İstanbullu ve şimdi İz
mir Altmordu kulübüne girmiş olan 
Rıza Maksut birinci gelmiştir. 

Bcıiktaş stadında ilk maç Vefa Sü
lcymaniye rrasmda oynandı. İlk dakika 
larda §iddetli hücuırilarda bulunan Ve
fa muhacimlcri Hüseyin vasrtasile güzel 
bir sayı kazandılar. Bu golden sonra 
beraberlik i9in Süleymaniyelilerin gay
retleddikleri görüldü. Fakat bir türlü 
gol çıkaramadılar. Nihayet Vefalılar 

gene Hüseyin vas1tnsile üstüste iki gol 
daha yaptılar. ilk haftaym 3-0 nih<J. 
yet buldu. 

Beşiktaş: 11-Eyüp: 2 
İkinci devre Süleymaniyelilerin sert 

Askeri mektepler 
bendbol şampiyonası 

Dün Deniz Groikli sahasında askeri 
liseler hcndbol şampiyonasına devam 
edilmiş, hendbol şampiyonasının en 
kuvvetli ilci takımı, Kuleli ve Deniz li
&eai ka.rşıl aşm.ı§tır. 

Kuleli baştan sona kadar h5.kim bir 
OJ'mıdan sonra. kuvvetli rakibine 7 - 2 
ga:Jip gelmişt.1r. 

İkinci müsabaka Beşiktaşla Eyüp) 
arasında cereyan etti. Beyko.·lu Rıdvan 

da kaı:irosuruı alan Beşiktaş ilk dakika. 

larda derhal Eyüp kalesini sardı. He

men ilk anlarda Rıdvan günün ilk golü 

nü yaptı. Ve I:şref biraz sonra gol ade 
dini ikiye çıkardı. 

İki sıfır mağlilp vaziyete düşen E-

yüp oyuncuları şiddetli hücumlarla o. 

yunu Beşiktaş nısıf sahasına nakletti. 
V c üstüste iki gol yaparak beraberliği 

temin etitler. Fakat bu vaziyet de uzun 

~ürmedi. Siyah beyazlılar hakimiyeti 

tekrar ele alarak Eyüp kalesini sardılar. 

Ve altı gol yaparak ilk devreyi 8-2 

galip başariılar. 

ikinci devrede Eyüp daha 

bir oyun çıkardıysa da gol 

düzgün 

yapamadı. 

Halbuki Beşiktaşlılar yakaladıkları fır

satlard:ın üç gol daha kaydettikleri için 

sahayı 1 I-2 gibi çok açık bir galibi· 
yetle terketmİ§ oldular 

'Beykoz 
İlk maçı HihUle Beykoz yaptılar. Za ( 

man zaman şiddetlenen tipiye rağmen 
hakem oyunu durdurmadan idare etti.. 
İlk haftayın matemadiyen Hilal kale
sinin önünde dolaşan top bir türlü içe 
ri sokulamadı. Kaleci Murad birçok 
Bütleri meharetle yaka.lıyarak kalesini 
muvaffakıyetle müd:ı.f aa etti. 

İkinci devre rüzgar altına düşen Bey 
kozlular, ilk devre-deki kadar hakim~ 
lamadılarsa da seyrek hücumlariyle 

-Hilftl 
da.ha milessirdiler. 1lk golü sol ~ıkla· 
rı K8.zıın Hilal kalesine soktu. Bunu 
Şehabm ikinci sayısı takip etti. Bu &• 

rada Hilal de bir gol çıkardı ve üst üs 
te birkaç da fırsat kaçırdı. Tehlikeyi 

hisseden Beykozlular Şehabın gayre

tiyle bir sayı da.ha kazanarak 3 - 1 ga

lip geldiler. Hakem Fenerli Bedri oyu· 

nu güzel idare etti. Galibiyet Beykozun 
hakkıydı. 

Fener B. -lst. Spor 
Son maç Galatasara.yh Nihadın ha

kemliği altında Feııerba.hçe - İstan
bul.spor takınılan arasında oynandı. 

M8.<"~ saat 14,45 de Fenerlilerin hücu
miyle başlandı. Rüzgrla oynıyıı.n Sarı 
siyahlılar ilk devrede Fenerbahçeye 
muvaffakıyetle mukabele ettiler. Kar
şılıklı hücumlarla oyun revkli bir şekil 
de devam ederken Esadm yerine sol iç 
oynamakta olan Bülend Ali Rızaya çok 
hesaplı bir pas verdi. On sekizin üze
rinde önü boş bir vaziyette topu kapan 
Rıza herkesin gol beklediği bir sırade 
topu ayağından dört beş metre a.ı;:arak 
kaleciye kaptırdı. Bu ilk ciddi tehli
keyi kolayca savuşturan san siyah 
müdafaa ikinci tehlikeyi de şöyle at
lattı. Sağdan ortaya gelen topu Fikret 
sağ ay~ıyla ve hiç durdurmadan içe
ri dayandı. Top kalecinin ellerine çar
parak kornere çıktı. 

Birinci denetle san siyah müdafaa 
önüde b~kaca ciddi bir tehlikeye şa
hit olamadık. Buna mukabil Fenerbah
çe kalesi de bir defa çok tehlikeli va
ziyet:e düştü. Sağdan iyi bir pas alan 
Orhan vole bir şilt çekti ve top Fener 
mUdaf ilerinin kafalarını yalıyarak yan 
direğin dibinden avuta çıktı .. Birinci 
kırk befi dakikıı nihayetelndiği zaman 
gol yapmak iki tarafa da nasip olına
mıştı. 

İkinci devre Fenerlilerin şiddetli hü
cumlariyle başladı. San siyah nısıf sa 
basına yerle.şen Fenerliler sa.hanın 

çok çamur olması yüzünden bir türlü 
gol çıkaramıyorlardı. lstanbulspor mü
dafaası da ~uurlu ,.e ahenkli bir ~ckil
de lşlcdiğinde!l gol pozisyonları çok 

çabuk önleniyordu. G<>l çıkarmak için 
ga)TCti arttıran Fenerbahçelilerle gol 
yememek için çırpman lstanbulspor 
mlidcı.faasrnın mücadelesi oldukça şid • 
detlcndi. Hakem lstanbulspordan Fnh
riyi sert oynadığı için oyundan çıka
rınca, sarı liı.civcrt takımın tazyikı büs 
bütün tebarüz etti Otuz besinci daki
kada Ali Rıza vo Na.cinin çok tesirsiz 
oyunu yüzünden bir türlü gol çıkaramı 
yan Fener muhacimleri BUlendin çok 
yerinde bir kaia vuruşuyla ilk gollcrl-

""Di knzarunış oldular. Bu sayıdan sonra. 
oyun gittikçe sertlendi ve hakem 1s
tanbulsporlu Az.izle Fenerli Yaşan da. 
dışarı attı. 

-13 üncü dakikaya kadar vaziyet 1 - O 
Fenerin lehinde devam etti, 43 Uncü 
dakikada Niyazinin kaleye §andelledi· 
ği topu Ali Rıza oyunun ba§ındanberi 
oynadığı kötu oyunla tezat teşkil ede
cek kadar t:emiz bir kafa vuruşuyla. 

ağlara takarnk gol adedini ikiye çıkar
dı ve maç bu netice ile nihayet buldu. 

Fenerbahçcdcn: Ba.5ta Fikret ve Ni· 
yazi olmak üzere Cevad, Reşat, Fazıl 
ve Bülendğ lstanbulspordan da: H:ı.sa.n 
Samih, Enver v~ iki Orhanlar çokça
lıştılar. 

