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Sahibinden evvel!.. Isviçre de Alman 
Suriyenin hareketi istilasından korkuyor 
pek tedbirsizeedir Almanlar lsvlçreden geçerek meşhur Majino istibkAmlarını 
Muahedenin tasdiki Fransada arkadan vurmak suretlle Fransaya saldıracaklarmış 

böyle bir kanaat uyapdırdı Hazırlıksız olan Isviçre aleIR
n!~~~~~~IZ~~~~:e~:~l pe~c::n:t:~=~~deb~~~::: Je go·· u··ııu·· toplamag"" a başladı 
ahedesini tasdik etmesi, burada büyük mızda bir ihtilif çıkmasından esef edi- ce n 
bir tedbirsizlik eseri olarak görülmüş- yorduk. Halbuki Fransa, Suriyenin . . . ·-
ltir. Türkiye ile Milletler Cemiyeti ve harp sonlarındanberi mandateri oldu- ~a~ı~ - f.n.t~?nsı1a;ı gazet~ı mu· 

gu- ve heııüz, • kurtulnc:ı muahedesinin ha. bınnın .v. e.r.dıgı. malumata gore, ls-bilhassa Fransa arasında müzakereler ......,.. b k b 
kendi tarafındn.n tasdik edilmemesi do vıçrede uyu 1r heyecan başlamış· 

devam ettiği müddetçe, Fransa kendi Iayısiylc - teknik bakımdan hukuka trr. Halk adeta korkunç günler ya-
hesabına bu muahedenin tasdikmı ge- t k b f 

sahip bulunduğu halde, bu tasdiki Tür- §JYOr. sviçr er anı har iyesi ev• ti bırakacağını ilan etmiş bulunuyor. 
Bu vaziyette Suriyenin mezkQr mua _ kiye ile anlaşıncaya kadar geciktirmek kalade bir toplantı yaparak orduyu 

gibi bir ihtiyat eseri gösteriyor. Su- bir ay içinde kuvvetli .bir şekle sok· 
hedeyi kendi tarafından hemen tasdik riye ise, Türk haklarına karşı düş- mak için icap eden tedbirleri almış
etmesi, Fransanm ihtiyat ve itidal nok manlığını bir an evvel ilan etmiş bu- tır. 
lai nazarına karşı meydan okumak 

lunmaktadır. Halkın bu heyecanına ve erkanı !>eklinde sayılmak istidadını haizdir. 
U usun ma~a,esl harbiyenin bu ani karanna sebep, Al-

SahJbf nden evvel.... Ankara.da çıkan Ulus gazete.sınde bu manyanm, İsviçre hududundaki tah-
Ha.ber: - Suriyede nasıl Q&>r:ıitle te- ·· F ı·h R fk Ata Fr Tü" k ·c1at d ~ gun a ı ı ı y ansız - r şı ı rr. 

essils ettiğini çok iyi bildiğimi?. parla- dostluğuna temas ederek, "Sancak rne Filhakika Renin işgalinden sonra 
l'llentonun ilk işi Fransa ile Suriye ara- ı:ıelesinin halledilmesi suretiyle bu dost 'Kara orman., da yerleşen Alman as
smda akdi mutasavver olan muahede- tuğun temellcşmesi gibi,, bir vaziyet kerlerine yeniden sekiz fırka ilave 
Yi tasdik etmek oluyor. karsısında bulunduğumuzu yazıyor. edilmi§tİr. Diğer taraftan, Bale' den 
----------------·----------t!'"-- yedi kilometre mesafede bulunan Lö-
1 s p an ya dahıli harbinin 162 nCi günü rach kasabasında Hitlerin hücum kı-

talarına mensup askerlere mütemadi
yen silah ve mühimmat gelmektedir. 