Fenerbal1çe takımı, Hüsameddin, Fa 
zıl, Ya...53I, Re.~t. Aytan, Cevad, Filt
ret, Bülend, Ali Rıza, Naci. Niyazi şek 
!indeydi. ı .. ~<!'lbulspor ise: Hikmet, Ha 
san. Samih, Aziz, Enver, Orhan, Re -
şad. Fahri, Orfüın, Nevzat, Seyfi terli· 
binde bulunuyordu. Hakem oyun Uze • 
rinde kU\'Vetli bir otorite tesis edeme
diği için üç kişiyi dışarı atma~a mec-

bur kalmıştı. O. Kavrak 

Galat<UJara:y - Topkapı ~nda Bülcm1 attığı gollerden birini böy'le yap""§ft. 
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GLU 
· -1- Yazan:. A. Cemalettin Saracoğlu 

Macera ve aşk romanı -45- vazan : (Va-Nu) 
Beyrutta 

şanlı 
''Avni ilah,, ın 
akibeti Alev gibi yanan beyaz kız vüclidü bu kara, 1 

küçük ve muzır pervaneyi göğsünden· silkip attr -1- cası, tek direği küdük ve hantal tek
nesiyle asrt bir harp gemisinden zi

SOKONETLE ÖLÜMÜ BEKLEYiŞ yade kadırga devrinden arta kalmış 
·'if ür· Deniz tarihinde öyle vakalar eski tarz bir mektep talinı gemisine 

vardır ki altın harflerle yazılacak k.a- benziyen "Avni ilah,. m biraz ilerisin 
dar · yücedir. Lakin baştan ' başa yı - de, gümrük dairesinin önünde de 
gitl~ destanı diyebileceğimiz bu "Ankara,, torpitobotu ııhtırn.a bağ. 
tarih kahramanlık, fedakarlık ba- lamış duruyordu. Bu iki harp gemi
lmnmdan pek zengin olduğu ıçın sinin, Beyrut, hususiyle İtalya ile 
Türkün cesareti kadar büyük olan 

hali harpte bulunduğumuz bir sırada 

Gecen t.efrikabrm büLA.laaı: 
Genç esir taciri Hacı Muıtata, UZUll 

bir i.hm.a.lden sonra, o gece ilk defa ola 
ralt, sabık gözdesi İsveçli Havvanm hal 
vetine ginni~tir. Halbuki, Havva, eski 
den pek sevdiği bu hacı Mustafa.ya kar 
ıı art.ık lakayt olduğunu g1'rüyo~ ve aklı 
fikri kUçUk SUnbUldeillr. SUnbUl, ha 
dmı edilmelt tehlikeııını atın.tıp hareme 
gizlice alın.ırtı§ bir Ha.be§li ı;ocuktur. 

'u esnada, geınlnfn penc;cresl.nden halve 
tl gözeWyor. 

tevazuu yüzünden bu va'kaları pek 
ço~umuz bilmeyiz.. ne işi vardı? Bu iki bahtsız gemiyi Sünbill, bu küçük çoouk, onun ne.za-

ye Abdürrahman çelebi derlermiş!,, 

kabilinden Havva.ya :sarılıyordu. 
Ayni zamanda da: 
- Anlat kuzum... Zenci imanı sana 

ne dedi? ... O geceyi nasıl geçirdiniz? -
diye yalvarıyordu. 

Havva, S-Oğuk soğuk: 
- Emin olun ki hiçbir fevkaladelik 

olmadı... Zenci imam, erkekliği bile 4 

olmıyan bir betbahttı .. Arknsmı döne
rek horul horul uyumş,ğa başladı .. An
latacak bir şeyim yok ... 

Mustafa, kJzryordu: 
-.. Havva .. Havva .. Sen benimle zıt 

İştc bu sütüunlarda siz okuyucula- Beyruta göndermek gafletinde bu- rında ideal erkek olm~tu .. Bu gün 
mnı,, a:nle1:&caRıro1 Beyrut deniz har-· lunmuş olan Babıalinin gafil bahriye görmüş, türlü türlü beyaz derili erke
bi de bu fedakarlık ve feragat men- nezareti, onların donanma ile Çanak- ği tecrübe etmiş kadın, o bacak kadar gitmek için bu kadar soğuk davranı-
hbelerinden birisidir. k 1 · çocukta, Afrika hararetini hissetmiş- yorsun. .. Yalım söylüyorsun.. Yalan a eye avdetlerine müsaade etme- ö 

Şurasını da kaydedelim ki denizde kl . . ti ... Sünblil daha bliyüyecekti.. mrü- ya.pryorsun ... Sahte, ımlıt.e!. 
L__ vl"b' l d l k" meme· e sucu cınayet dereceşme çı- nün sonuna kadar onun olacaktı .. Bu Eski sevgilisini canla.ndrrmak, Cl>Cl.-~l mag u ıyet er e o ur ı en par ~ . ~~ 

lak zaferlerden daha üstün görünür- kannış oluyordu. Bır kere Beyrut açrk zenci çocuğtuuın üzerine hiç, hiç kixn- turmak, mazideki ihtiras ~aa.tlerini 
ler. , On kişiye karşı tek başına dö. ve müdafaasız bir Iimandr. Sonra Bey seyi istemiyordu... Hatt! birkaç ay tekrar ya.,atm.ak istiyordu. Ame. na.fi
ğü~~p silahı elinde ölen kahraman rutta "Avni ilah,, gibi kuvvet ve kıy- evvel çıldmts1ya sevdiği Hacı Musta- le! Bütün emekleri boşa gidiyordu. 

1 t'adan bile, işte, yı!andan k:ıçar gibi Nihayet, bütün emekleri heba. ola.-
hiç şüphe yok ki onu mağ up eden meti harbiyesi olmcyan bir geminin kaçıyordu. Onun buseleriyle temasa rak: 

on cengaverden daha büyüktür, ela- bulunması limanı müdafaaya yara- geldikte cesede değmiş gibi tiksinl- - Anlaşıldı .. Ya sen hakikaten ih-
ha fedakardır. madıktan başka beyhude yere tehlike yordu. tiy11.rlamr~sm, yahut da. ben cazibemi S .. ihıw .. Beyrut,, deni= cengını b 

· ye maruz ırakmak demekti. Bunu Esir taciriyse, çoktanberi hasret lcaybetml~i! - diyerek, ınrtmı döndü, 
anlatayım: ··Avni flah,, m süvarisi Şemsettin kıtldığt sarışın ktı.dına kavuştuğu için yattı. 

t..327, senesi şubatmm on birinci memnımdu ... Kimbiiir, belki de, yan o-1 Bu muvaffakıyetsiz mua~ka., kü-cu.,.,....,.rt"'~ gu"nu·· sabahın pek erken kaptan da bilmiyor değildi. d d ki cliv d d .... 
a-.... , _.,... a a 'ger sarışın ko. mı uşune- çük zenciyi memnun etti. Bunun sebe-

scmtinde Berut limanındayız. Liman (Devamı var) rek "koyunun bulunmadığı yerde keçi- bI ken.dinin olduğunu sanki anlamış 
ynvaşyavaşuykusundan uyanıyor. ----------~~~--~~----------~-----=-~~~~--~.....:;::_.....::...~~--=----~~--~----....:::..~-----..~...,.....~......:~ı 
Mevsiinin, kış olmasına rağmen ade
ta ~~r .bahar sabahı ılıklığı içinde, 
gökte_ yıldızlar birer birer sönüyor. 

Bernt limanının mendreği içinde 
bir llaw gemisi demir üzerinde yatı
yor:· ''Avni llah11 korveti. Bu t~kne
ye he.ro gemisi ismi vermek biraz mü 
bala~i~~~~k ol~yoı .ama,.ne.çare ki, Casus 1ar1 n bir hafta içinde muhakkak r .. ··················:·····•••H••••H•••••••H•H•••; 
"Avni 11~1~,l:l.-ıhriye vsaln~elerinde - - Urette y-~ akaJanmac .. nı 'ste-r" ~ Yazaın: 1 
Osmmılr ımparatorlugu denı.z kuv- ~ - · ( 1 ffi : ı tskand-ı&r-F.-. SerteUJ 
vetleıjl).e ~i~r. ".Sahil mt.ıhaf:ı.zı ~olis müdürü: .. koridorda dolatan gözcilleri topladı: i - 42 - İ 
zrrhlllCôfvel- dir ve ''Avni ltah bir s~ayı bulana be§ yuz altın :mark - İngiliz casusunun bu otelde de ....................................................... . 
sefinei hüm~~ndur! " milk~fat vereceğim!., . kuvvetli fakat gizli bir eli var. Yabancı et ve cesaretin §t.beseridir, dostum! o 

1.ki · Ab<l""lh 'd' k'' h" b' Dıyordu. Meseleye erkii.ndı.arbiye da- bir adam tarasaut altında bulunan bir halde casuslann bu otelde de parma~ 
ncı u aını ın un une ır · .,· de bu·· ··k b' 1::.ı_ .. t mi t• s• 

lm ıre .. 1 yu ır a ~a gos er § ı. otele ve bahuııuı bu odaya nasrJ rrirebi- va,r türlü akıl erdirmek mümkün o ı " · 
• Berlinin bütün istihbarat şebekeleri lr. Burada uyuyor musunuz? · B d b .. 1 dil yan "hikmeti hükumet,, i cümles.in- - en e oy e ·~iinüyorum. 0-

Scmranın izi üzerinde yürüyor, bütün Şts.nke hiddetinden yumruklannı sı- telde daha szkx bir in:ıdb!tt lazım. 
den olarak bu gemi diğer iki arkada- sivil memurlar (Çıplak dansö.z)ü arryor kTyordu. 
şiyle beral·eı fstanbulda, birçok para- lardr. - En, emin ve gözü a~rh: memurla-

ı Otel koridorlannda dola~an sivil po- rrmd'1n iki ki!}i daha gönderiyorum şirn lar sarfiyle, talyanlara tamir ve gu· Aks" b"r t "du'·f " · 1 k Sem 1 1 es.. c .. en ° ara • ra. lis memurlan, 31 numaralı odaya bmıkr di oraya. 
ya tecdit ettirilmişti. nrn hükumetle temasını temin eden 

2300 tonl·1~ato hacI11ı'ndc ol"'n b lan bu pusulayı görünce ~a~rrddar. Biri - Çok iyi olur. Fakat, ben Semrayı 
1': .... Necnıi ey de 0 sırada mi.i.i.frn bir mese birlerine b~kı§tilar. ~u purnbyr kim -erak ı:iiyorum Zavall 1- - d 

eski zırhlı korvet "sayei şahanede., le bakkı-;J'.Ja hükumete malumat vermfk .... c.ı • ı .ıuzcagız an 
bırakabilirdi? bir haber yok. guya tecdit edilmişti ama gerek sür- ilzere tstanbula hareket etmişti. 

at, gerekse esleha bakımından za- Necmi beyin son hadiseden haberi 
manın herhan~i bir harp ::;cmisiyle yoktu. Semranın gaybubeti Berlin se
boy ölçüşmekte aciz, acaip bir şey foret heyetimizi de alakadar etmişti. 
olmuştu. Geminin ana bataryesi, ci- Türk sefiri, Alman hüktımetinc müra
varm.da baca fistanı, ha.va manikala- caat ederek, Semranın esraengiz bir §e. 

b 1 b kilde kayboluşundan büyük teessür duy rı gibi bazı arrzalnr u unan geniş ir 
duğunu bildirmiş ve hadisenin esrar 

meydanda bulunuyordu. Herhangi perdesinin bir gün önce yırtrlmasmı rica 
bir yerden demir zrrha nüfuz ederek etmi§ti. 

bu meydanda patlıyacak mermi ya- Bcrlin polis müdürü hadisenin gazete 
pacağı serpintiler ve ne.~redeceği bo- ı~e aksettirilmemesini istediği halde, 
ğ ıcu gazlarla, ut8ş-etrÜiyen toplan ve iki gÜn sonra bütün gazetelerin Semra· 
bunların orada yardrma hazır duran nm kayboluşundan bahsetmeleri zabı
dra.dmı da dairci tesirine alabilir- tanın faaliyetini gerilemi§ti. 

di. ( •) O gece baıvekil Betman Holveg da.. 
T edafiii silahları böyle berbat bir biliye nazmna şiddetli emirler veriyor· 

halele olan ''Avni llah,, m taarruz si- du: 
li.lı.lan, yani topları da fena tabiye C• "- BerHnde pli bir caaus tebcke
dilmişti. Filvaki zırhlının dört tane sinin .fn.:ı?iyetfo bulunduğunu seziyorum. 
15 santimetrelik seri ateşli topu vardı Cııaualamı bir hafta içinde muhaLkak 
ama bunlar omuzluklara yerleştiril- surette yakalnnmcınu isterim.,, 
-·lİŞ oldukların.dan "ijstüJcava.l . altı , Bertin zabıtası casuslarla berab_er 
şi§hane .. tabirine masada.k tuhaf bir Semrayı ararken, yilzba§ı Ştanke de 
vaziyet tahaddüs etmişti. Hulasa Semranın izi üzerinde yürilyordu. 

gemiyi İtalyanlar, kendi tersanemiı: Semranın yattrğı otele hergiln uğra. 
de, sanki hiç bir zaman harp etmiye-- yan yüzba.p, 31 numaralı odayx da ta
cek bir süs, bir zinet C§yası gibi bil- raNut altında bulunduruyordu. 
halde tamir etr·i~lerdi. YUzbaıı Ştanke bir gün Semranın 

İ§te 1327 senesi §Ubatmm on bi- odaıma uğradığı zaman, masanın üııtün 
rinci cumartesi günü sabahı Beyrut de bir pusula buldu. Bu küçük klğrt 
limanında yatan ve faik dii§man kuv parçasının UstUnde ıu utırlar yazılıydı: 
vetleriylc kar§ılaşacak olan harp ge- "Semrayı unutumızl O art.ık yer yü
m1si bu .. Awıi İ1ah., :zırhlı korveti zündc ~or .. ,, 
idi ve bunun içindir ki bu köhne tek
neye ''harp gemisi,. ismini vermekle 
r.1übnlaga ediyoruz dedik. 

Limanın mendreği içinde tek b:ı-

(lf.) Bay Ali Haydar Emirin Tür
kiye -· İtalya harp tarHıi balırisi &ayı• 
fa 213. 

Ştanke bu kelimeleri bet on kere o
kudu .. 

- Bµn.c ktiıtabhk 1 İngiliz: casusu 
bizimle eğl~~iyor.- Ben, bir cuu!lun bu 
derece kilstahhk, bu kadar cesard gös· 
terebUeceğinl kafama sığdıramıyorum. 

Diye bağırdı.. Otel garsonlarını ve 

Ştanke, polis müdüriyetine ko;ştu. 

Polis müdüril c;ok sinirliydi.. Yüzbaşı 

Ştankcyi görünce: 

- İyi ki geldiniz, dedi, bu casuslar 
ancak sizin yardımınızla ele geçebile
cek. Diindenberi telefonla beni de teh. 
dit ediyorlar. 

- Telefonla tehdit mi ediyorlar? 
- Evet. (Takibata nihayet verin .. E-

meklerinir bo§Una giledecck !) diyorlar. 

- Ne ciiret bu, Allaluml Ne cesaret .. 
Bunlar casus değil, haydut çetesi 1 

- Çok doğru söylediniz. Ben öm-
rümde böyle casuslara rastlamadım. 

Geçenlerde idam edilen Fransız casusu 
ölünceye kadar ağzını bile açmamıştı. 

- Bunlar da ağrılanm kapamryor. 
lar .. Ah §unlan bir ele geçirsek. 

Ştanke Semranın oteldeki odasına 

bırakılan pusulayı uzattı: 

- Türk sanatk~rnun öldürüldüğünü 
ima ediyorlar. Acaba doğru mu? 

Poli!I müdürü pusulayı okuyunca göz 
!erini a~tı: 

- Bu kağıdı otele ne cesaretle bırak 
mışlar. 

Ve yumruğunu masaya vurarak ba 
ğırdı: 

- Oteldeki sivil memurlara afyon mu 
içinni!fler? ! 

- U yumadıklarr muhakkak. Hepsi 
dört gözle aa~a sola bakmıp caıus arı
yorlar. Fakıı.t, onların gözü önünde dö
nen bu fmldaklar imıant hayretten hay. 
rete dütürüyor. 

- Hayrr .. Hayır .. Memurlar da, &ar 
sonlar da uyuyorlar demek. 1'u ne rez:a.. 
Jet 1 31 numftrah odanın nezaret altın~ 

da bulunduğunu casuslar pekal§ bilir
ler. Böyle olduğu haltde, bu kadar tehli.. 
keli bir odaya bu kağıdı bırakmak cür' 

l'olis müdürü birdenbire hllt.ırladığı 

bir vakayı kmk bir sesle yilzba!'Jtya an. 
Jatınağa ba~ladı: 

- Erld.ruharblyeden bu sabah bir 
telefon haberi aldım: Mühim bir vazife 
de müstahtcm bir istihbarat zabitinin 
apartrmanına bu sabah - kendisi evden 
çıkar çıkm:a.ı- ~ bir hrrsız girm.1§. Fakat 
çok !'JÜpheli bir hırsr.z. 