Fakat bütün bunlardan daha müt 
(l>ctxımı ! incide) 

llitlerin, bugünlerde oordiği veya ooroceği l«m:ırlara .ı;ahne o'liluğu aöyZ.. 
mkm Bavyerodaki Berçtesgcukn 11ıali1c.ttnesi 

Hükdmetçiler üç 
kasabayı işgal etti 

Asiler arasındaki Almanlardan 
çarııK Rusvasının 7000 lira dolandıran 

Petrol krah 

Kadrid, 29 (A. A.) - Öğrenildiğine 
t&"e Gua.dalajara mıntakasındaki hü
kdniet kuvvetleri, Bustilles, Villares ve 
Baaıcena kasa.balarına girmişlerdir. 

Aranjez mıntakanmda cumhuriyet -
çiler, mühim miktarda harp amlzemesi 
saptetmişlerdir. 

dıen Almanlar 
Madrid, 29 (A. A.) - Dün ak§arnıı. 

doğru topçu dlicllosu ba§lamıştır. 

Cumhuriyetçiler, bir taarruz icra et -
m.işler ve Portekize giden demiryolu
:rıu kesmek istemişlerdir. Muharebe 
devam etmektedir. 

Buraya gelen haberlere göre asilerin 
pazar günkü taarruzlarmdan sonra 
muharebe meydanında birçok Alman -
lann cesetleri bulunmuştur. 

l.ıghlz • - t•r&tinln nekll 
Madrid, 29 (A. A.) - İngiliz masla

hatgüzarı Forbes, perşembe günU Va
lencfrı.'ya gidecektir. Buna İngiltere ha 
riciye nezaretince karar verilmiş ve 
maslahatgüzara bu yolda talimat ita e
dilmi§tir. Çünkü İngiltere hariciye ne
zareti, cumhuriyet hükilmeti ile yakın 
dan temasta bulunmak arzusundadır. 
Konsolosluk, Madridde kalacaktır. 

Tefrikanın, sabah gazetelerlnln dördünde 
yarın çıkacak olan kısmını bugün 

6 n·cı sayfamızda okuyunuz 

Sov):el Rusyaya karşı 
Alman arl l>ftileştl 

Berlin, 29 (A.A.) - Öğrendiği
ne göre Sir Henry Deterding, F ele· 
menkte on milyon florinlik zirai mah 
sulat ve hayvanat satın almıştır. Bun· 
lan nazilerin hayır cemiyetlerinin 
emrine amade kılacaktır. 

B. Detcrdingin F elemenkte bir ta
kım satış yerleri tesis etmiş olduğu 
ve bunların idaresini Almanyadaki 
Deterdin~ emlakinin müdürü B. Van 
Dick'e tevdi eylemiş bulunduğu ri
vayet edilmektedir. 

Sir Deterding, bu suretle ayni za
manda Felemenk köylerine yardım 
ebnek ve Almanyanm iaşesi husu.! 
sunu temin evlemek istemr.ktedir. 

Komünistlik 
maznunları 

Komünistlik tahrikatı yapmaktan 1 
maznun olarak dün yeniden bazı 
kimseler ynkalanmıştır. Bunlar ara· 
smda bayan Nudiye ile Emek kütüp
hanesi sahibi bir bayan da vardrr. 

bir iş takipçisi 
Yazı hanesi basdarak sahte 

senetlerle beraber yakalandı 
Taksimde çöplük çe§mesi sokağında } 

22 numaralı evde oturan Nazmi ismin. 
de bir acam Emniyet müdürlüğü tara
fından müddeiumumiliğe teslim edilmiş 
tir. Yar lan tahkikat neticesi11de hasıl 
olan kanaate göre bu adamın suçu sah
te senet tanzim edip para dolandırmak. 
tır. Kendisinin Sirkecide bir yazıhanesi 
vardır. K1itibi ile birlikte resmi daireler
de iş takip etmektedir. 