YUzba~ı gC!derini açarak heyecan için 
de dinliyordu. 

Polis müdürü sözüne devam etti: 
- Hırsız, apartımamn arka pencere

lerinden bahçeye atlayıp kaçmış. Kolun 
da yalnız bir evrak çantası vann;~ .. 

- Bu apartımarun aJdresini bnna söy
ler misiniz? 

- Erkilnıharbiye reisinden ~iddetli 

emir aldım .. Söylemeğe mezun değllim. 
Yüzba§t Ştanke ~tipbe ve tereddüt i. 

çinde bir müddet bocalayıp duı•:!u.Sonra 
birden oturduğu koltuktan kalktı:: 

- Ben erkanxharbiye dairesine gidi
yorum. Semranrn izi bulunursa, lutfen 
bana telefonla bildirmeyi unutm:ızsınız, 
ıdeğil mi? 

- Hay hay.. Merak etmeyin 1 
* ~ :/-

Bu nasıl hırsız ? 
Yilı:batrrun içindeki şüpheler gittikçe 

bilyilyor, derinle;,iyordu. Vaz:ifeainin 
ba~ma gitmek üı:ere polis müdüriyetin
den aynlınca doğruca evine gitmeyi 
kararlıııtırdı. Şoföre adres verdi .. Oto. 

mobil on d.akiq, sonra apa.rtmıanınm 

kapısı önUndc durmu§tU. Yftrbn~ı evi
nin soyulacağmı aklrndan geçirmemek. 
le beraber, garip bir duygu onu eve ka
dar ııÜrüklemi§tİ. O gUnletl:lc ihtiyar ve 
beceriksiz hizmetçisini savdığı is;in, 

gibi geri döndü. Fakat düşesin pence
resi önünden g~erken içeriye bir göz 

daha atmaktan kendini menedemedi .• 
Genç kız hal! dua ediyordu. 

- Yarabbi... Melaikelerini imdadı
ma yolla! - diyordu. 

Bunun ne demek olduğunu anlamı

yan Sünbül, her tehlikeye rağmen içe 
ri girmeye niyetlendiği için, bir giz
lenme tedbirine başvurdu. Elini uzat
tı. Orada, pencerenin yanında beyaz 

bir ipek şal duruyordu. Buna bürünüp 
usulla içeri girdi... 

Ve kollarını açarak, düşese doğru 

yürüdü. 

- YarabbL.. Melaikelerini yolla ... 
Düşünün ki odada. küçük bir kandil 

ya.ıuyor ... Beyaz şal arkasındaki küçilk 
ıencinin kollariyle açılmış, ilerliyor ... 1 

Ve o a.snn bütlln işi melekleri, cinleri. -
şeytanları düşünmekle geçmektedir ... ~ 
En cahil kadınından . en okumuşuna ka ~ 
dar hepsinin dimağında. ayni iman... i 
Onun için, koridordaki cahil kadınla
rın • 1noobel1le Sa.ngül'Un - başına ge
len ayniyle d~esin de ba§ma geldi. .. 

- Yarabbi! ... Melft.lkelerinl yolla. 
Dua.sının huşuu içindeyken, tanı ye.
mb~mda açılmış bir kanat gibi, §alm 
bir ucunu gördü ve ibadetinin semere. 
ei hılsıl oldu sandı. 

Şimdi, ipek kanatlar, vUcudunu sar 
mıştx. DUı;ıes, kendini koyuverdi.. İri 
kirpiklerinin gölgesinde zeberced göz.. 
lcri, uhrevi mi, dtinyevt mi pek anla
şıla.mıya.n bir zevk içlnde kaydı .. Sır
ma sa~la.rı yastığı kapladı .. Başı arka
ya doğru kaydı ... O gilnkü müthifi he- ; 
yeçıtnl rı tal(tp deil l:lu g-c-eeıtı aha 
müthiş heyecanın tesiriyle dudakları 
iki parmak aralandı. İnci gibi iki sıra 
beyaz dişi göründü ... 

:Meleğin ka.natla.rı çırpındı .• : 
ICandil söndü. 

Arlık siyah ve beyaz farkedilemfyor 
du. Onun için, gelin, koynundaki kt.l
çlik meleğin rengini a.nlıyaınamakla be 
ra.ber, onun ipek kanatları altırıda kı
mıldanan vücudunu farketti: Hakika
ten m~lek: KUcıücük ... Rafaclin tablo

lannda görlildtiğü gibi... Ayni .roman
da aşk meleği .. Acaba bi.zuı.t Kupidon 
mu? .. Oklarını batıracak mı?. Kalbini 
delip geçirecel;: mi? ... Fakat kalbi ı:neş 

gul düşesin.. Gc.nç ni§anltsını, yarı 

b:ıygmlık arasuıda düşündü .. 
İşte . İşte .. !şte. 
- Ah ... ! - diye bir çığlık kopardı ... 
Bu tatlı ınıdır, acı ınxdır. nnla.şıla-

mıyan garip rüyadan sllkinmek üzere, 
yerinden fırlamak istedi. He.lbuki, iş· 
te, küçUk melek ondan hA.la a.yr11mı
yor ... Kanatlıırı, ışığa aşık pervane gi
bi ~ırpıruyor. 

Fakat, alev gibi yanan beyaz k:rz vü 
cudu, bu kara küçük ve muzır perva.-

neyi göğsünden silkip attı • . 
Bir çığlık daha kopardı. 
Tanı o esnada, iki kamaranm ara 

kapısı açıldı. Ellerinde ~amdan, dam .. 
donörler, içeri girdller. 

İkisi de teli.s içinde: 

- Ne oluyor, ne var, düşes~ 
- Bilmiyorum ... bilmiyorum .. Banıı. 

bir §CY oldu .• 

Sadmenin tesiriyle, Sünbül hala yer 
de yatıyordu. Fakat yakalanacağını 

anlnr anlamaz, mahut maymun çevik .. 

liğiyle fırlıyarak pencereden kaçıver
di. 

(Devamı oor) 

apartımanmda yalnız: oturuyordu. 
Anasr Madam !)tanke kız:mın yanın

da idi. Ara ınra oğ1unun daire!inde ki!. 
hr, ortıılrğı aill'!r ıüpUrilr, tanzim eder, 

gene kıumn y:!lnına dönerdi. Madam 
Şt.:m!:e oğlunun · bek~r kalmasrn.dan 
mü~teki idi. 

- Seni ev1end.irmeıden ölürsem, g<J.. 
züm arkada kalacak! derdi. 

(Devamı var) 



Kürekleri biribirinin kafasına 
'luruyor ve salları düzünelerle 

kapaklandırıyordu 
Jlu arada ise kayık yapmak ve nefer
rc bu kayıklan kullanmasını öğretmek 

mdı. Tdme inşaatı için gönüllü iste 
ve bu amelenin nöbet işlerinden af

!tınacaklannı il!n ettik. Bunun üzerine 
duda herkes, hatta ömründe çekiç bi
lcullanmamıt olanlar gönüllü yazıldı. 

r Neticeler müthişti fakat ortaya ko-
tekneler hiç olmazsa su yüzünde 

.. cbilecek gibi oldu. Kayıklar üstleri 

etken bezi ile kaplanmış tahta çerçe
clcrdi. Sallar çok ağrrdı ve bunlan ir. 

ağa kndar taşımak hiç de kolay bir iş 
ğildi. 

Şimdı sallan kapaklandrrmadan ve as 
erleri bütün Oja ırmağına dökmeden 

e edebilecek adamları nerede bula-

lcc~ktik? Hog HampFlyr bedbindi; 
t bu hususta bir de dil§Üncesi vardı. 

- Bu acemi çaylaklar, talim ve terbi 

c edilerek tecrübe görmedikçe işi, ka· 

U değil be:crcmezler. Eğer az geri

büyük bir su birikintisi var. Salları 

birikintiye götürerek efrada talim 
tirebilirlz. dedi. 

l>l)ğru söylemişti. Talime başladık ve 

· ki bunu yapmıırz. Amatör tayfalar 
İin ışığında bil: beeeriksi.zdilu. Conni 
r kürekleri birihrinin kafasına vuruyor 

t sallan düzünelerle kapaklandmyor-

İu. Sonra bunu ge:eleyin tecrübeye 
~ lb!ötılar: netice bilsbütün berbat çık 
~ Ayakl:ınnı dayryarak yelken bczıe,i. 
f deldiler ve tekneleri batırdılar. Bun· 

~ı dipten ç•kararak ve delikleri tamir 
tttik. Fakat iki üç günde çocuklar i§in 

~!if taraflannı öğrenmişlerdi. Kayık· 

rla sallan, S:uana köyünün portakal 
di • 

4 

Hareket gecesi geldi, çattı. Ortalık 

zifiri karanlıktı ve yağmur bardaktan 

boşanırcasına yağıyordu. Yağmur sağa 

naklan yelken bezlerini iyice şişirdi ve 

teknelerin ağırlığını iki misli arttırdı. 

Bunları taşımağa memur edilen adam
lar analamclan emdikleri sütü burunla. 

nndan kustular, fakat bu zahmetler 

kayıklara binecek adamların çektikleri
ne nazaran hiçdi. Bunlar çamurlara diz-

lerine kadar gömüldüler. Zavallılar sö. 

ğüp sayamıyordu bile: çünkü verilen 

emir. Kat'i sessizlik ve sükun istiyordu. 

Türklerin kar~ıdan bizi izlemesi ihti

mali yoktu.Onlar da şicl:letli yağmurdan 

her lıa1de s:ğınacak yerlere çekilmiş ola 

caklardı. Yahud da ben böyle ümit edi-

yordum. 1 
tleri yürüyüş kolu ayaklarile geçti.

1 
Sonra da neferler suya daldılar. Akntı. 

lar bunlnn sürük!etdi. Daha iki metre, 

ilerlemeden iki kişi boğulmuştu. Kuman 1 
1 

da etmekte olan binb3§ı Brandan olup 1 

biteni gördüğü halde bağırarak kuman-1 

da veremezdi. Yanı başında olan nefe-, 

rinkulağrna fısıldadı: 

- Koldan aşağıya kulaktan kulağa 

haber verilsin: Dörderle kol teşkil edin. 

Sağ kol yanı başındaki neferin beline 

sarılacak. Sol el ile önıdcki neferin pa. 

laskası tutulacak t 

Bu yapıldı. insanlardan vücuda gelen 

beşeri yılan kıvrana kıvrana ırmağın 

karşı yakasına vardı. tık tekneler suya 
indirildi. Neferler de bunları kilrekliye-

rek karşıya ulaştırdı. Türkler hiç bir 
ey i itm ıni§ti. 

mst YALNIZ 

1 

ıra vw a ıre l7il n n 
pDOctlYI aıırnsozoını 

öOlYılnlce .. 
Geçen hafta Amerikanın Kcptann 

vilayetinden Y okansburga, tayyarc
sindeki iki yolcusu ile gitmekte olan 
tayyareci Mirnevi yolda tayyare dü
meninin başında ansızın ölmü~ ve 
ta~·yare başıboş kalmıştır. :r eltişa dü
şc·l. bnba ve kız iki yolcu, tayyareci
nin öldüğünü farl:edince, 16 yaşm

deki kız Kriger dümeni almış ve bu 

işin heniiz müptedisi olduğu halde 
tayyareyi salimen yere indirmi~tir. 

Y apıbn muayenede zavallı tayyare
cinin va7Jfesi ha~mda sektei kalpten 
öldüğü anla~!!lmıştır. 

dan başka Slag dudaktan arasından bir Baba Slag bu sözlere hiç ses çıkanru. 
geyler rrurıldarunıştt. Mazi bu sözleri yor, Madam Slag ise kızını istirahate 
adam akıllı duymamı! olmakla beraber göndererek işlerini, bütün gün tarlada 
Slag•ın: çalışmaktan yorulmuş ve bitkin bir balo 
''- Boyundan bosundan utanmıyor gelmiş olan Maziye gördürüyordu. 

musun? Bab:ısı yerinde adamsın!., Hayat Mazi için hiç d~ tatlı geçml• 
Dediğini sanıyordu. Herifin kötü yordu. Fakat o, hiç de 51zlanmıyordu..ı 

a 

., 

RAD-,0 

ISTA.lli BUUL: 

\ 8/1'~1tALA• 

BEYOCLU 
18,30 pULkla dans mtL!fldsl, 19,30 çocukla 

ra masal: t. Galip tarafından, 20 Rıtat ve ar 
kadq'.an tara!ında.ıı Türk musikis1 ve halk 
§&rkılan, 20,30 Safiye ve arkada§lan taratın 

da.n Türk mus1kisl ve halk prkılan, 21 aa.at 
ayan, Şehir tiyatrosu dram kı.smı t.arafmda.ıı 

bir ~msil, 22 ajana ve boru haberleri, ve 
ertesi günUn programı, 22,30 plAkla sololar. 
23 son. 

VİYA.VA: 

18,35 hafit musiki kameri, 18,M Brahmam 
blr &ontı, 19,15 havadisler, ve muhtelif prog 

ram, 20,20 gençlik neşriyatı, 21,06 Veberfn 
(Oberon) islmll operası, perde aralarında 

hııvadialcr, 23,36 l{uartet konaert, 24,35 dan! 

haval4n, 

BERLtN: 

18,05 kUçUk konser, (Bulgar halk şarlolıı 
rı) 18,35 konferans, 19,05 plAn neşriyatı, 

20,05 havadisler, 20,20 Bcethovenin ve Brah 
msm eserlerinden konser, SonnUar 21,06 h& 
vadlsler, 21,15 Uyatro, 23,05 havadlsler ve 
muhtcllt neşriyat, 23,35 Kolonyadan naklen 
gece muslldsf, 

BUD1PEŞTE: 

18,05 konferans, 18,35 piyano ve keman 
konseri, 19,15 konferans, 19,30 piyano ile 
Llsztln eserlerinden parçalar, 20,05 havadis 
ler ve muhtc'lt neı,ııiyat, 20,30 Macar mu.sik! 
si, halckmda bir konforanıı, (tarkılarla) 21, 
M muhtelif opera parçalan, 23,10 plaklar 
24,10 Brltruıya otcllnden naklen dans hava 
ları, 

1' I )' A T R O L A R 

$ehir1İ°1Jaf rosu 

111111111111111 

"!~!~//~ 

fEPEBAŞl 
dram kıımında 

bugün tatil günlldtlr. 

fl'ran81Z Tiyatrolımlcb 

Operet kmmı 
LEYLA Ue ımcıo-ı-UN 

IL'\LK Ol'ERETJ 
Aılaksim Uyatroııunda 

Zozo Dalmas ve Fono 
kosun iştirakiJe 

il.SKİ IIMIA.1\1 ESK1 TAS! 
;tuyük opereL Yeni kadrOJ 
Teni Rale 

t'URK 
IH.ELU 

iPEK 
S.\KARYA 
l'lLDl..Z 

smn:n 
~LKA.lA.8 

fAN 

ŞrK 

~,\RS 

ASRI 

ı Glzll izdivaç ve 931 KDd.. 
nın §en aa.au 

1 Sirk 
1 KUçUk preııae8 ft Lonıl 

HardJ Kan kardqler 
1 Bokaör atltçU{H&rold LuiJ 
a Filoyu takip edelim 
ı Çapkın gene .,.. ÇiDcme 

gece!eri 
1 Tatil bel& 
ı Çöl ıdWı§örlerf 

1 Kahraman haydut'" aut 
dU.ren gözler 

1 Programını blld1rmemt,ur 

1 Programını blldlrmemtfth' 
ı Kuta Diva n Dantenbt 

cehennemi 
ASTORYA ı Kanunsuz memleket .,. 

~ gecesi rllya.ııı 
VUUun..tTET ı Progrru:nmı bildlrmemfıUr 

ISTANBUt; 
ı Korkuauz kaptan .,. V179 

na aşk beldea 
MtI LI ı Mazurka 
WLAL 1 İşte Bahriyeliler ft qk 

GlUm ve Şeytan.. 
AZAK ı Viyana seni aevfyonmı w 

Karakedl 
ALEMDAR : lşte bahriyeliler Ye AtJr. 

öJUm ve pyt&n. 