Nazmi işini takip ettiği kimseden 
vekalet almakta, vekaletname tanzim e
dilirken ~e bu kağıdın altma ııtinci boş 
bir kağıt daha koymakta, bu boş kağı. 
dm alt tarafında bir yere pul da yapı§
tınnaktadır. 

Vekfllet veren üstteki vekaletname
yi izmaladıktan sonra Nazmi alttaki 
kağıdın bo§ olduğunu göstermeden i
kinci kağıdın üzerindeki pula da imza 
attırmaktadır. 

Nazmi vekaletname ile verilen işi bl 
tirdikten ve parasını aldıktan sonra al 
tı imzalı boş kağıdı şöyle doldurmak• 
tadır: 

''Nazmiye beş bin lira borcum V&l'o 

dır. Altı ay zarfında ödiyeceğim.,, 
Nazmi altı ay müddet geçtikteri eon

ra bu sahte senedi icraya ibraz ederek 
borçlunun eşyalarına haczi ihtlyatl 
konmasını istem.ektedir. İcra. bu hacil 
koymakta ve borçlu görili:ı.eniu . ev.ine 
bir gün ansızın memurlar ~rek eşya 
ln.n sayıp bir odaya istif etmektedir • 
ler. 

Evvelce Nazmiye işini gördUrmek • 
tC'll başka bir alıp vereceği olınıyaa 

kimse bu vaziyet karşısında şaşırmak· 
tadır. 

(Devamı f inci®) 

Yeni bir felaket aı ifesinde miyiz? 

Seyhan kabarmağa 
başladı~ halk telaşta .. 
Ceyhanın -

seviyesi de 
yükseliyor 

Ada.na, 28 - Seyhan nehri tekrar 
kabannıya başlamıştır. Bugün 2,18 
metre yükselmıştir. Seyhanm daha çok 
kabaracağı tahmin ediliyor. 

Halk gene büyük heyecana düşmiiş. 
tUr. Herkes evlerindeki eşyasını topla-
makta ve ka.çmaya hazırlanmaktadır. 
Bir kısım evler su altında kalmıştır. 

Ceyhan nehri de taşmı§tır. Nehir ya 
Va§ y&vaş Çukurovayı kaplamaktadır. 



Mektepliler üniforması 
Maarif Veklletinin a.llkada.r da.ireleri, mektep taleheatnin giyecekle

ri ~knua.k bir elbUıe nUm.wu-1 berinde tetkikata bq'lam,.ıardır.H 
"Bu m.aba.tla d!ier memleketlerde talebe için kabul edilen kıyafet

ler gözden geçirilmektedir. Hemu 1aat'i Mr kmv:ır ~ olmakla 
beraber izci ceketi ile golf panta.ıonunun kabul edilmesi muhtemeldir. 
Allkadularm kanaatine göre; talebenin yekusak elbiae giymesi mek
tep dahiliDde intizamJ tem.in edeceği gibi barlçtc de kolaylıkla tefrik 
edılmelerinJ mtlmkilD kılacaktır.,, 

Bu aa.tırlan bir put.eden aldım. Aıı1qı1mıya.ca. en küçük bir nok
tuı yok. Çocuklarm mektep dalıJlfnde intlamlarmı ve hariçte de 

kolaylıkla t:Anımalarmı t.emin için huaual bir kılık a.ramyor. Bu mu· 
hakkak buJıma,.cak ve yapılaca.k. Yalnız bu kıyafetin ne olacağı hak
kmda kat'! bir karar verilmezııietir. 

Ta1ebeniıı muntazam giyinişi, gözil sUalert bir melrt.ep içinde intiza
mı teni.in ederse de, bunu yapmak için, çocuk b:ı.balannı ayn bir külf.., daha dQtru8u bir ma.ısrafa BOkmanın ne kadar d<>lru olabileceğini 
ı..tb.Wyoruz. Ve bu yüz.den kat'J gibi g6rllneıt bir karardan §lmdi
iik v~çilmesinin çok yerinde olacağını işaret etmeyi bir vuü~ bili
JWU&. 