KCIALBE'I ı Kan ve Gençlik ve Ftrtma 
dan sonra, Aalanlar ad.-

OSKUDAR 
• Programını blldlrmemJftlır 

BALAT 
ı Bitmeyen ıatırap, Nn 

york e.sran ve çor .,. 
gençlik. 

nuyWı wııeyoa1st .. 
maııyettzmaa 

Pr. Zati Sanıur 

Şehzade&.ınu:la 

FERAH sinemada 

Arzuyu umum! Q.. 

rine temsillerin! 
birkaç gi1n daha 
devam ediyor, 

düşüncesine bakın hele!.. Maqalın yü- Marşalın verdiği söz aklına geldikçe a• 
sil kireç gibi olmuş, yumruklan sıkıl- vunuyordu. Kendisne hiçbir giileryÜI 
mıştı. Genç kız, iki erkeğin döğüşe:e. göstermemiş olan şimdiki hayattan za. 
ğini sanmıştı. Fakat Marşal ceketini o- ten fazla bir şey beklemiyor, on altı ya• 
muzuna attığı gibi, gidip bavulunu aldı. şındaki yüreği istikbali ümitle bekliyor 
Onu hiçbir şey yolundan alakoyamadı. du ... 
Sla~·ın vermek istemediği gündelikleri- Genç kız oturmuş olduğu gölge köşe 
ni bile bıraktı. Böylece b:ışlanmış işleri de bütün bunları düşünürken kahvaltı. 
yüzüstü bırakarak çekip gitti. Çiftlikten srnı unutmuştu. Tam ikinci dilim ekme>1 
çıkarken, ağlamakta olan Mazinin ya. ğini yiyeceği sırada, yolda bir kamyo
ıunda durarak yanağını okşadı ve: nun homurtusu işitildi. Arkasır&n be.. 

lllkü~ü V~Dliilo~ 

- Uslu otur, dedi. Beni bekle. Bir yaz toz bulutlan b:rakarak geçti. Fakat 
gün seni almak için tekrar gelirim. tam köşenin önünde, arabadan yere bir 

Kız, dünyada biricik arkadaşının, şey düşerek yuvarlana yuvarlana az ö-
kayboluncaya ka:iar, arkasından baka teye gtti. Bu bir adam daha doğrusu 

kalmıştı. üstünde soluk mavi renk elbisesi ola.a 
O vakittenberi çiftlikte yaşayış büs· güçlü bir delikanlı idi. Düştüğü yer-

bütün kötüleşmişti. İşler yardımcı ola- den hemen ayağa kalkarak civar tarafa 
rak kimse bulunamıyordu. Bu mevsimde araştırıcı gözlerle baktı. Derenin yanın. 
rençberlerin hepsi kiralanmıt bulunur. da oturmuı ve elinde bir dilim elamk 
du. Çiftlikte işlenmemiş bir kanş top- tutmakta olan Maziyi gördü. 
rak b.rakmamak için Slag, eanı çıkınca Düşerken yaralanmıt. pkağmdaıı 

ya kadar çalışıyor, kızı Kori de dahil kan akıyo11:lu. Toz toprak çinde kalımı 
olduğğu halde insan, hayvan herkesi sa ellerini silkti, çamurla kirlcnmit yüzün· 
babın ilk ışığından, akşamın karanlığı. den akmakta olan ter ve kanları sildi. 
ııa kadar çal:ştınyordu. Mazi daha fazla bekliyemedi. Dereye 

ötekiler tarlaı:la çal·~ırken Korinin de ko!tu, mendilini ıslattı. Çocuğun yanına 
hayvanlara bakması lazımgeliyoıi:lu. Za • gidip yaralı yerini ıslak bezle temizledi. 
ten huysuz olan bu kız, İlf yUzünden Delikanlı otların listünc yığılmış, bayı
büsbütün hırçınlaşmı§. her işe homur- lacak gibi idi. Kim bilir nereden kaçm·ı 
danmağa başlamıştı. tı? Kız mendilini bir daha ıslattıktaıı 

Ara sıra: sonra bütün yüzünü gaznnü sildi. Serin 
- Bereket versin ki diyordu, haziran lencn çoeuk hayata döner gibi oldu. 

Cta Milt Famess'le düğünümüz olacak, - Aç tnisın? 
ben de bu sıla ve yoruçu evden uzakla- Evet demek istiyor gibi başını aatııı~ 
p:ağım. Bunun üzerine Mazi ona eliıtleki ekmek 

• 

Yazan: Nakleden: 
Süz.an Şantaı A''lmet Ekrem 

HABER Gazetesi Df'Şrfyalı 

1936 
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- Doktor d4li?nl muayene etti. 
- Ne dcdi1 
- l8tirahat tavBiyo etti/ 

- Kcıç yaşındasınızl 
-8!1 
- Evli misinizi 
- Heni2z değ!1.I 

O ~!!~:~k~~b~~:~ ~ba· \ 
sar b~smaz yegane dükkana gitti: 

- Sizde çok olgun domates vc
ys bayat yumurta var mı) 

Dükkancı gülümsedi: 
- Galiba bu ak§am "Hamlet,, i 

scyreceksiniz. 
- Hayrr. Ben aktörlerdenim, işi 

sigorta etmek için çürük yumurta ve 
domatesleri toplıyacağım da 1 

fFaD2 
Bay Tevfik otomobild .... t. _..:dtınm 

dü§ünnüştü. Bir hafta sonra bir fO• 
för çıka geldi: 

- Cüzdanınızı arabamda dü§ür 
müşsünüz. Daha evvel getiremedim, 
haıtaydım. Affedersiniz. 

Bay Tevfik teşekkür etmeden 
cüzdanı alıp paralan saydı: 

-Tamam! Bin lira 67,5 kuruş 
30 para .. Bir hafta da yüzde 6 dan 

faizi? ... Zihnen hesap edemiyece· 
ğim, hesaplıyayım da borcunuzu söy 
lerim! 

CDgıaııraı 
Kocasına çıkıştı: 
- Niçin cıgara içiyorsun ? Bili

yorsun ki tütün insanı yavaş yav~ 
öldüren bir zehirdir. 

Erkeğin aksiliği üstünde idi, ho
murdandı: 

- Ne yapayım ( Senin hoşuna 
gitsin diye arsenik içemem yal 

Merdivenin bittiğinin far1mıda olmı
ya.n dalgın ada.m! 

Malfil'ltok 
Hayrola? lzmire ne zaman 

geldin? 
- lki gün oluyor. Evlendim de 

§Öyle bir bal ayı seyahati yapayım 

dedim. 
- Ya, tebrik ederim. Hanıme· 

fendi nerede? 
- lstanbulda 1 
- Ne münasebot? 
- Ne münasebeti olur mu) Evi 

kim bckliyecek? 

Edime treninde bir kadın yanın· 
daki yolcuya: 

- Lutfen. 1iye rica etti, pence· 
reyi kapatır mısınız. Yeni hastalıktan 
kalktım, pencere açık olursa derhal I 
ölebilirim. ' 

Adamcağız pencereyi henüz ka· 
patmıştı ki karşısında oturan başka 
bir kadın itiraz etti : 

- Olmaz 1 Olmıız ! Sakın pence· 
reyi kapatmayın 1 Havasızlığa daya
namam, derhal tıkanır. ölürüm 1 

Yolcu şaşırmıştı : 
- Peki ama ben ne yapayım) 
Başka bir yolcu atıld': 
- Gayet basit. Evvela pencereyi 

kapatırsınız, bir mtiddet sonra da 8· 

çarsmız. Bövlecc ikisi de öleceği için 
l•tır# ' 1 , .. , ..... r 

Seoıı lktDmsnın 
Sabah rcfikleı imizden .. Son Pos

ta .. da "Sen kimsin),, başlığı altında 
yaveler neşreden ismet Hulfısiden 
bahsediliyordu. Birisi: 

- Peki anıa, canım, dedi, ismet' 
Hulusi kimdir~ 

Fikret Adil cevap verdi: 
- Sdami izzetin "Astar,, r. 

Çcculk 
Küçiik Mehmede annesi söyledi: 
- Oğlum, git bak, kasabın sığır 

ayaklan var mr) 

Çocuk 'iraz sonra geldi : 
- Göremedim anneciiim. Ayak 

lannda kundura vardı! 