BugO.n okuma parurz olduğu halde itiraf edilir ki çocuğunu okuta
bGmelıt bir baba için ytıktilr. Hem öyle bir yUk ki tıpkı hayat gibl Her 
m pi.huma oluna olsun yapma.Jr )'Olunda n&SJl mahrumiyetlere kaUa
~ oocufanu okutabilmek için de bu mahrumiyetlere bir mjallnl 
....... lr mbrarmda b.hyor. 

~ bJr biçimde giyinmeleri tüphe yok ki istfllmıiyecek bJr 18Y 
cleltJdir. Keakt o 4nre uJı .. ak da herkelltn mee1eğini giyecekleri bir ör
Mk elUeden anl••k w bu ildlcıll h&yat Mhneafnl bir operet eab'Ml9lne 
--..ı 

Bagthl mnde bir lokma ekmek bulamıyan bl;b&, oocalmm Derde 
-.,,.me yudmu dokunur, eemiyet aklı bqmda bir png b•nır diye 
mKtebe g&lderiyor. 

Orta eevi)"ldekilerin çocukla.nna llenecle b1r kat elbLlo yta.pbn.nları 
p&nD&lrla söeterWyor. 

Vekllet bu karumda m.uatr buhmuyona bunu bCltUn talebeye 
u.mn etmenin yollarmı aramahdır. 

BABNUN BABIB 'l'ANAY 

Yugoslavya ile 
Bulgaristan anlaştı 

Romanya hükUınetinin daveti üo. ce, azadan herhangi biri yeni bir ha· 
zerine Bükrqe giden Yugoslav bq- rckete giri§eeeii nrada diierlerine ha 
vekili Sto,YBdinoviç dün Belarada bu vermekle mükelleftir. Bu eebep-
dönm.\i1tür. • .. le Yugoslav.Ya Romanyaya bu arzusu 

Staya~~ovııç, ~~te. ı:t?~· nu bildiimiı bulunuyor. 
~ ~vekili v_e haricıye yc:Jrili ılc i?: Romanya. böyle bir mi•km mah 
ruşmUf, ve bılhaasa haricıye vekili ı eh"' ·• l · 1 di 
Anto k P . F L~ zuru o ma gmı soy emıı er r. nes onun anste ransız erKil- . 

· le b"' .. .. ı · ·ce1 Yugoslavya aynı meeele üzerin· my yap gı go?U§me enn neti e- d ak da T" ki y . 
ı:ini dinlemiştir e Y m ur ye ve unanıstaru 

D--· kil T. tar k .J_ y da resmen haberdar edip fikrini aJa. .uatve a ea o ua. uıos· k 
la ·ı R ·· -1- ca tır. ~ a ı e omanyayı muıt~ca.en a-
lakadar eden meselder hakkında Ro- Yugoslavya siyasi mahafili Türki-
manyanm noktai nazannı anlabnıf· ye ve Yunanistanm da Romanya gi
tn\ bi hareket edip Yugoslavyaya muva-

Bu görütmelerin Romanya kralı fakat reyi vereceklerini umuyorlar. 
Karolün huzurunda yapılmaın, ayrr Yugoslavya Balkanpa ktma aza 
aa ehemmiyetli Rörülmektedir. bulunduğu için, Bulgaristanla her· 

Romanya ve Yugoslavya ricali- hangi bir münasebetin Balkan hu· 
nin konUflllalan eenumda Yugoslav dutlannda bir tadili icap ettniyece
batvekili Stayaclinoviçin Yugoslavya ği muhakkak olduğuna göre, Bulga
ilc Bu}gıuiatan arasmdn bir doetluk ristanm Balluu. memleketlerine yak
misakı aktetmck ta8avvurunu ileri lafrnaaiyJe Balkan pektma girmeğe 
sürdüğü llaber verilmektedir. doğru bir achm dahi atmq olduğu 

B.ılkan misakı kararları mucibin- takdir edilmektedir. 

lam•r civarında 

Şeyhin 
maı\if etlerı 

MUrltlerlnden birini 
yaralayınca birer 
birer ortaya çıktı 

lzmire ya.km Bulgurca çiftliğin
deki tahtacı köyünde tarikat ayini 
yapan sekiz kiti adliyece tevkif edil· 
mi§tİr. Bunlar gece Muharrem ia
minde birinin evinde kadmlı erkekli 
t pbnıp nıkı içerek iyin yaparlarken 
içlerinden Hüseyin, ıeyh olduğu 
söylenen Halilin metresi F ethiyeye 
tcıkılnut ve Halil tarafından yaralan
mıttır. 

Hüseyin bunun üzerine iti zabr 
t ya halJer vermiftir. Yapılan tahJd. 

t. bunlarm taribte airdiJderinin 
dönümünü kutlulamak için iyin 

pbklannı meydana çıbnmfbr. 
Tevkif edtlenler: teYh Halil. kar

d ti ft}'h Sani, Murtaza, Mehmet 
Ç~J.._1, Haydar, Halil, HÜleyin 
eli So:vlı Halilin evvelce F cthiyenin 
~·~·Fi'!!~ izale etti'"' Vt! do!lan ço
calq. be,ar>erce öldürdükleri de ihbar 
eclllaôittlr. 

ısudanlı sinema 
yıldızı 

........... IUmlnclı erh1r yddu Pcl 
"Roblon De beraber oynayacak olan Su

dan prenaeıl Koub lnrilfsce atrenmek j 
G.lwe Londra,a ftrllllltlr, 1 

ı:. - . ._ ........... ... _:_. ı 

lsvlçrede Alman 
istilô.sı korkusu 

ıtalya 
TDrklye, VuR'O&lavya 

ve Vunanlstana 

teminat 
verecek 

(Ba§ tarafı l incide)~ Alman ordusunun "Kara orman .. da 
hit olan bir hab::r lsviçrede bomba bulunduğunu söylcmittir. Bu doğ
tairi yaPllUfbr. rudur, Alman ardU8u laviçre hudut-

F rierichhaffen • Stuttgart tren lanndan elli kilometre mesafede bu· Jnailtcre ile ltalya arumda ~ 
hatbnm katettiği ve Blleden bet ki- lunmakta.chr. Fakat nazi hücum kr deniz atatükoeunun muhafıezvına 
lometre meafede bulunan büyük talannm bulunduğu yer Bale kapı· taallak eden anlqma yakmc:la ~ 
tünel geniıletilmiı ve burası yalnız landır. dilecektir. 
silah, miihimınat ve cephane hangan General Burgeois ve diğer müte- 1 l 
deii}. ayni amanda tayyare ve zep- hasaıslar, Alman motörlü lutalannm Ayni zamanda ngiltere ile taJ,a 
lin c:lepoeu haline getirilmittir. 15 dakikada lsviçre hudutlarma p- tarafından Dflfredilec:ek bir~ 

Bu hadise ve bu haber lsviçre er rerck Majino hatlan arkasından Fran me ile. Türkiye. Yugoe1avya ft Yu
klnı harbiyesinin ant tedbirler alma- saya ainnekte katiycn güçlük çek. nanistanm mülki tamami7e~ ~ 
mıı intaç etmit ve hudutlarda büyek miyeceklerini beyan etmi§lcrdir. yet olunacağına dair bir teminat ft" 
bir faaliyet bqlamııtır. 8erı.nın bir .. lızlbl receklerdir. 