- Yarın adaya gidiyor m.u.yu.s ' 
• - Eoot. Sabahleyin ya,ğmur yaD<J.f' 

aa (j~Wdcn sonra, l5~ledcn SOttra yc4tJf' 
stı sabahl1J1fin gideriz! 

Acene etme ı 
• 

Gemileri batmış, Salamonla Le\'! 
bir sal üstünde calgalarla L<:.~bv.~:ı k~ 
mrşlardı . Levi, kocaman bir dalga· 
nm sala doğru yuvarlana yuvarlan' 
geldiğini görünce e1lcrini açıp dua)" 
ba§Jadı: 

- A .. · .nr Biri bu l:adircdtt' 
sağ ve aalim halas edersen ..• 

Salamon telaşla nrkadafnun aözt 
nü kesti: 

- Dur 1 Şimdiden taahhüde 

ri~me, kara göründü 1 

- ~bununla da sl5kemezsem, 

i!lnmnite m1lracaattan 'ba-Jka ~re 1ı.'al

mıyacakt YAZISIZ HiftA YE: Kazar.edelerin imdat iş:ı;etl 
F 

• isi v L NIZ 

I 

MART 

Mazi, atlan brlanın alt bagrnda, de.. 
renin yanmda durdurdu. Ekmekle pey
nirini yemek için, süğüt ağaçlannrn göl 
gelendirdiği köşeye oturdu. Sabahtan 
beri tek başına ~şmıştı. Zaten böyle 
yapmağı pek severdi; ovaların sessizlik 
ve ıssızlığı, arkadag ohirak yalnız iki 
kocamıın atı, ne de hoşuna gidir.ordu. 

u ntlann yanında o1dukça. Mazi ken. 
cini hiç de yalnız sanmazdı. Gümüş su
ları ve sevimli şanltılariTe akan dere de 
on ın yoldaşıydı. Mazi ara sıra, bu dere 
d rahat rahat ve çırçıplak yıkanmak i-
~ı tnnyeri ağarırken çiftEkten kaçar. 
d lr gün azıcık geç kalmış, Slag onu 
a.ı z ın bastırmıştı. Dayak yiyeceğim 

dıye epey korku geçirmişti. 

Fakat çiftçi hiç sesini çıkarmamı§tI· 
Kızcağız çabuk çabul: elbiselerini üstü
ne geçirirken o gelmiş, biraz itip kak
rruştı. Hatta suyun okşamasından henüz 
serin otın çıplak onıuztıha elini de 
koymuştu. B~ kaba ve sert elin harare 
tinden az mı sıkılmıştı? 

Baharın henilz başlangıcı olmakla 
beraber, hava çok sıcaktı. Mevsim epey 
ilerlemişti. Slag da tohum atmak için iş-

lerin bitirilmiyeceğini homurdanar.;k 
söyleyip durmaktaydı Çiftlikte insan, 
hayvan herkes ço!< çal :ş•yordu. Mazi de 
altı saattir soluk almaksızın tarlalan 
sürmüştü. 

Tarlada sürmüş olduğu geniş parça
ya baktı; altüst ediltn kati toprak da. 
ha şimdiden ~ilneşin ııcaklığı altında 

solmağa başJAmışti. D~ha da sUtU1ecek 
kocaman bir parça vard ı. Tarla sürmek 
güç bir iştir; erkt"klerin yapacağı his iş .. 
T.fikin Mazi on altr yaşında olmasına 

rağmen güçlü kuvvetli idi. Hem de Ma
dam Slag'ın dediği gibi, ekmeğini ka
zanması gerektı. 

Slr g'rn toprakları çok genişti. .Mar. 
şal'in gittığindenberi de bu adam, tc!c 
b<.şıma çalışaca~ım diye, kendini ö!dü
rüyo. du. 

Genç kız Ma:şali düşündü;cçe hep i
çini ı;ekmektcydi. Dclllrnnlı ötekiler gibi 
bir çiftlik yaruı.~ması değildi. Pazar gün 
leri köye indiği zaman li:itünü başını 

ötenler, onu Se:ıt Luiz'<len gelmiş bir 
şehirli sanırlardı. Anbard:ı serili yatağı. 
nr:ı yanr başında. kitaplar durmaktaydı. 
Böyle olmakla beraber elleri yumul: yu 

, 
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muk vt bcınbeyaz kalını~ blr haylaz da 
değildi. Uç kişilik İIJ görüyordu. 

Buna ragmcn Slag·m azarlanndan da 
kurtulamıyordu. Çünkü çiftliğin eahibt
ne bakılırsa ki.-nse adam akıllı iş görmü

yordu; daha çok ialı§mak lazımdı, Fa. 
kat etin sıkan, Madam Slag'ın bitmez tü 
kenmcz mızmızlıklar, sonsuı cimriliği 

idi. llu koeııkarı bir tCY lşırmaaınlar 
diye her tarafı kilitlerler, cUnde birkaç 
defa yana,malann yataklarını altiıst 

cclerdi. Cimrıliği bütün köylerde meşhur 
olmu~tu, Gündelikle çalışmak için çift
lik çiftlik dolaşan rcncberler buraya ya
nıltmazlardı bile ... 

Bununla beraber geçen yıl harm4n 
iııkrin~ gclmit olan Mar~al bu ytl da 
tohütn tmn ve ilkbahar tıterı için gene 

lirV-Jellkle çaıı,maga aeıınlfti. sıaı biı 

elife, hiç bir şoy sezdirmek iıtetrıekai· 
tin, çok şaımıt ve llevinmi§ti. • 

Fakııı i t 1 fo tam iUnturlu taMatun 
da Matf4l başını alıp giım!Jtl. Arada 
çıkan •hemöiJy tıılz bir kavga, onu bu
raI:ıMın Ut.'1kla~fınruftı. Marşalln kıza 

u mr yardımı olurdu? A~ır ıUt kovala. 
rmı taşınuığa. kuyudan su ~ekme~t'. 
uab.lyl d flrıyı Jtmeğt hep tllnl uza· 
tıı dı . OUnôliıll:'I yorucu i lcıti bitince, 

Ak;amlnl'f kapı eşiflnde beraber oturur 
far; urun uzadıya konuşuyorlardı. 

Martal kızı tcviyorclu. Mazi, bayatı
nı tt~ki1 edtti blnbfr' manasız olup bftt. 
rıi: ktl~ük köpeklcrltı oynaşrnalıırını, 

bir kutu lçind~ bakti~ı yaralı kocaman 

tırtılı: çiftli!( sahibinin kızı Kor! Slag'ın 
kiliseye giderken giydiği yeni entariyi, 
bu entarnin esk!dU:ten sonra lcendisine 

verileceğini anlatır durur. Çok defalar 
ela Marşııl, kcndhini ıornuya çekerdi: 
onun buraya nereden gelmi~ olduğunu 
ıınlamak isterdi.. 

Mnzı o zaman dcrın IHilya ve ruyala
ra dalardı. Brovnvıl yedmhanesınden 

buraya geldiğ{ni biliyordu. Oaha sektı 
yaşın~ yt:ni basmış olduğu bır ~'ılda 
Slag yetimhaneye giderek kızı alıp bu· 

raya g~thmişti. Mazi orada gİydl~l k::ıu:ı 
saba. çirkin üst başı . sarı dUvlflı ko • 
cr.rnan salonları. scvğısiz ve mcı'hatfü:t
siz geçen yaıayışı hatırlıy6rdu. Sla~ 1-
larrh yanında geçirilen hayat ptt. od~ 
ôzlcnecck gibi degi!dl Ah~k burad 
hayvanların ar1ctıd 111 gı tetniz MVatUn 
verdigl ıevinç, c~ı.siz ov:ılarm kötnşulü. 

~u vardı. 

Marşı\.J kcndi!in~ boyuna soruyordu. 
Onu gerilere d:ıha eskılere, çocukluk 
hatıralarına dönrnc~e zorluyordu. Klı: 
ise artcak pek silik blr takım manzaralıı· 
rı gözlerinin önüne gctlrebİlıyordu: 
1ğri büğrU, çukurlu bir yolun kenn:-ın

daki evceğiz. acıklı ve kederli b.t l~~ n 
yüz:ü, yanı b~şında mum yanan bit ya.. 
tak, sonra da ovaya doğru gldtn ma
temli blr alay ... 

rıfartal bı.ı ısÖ2!lerl kendf$İnden sonrA 
tekr::ır eder, kızın sllyledıklerindti'i <3fta

ya derli toplu bir şeyler çıkarma~'1 U~
raşırdı. 