Bilhuaa, Belçikanm bundan bir Hitlerin mecbu...t askerlik ve R..n L -d----,--t----
müdclet evvel "'bitaraf.. kalacaimı. ifgali gibi haroketle1inc benziy~je- o os ır ınası 
yani laviçre veya Fransanm bir Al· ni bir darbe hazırlachğma dair ecnebi 
man iltilluna uiradığı zaman müda· gazetelerinde bazı h{ıberler çıkmııb. Kınalıada vapurunda 
hale etmiyeceğini bildirmesi üzerine, Hatta Berchteagadendeki köy evine iki yolcu lebllke 
kuvvetli Alman ordusuna kal"fI mu· bari 
kavemet oöstermek için hudut!Mda "ci!~ ve iktısa~ nazır~riyle ordu ati atlı 

0 tcflennı davet etmif oldugu yıwlmıt-
büyük tedafüi tertibat almmakta.chr. tı Be 1. h fil' b h be l . d ... 1 lstanbulun birçok yerleri h81a kar 
Faka d h L:L- k tli . r ın ma a ı u a r enn og- H d" .. 

t, or unun a1WU1ten uvve ru olmadığını iddia etmektedirler. altmdachr. ava un yagıpız ıec;-
bir hale getirilmesi vc,Pddi müdafaa miftir. Rüzgar dün alqam aaat 17 
tertibatı alınması için ugari bir eene Te hı ·ık eıı· ye kadar yıldızdan .eamİf, eonra kar.-
lizunc1ır. Alman ordusunun bunu 

. beklemiyeceOiİıe ve pek yakmda ta· yele çevirerek gece ikiye kadar b• •. oldu gv u ha 1 de rayelden eaniftir. ikiden eonra .... arruz edeceğine muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. ha kadar batıdan esen rüzgir abeh-

Neden yıkılmıyor? leyin loda.. çevinniftir. 
Bunun için derhal mütekabil ted

birler ahıumt ve ipizlerclen teknia
yan ve ihtiyatlardan mütetekkil bir 
"lsviçre gönüllü ordusu .. tqkil edil. 
mittir. Bu ordu kısa bir talimden 
sonra hudutlara gönderilecektir. 

Hitler bundan bir müddet evvel, 

• ana '" uut ftl'IUerGe lılrtlkte ~ 
idarelerce tahal1 edilecek ta1Jan .-nJııln 
Tayyan ~tine delil, mahalli mal aan 
dık1&rma te.l1ml Maliye vekt.leUnden allka 
--- lılldi • lftlr. 

• Senebıa§ı do,layı.silt reauı! daireler per 
.-.. gQntl aat blrd9 tatil edWp euawtell1 
.abüJ açılacaktır. 

• ZlmemUDe 400 Ura pgirell Tabtm bele 
diye fUbetıl tahalld&n Rulh dOn bir MDe bap 
.. mallk1bn olmtıftur. 

• lktlat faktutıul dtlDden ttfbaren tedrt 
ata lıefJ•m11tır. 

• Yeni tuz kanunu Jdbqmda ~te 
strecüUr. Tatbik f8kllal ~ talimat 
name bazırlazı.aıakt&dır, 

• Edirne belediye relal ADkandadır. Edlr 
nede yem b&J, mezbaha aotuk bava depolvı 
lnfuı et.n.tmda temuıarda bulunmaJrt&dır. 

• Doaanına kwılandulılma d& makama 
mahsua bir nakil vuıtus tem1u1 l~ alAkalı 
k&nuu bir tıkn eklenmHl yalanda mecua 
ten ıeçecekttJ'. 

• ı.tanbul g11mı11klerlnln bqm.QdUrlllk 
dairem de dOn Oaıatadald yeni bina olan ÇI 
DiU Rıhtım banma tafumuft.ır. 

• Şeblr mtıtebuaım Pro9t. pb.lr pJAıımm 
lpUdal pro,_.. bull'l&llUfo nponmu bele 
diye rtyaaetlne vererek dUn akpm Puta 
gttml§tlr. 

Pl'09t fUd>ah&ra dofnı tekrar geleeekUr. 