Slag kızı, Mar~alle bir .ııradn gl5rmek 
istemezdi. Onları ç!lı~tlrmak için boyı.ı
na iş buluverir, lX>ylecc birlbiriftı!!en a
yırırdı. Eğer vııkit çok geç.&c, gidip yat. 
malarını bağırarak emred~rdi. .Bunun 
üzerine Mar~af omuz silker, k:ıı:ın Uuk~ 
lelj taçlarını eliyle okşayarak giderdi. 

~ir sab:ıh Slag pek kaba &vraılliiıft'r. 
Mi!r§3l kuyunun ba~ında bir dak11:a 
kızla konuştuğu i~in, kahvaltı «!tmtt'!lf!• 
midesine b:r Unca:ı sıca'!t kthve indirme 
sine Eırsat vetmeksizin onu dcğrudan 
do~ruya iş bn;ına ı8ndermck istcmfııti. 

Gevezelik!e vakit kayl)etmcnin n• ıcı .. 
mek olduğunu ona gösterecekti. Burı. 
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~avam Safiye 

Heı' akşam 
Taksimde aoide karşısında j 
Kışlık ~ E il:. V CJJ Solonunda ----- Pideler ve her nevi tatlılara mahaus halia unu yalnız 

"A. K A R A S U L,, un 
Beyoğlunda Balıkpazarmcla Dudu odalar ıolcağında 22 numaralı 

mağaza.amda bulursunuz 
Keza orada meşhur LORY AN, ~ ANCOPULO 

LEBON, PARlZYEN TAN LOZAN 
(Eski Petrograd) RÖNESANS, MAJESTIK 

Paatahanelerinde suf bizim unlardan mamul pideler de bulacaksınız 
Bundan batka sofralarmızı tezyin edecek nefis meyvalar da bulunur. 

Evlere de sevlriyat yapılır. Telefon: 44373 Wi· 

.... ·,~ ....... ~ - ~: .. . . ' ,' 

Mühim ilan 
TUrk Aoooioı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yetil" renkte ve 
mustatil tekilde hüviyet kartlannm t lkinci.kinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil teklinde" kartlarla tebdilec:lileceğini muhterem mü§terile· 
rine bildirir. 

MezkUr kartların bat tarafmda tirketin ünvanı yani "TORK 
ANONİM ELEKTRiK Ş1RKET1" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
bdır. 

Bu evsafı muhtevi olnuyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek bimilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müıterile
rin ifbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mea'uliyeti fimdiden reddeyler • . DiREKTÖRLÜK 

Hastalıklardan 

Korununuz .. 
Nesle, pip, di&t.ri .an bula,i-
a hastalıldtır insana ağız ve 
boğaz yoliyle girer. • 

Akridol 
Bu yollan milaoplardan le . 

m."ler, hastalıkların almması
DI' mani olur, boğaz ve ba

demclk iltihaplanm tedavi ..:i!er. Her eczanede bulunur. 

VILBAŞI 
• 

EN MAKBUL 
AHUDUDU [ 

ÇILIEK 
ViŞNE 

HED~YE ve 

KAYISI 1 

DA 

iKRAMDIR 
PORTAKAL 

M lUJ ~ 
BEGENDIK 

11oomıııımıı~~nıoomıımmmııııw~ı~ı111ııı YILBAŞIN A mııooınınııı~•nıırnmoom~mıııı 

! Hakiki Fransız 
= 

ı! AMPANY ALARI 
1 

15 tanem~ kutusu 35, 40 tanelik kutusu 70 kuruştur. 1g 

ile neşenizi bir kat daha arttırınız ! 
inhisar Mağazalarında 

- - 123 ~ 
1 -

' • 'YP;,. .. f" • • •, ' • 1 ' .. • ,\• ' • e;- ::•, '4,·.l~ .. \:l;it°i ... l ;_ ... ı 

JŞ~a~~ul .· ·Belediyeşf'-:: __ n~·"_C<_Af,t 
=:; 
E:: 
~ 
li:EE 
=== = -= 

Perakende Şişesi 5 Lira! 
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ölçü sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

"mmıa~nını~ıı~~fHEıDSIECK et Co. Monopol~! l mrnııııı~ı~ı~~mnıııınııı~ 
Markasını arayınız • 1 

r •• 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine göre ellerinde baskül, 1 \r:! o z E N 

kantar, terazi, tartı, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler µ 
hulunnn bütün ölçü sahiplerinin en geç 31-1-937 günü aktamma ka· -
dar Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ayar memurluklanna müracaat e- Kı\emf 
derek her türlü ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve mikdanm gösterir be - 1 
yannamelerden alrp kullandıklan ve bulundurduklan bütün ölcülerini si _ Mat ve genç bir 
liks. · h' '~- be .. ten yaratır ız ve temız ır sure~e meZKur yannamelere mürekkepli kalemle ya-
zıp 1-1-937 gününden en geç 31-1-937 akşamına kadar mmtaka - H'!r vcrde 75 kuru:;tur. 

lan içinde bulundukları nyar memurluklarına müracaatla kayıt ettirmeleri 1 ~ .. - ...... .-=:~-----------....,. 
ve müracaat kağıdı almaları lüzumu ve almıyanlar hakkında kanuni taki
bat yapılacağı ehemmiyetle ilan olunur. <B.) (3728) 

Adet Cinsi Muhammen fiab İlk teminatı J 
1 "Otomatik hava kompireaörü 300 Lira 
1 Elektrikle i~ler demirci ocağı ve 

körüğü 100 ,, 
1 Yuvarlak parçalar Rektifie ma-

kin esi 300 ,, 277 lira 50 kuruı 

1 Torna tezgahı 1250 t/ 

1 60 tonluk hidrolik pires 1750 ,, 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •• 

- Öksürüi:ünüz mü var ? 
- Neı:le '11İ oldunuz? 
- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pektorin' den şaşmayınız! 

Pek tor in 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU 35 KURUŞ 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye 

Şirketinden: 
Türk Anonim 

Tesiaab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memminin 193 
senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil'' §ekilde hüviyet kartlan 
nm 1 lkincikNıun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi iç' 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil ıekilde knrtlar 
tebdil edileceğini muhterem müşteı-ilE-rine arzeder. 

Mezkur kartların baş tarafında şirketin ünvaru yani ''TE.51 
SATI ELEKTRlKlYE TÜRK ANONİM ŞiRKETi" ve eğri olara 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad 
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşteril 
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek ol 
neticeler için her mes'uliyeti ıimdiden reddeyler. 

DIREKTÖRLUK 
-ı· .. :' tı , .... 4~, ...... '!.. • • " (" ·- ~··· "'... "'_. ;.• dl:_,.· 

Kimyager 

Hüsameddin 
: =:ı1: ::: :: : ::ıı ::::::::::: ::: :: ::::: ·::::::: :: : :::: :::: .. : •ı 
;; Doktor g 
İ~ömer AbdUrrahnian~~ 
Is . D E R M A N ii Tarn idrar tahlili 100 kuruştur. Bi 

: :: J .. ıum tahlilat. Eminönü EmUk v 
!; ?\hıayenehanesi - Eminönünde :: Eytam Bankası 

Fatih garaj atölyesi için lüzumu olan yukanda cins ve miktarlariyle 
muhammen bedelleri yazılı be~ türlü malzeme açılt eksiltmeye konu1muş
tur. Şartnameleri Iev::ızmı müdürlüfıünde görülebiliı·. istekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesika ve 277 lira 50 lruru~!uk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber 4--1-937 pazartesi günü saat 14 de daimi encüme .. 1-

de bulunmalıdırlar. (B.) (3654)~ 
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1937 ıVl odeli 

• • 
Radyosunu 

görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo .alma .. 
ğa razı olmıya
caksınız. 

Bugün belki başka radyoya sahipsı · 
niz fakat yarın muhakkak surette hiı 

• .A . 
ile tebdil etmeğe mecbur kalacaksınız. 

Radyosunun 1937 nıodeli geldikten 
sonra piyasada radyo nıünakaşasına 

SON VERiLDi 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, istiklal Caddesi Tokatlıyan karşında 
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