Dı,arda: 

• tngntıerede ubrt tera Cll'du 1C1D u1ter 
ted&rDd mtl§Jdll&ts karpmıda s-ıoterde aflah 
bntllln1 U)'Udlrmak tein blılae)'e blrt&knn 
tekliflerde bulumnQftur. Ktcburt ukerUk 
h1mnet1 mevzuu bılhaedDmektedlr. 1 

• DeJll TeJsral pseteabdD yudıtma gö 
re So-fyetler blrlJtl Avlan l'alrey fabrflcaııı 
Da ook JmnwW Od tanaN lılparif etmJ.Ur. 
Bu tayyareler bir top n dört 'İılltralyözle 
maoeııı.. OlaCa1dardlr. 8Qrat.J.s .... ııe 210 

•ildir. 
• Santlap----cı.-cıımde bir bob maçı ea 

numda trtbCbıler :rıkdDUf ve bir klfi ölmllt 
80 kl§I de aF IJUJ"ette yaralamnııtır. 

• VU'fOY&d& poUI, evlerbıde 'lcomOnlat be 
,... .... ıert bulunt.a ao klflYi tevkU etmtı 
tfJ'. 

• ll'lıınada mecburi hakem uuıu hakkm 
dakf kanan ~ beyetl usmunı~ 
1enato taratmdM 89 muhalife karp l70 rey 
le kabul tdilml~tfr. 

• ED DltlJar 1"raD.llS k&dml Bıı. Leomba 
J"Oll 108 yaşmda oldultu halde ölm1l§lUr. 

• Sanatl~illde halk ocpbeat 
Uderi ~ mebus Oroveyt Jrareı dOn bir 
n1k&lt yapdmıf JM de mebul kurtuımU§tur. 

• BtıyQk &tim ve tıJıw.of tbrılslD&DDl dolu 
munun beflncl yıldl5nilmU mOnaaebelDe tran 
maart: nazın, 1931 senesinde lbrıtslııaıım 
jUbtıesiııl kutıu•amaya karar vemı.l,Ur. 

• Budapeftede J'lnekolojl eutittıallnde bu 
ıunaıı ve 100 bin pengö (20000 Ura) Jnyme 
tinde 22:S rnmgram radyumll lhUva eden bir 
ka9a noel tent1k1ert eanıuımda c:almmr§tır. l 

• Bitler general P'oa S.kte mllU cenuıe 

m.ulml )'apllm..... tmntmlfUr. 

Ankara caddesinde tkbal kütilphane. Hararet bu aabah yedide nakl8 
ainde Bay Salt gazetemize gelerek bize bir iken yediden eonra zait iki derece"" 
ıunlan söyledi: ye çıkmqtır. 

- Ben Beyazıt Sovanaia mahallesi Lodos yüzünden adalara i9liye11 
Daltaban çcıme ıokaiı 2 numaralı nde vapurlar güçlükle gidip gelmektecliıw 
oturuyorum. 1 er. 

Bizim. evin bahçesine biti-:IP ı...... bir '"' ,.. ~ Adalardan gelen Kmalıada vapu 
evin ana duvan çatlaauı ve teblilreU ru F enerbahçe açıklnnnda dalgalar 
bir bal alzmttn'. Bu ftdyet brpunda arasında ilerlerken orta kat kaınara
bir hafta evvel belediyeye müracaat et· da oturan Omıanh bankuı memur"' 
tim. Mühendisler gelip baktılar Ye C"rin lanndan Nezahet güverteye çıkmak 

yıkılması wnngeldiğini söylediler. Fa- istemi§, kapıyı açmca yanlarc:Lm hü· 
kat aradan S{lnlcr geçtiii halde bqlca 
bir see •da çıkmadı. Halbuki ıesen her cum eden dalgalara kapılnufta. 
dakika bilhassa havaların böyle citmeıi Bunu gören bir erkek yolcu he
çatlaldan bira• daha büyiltüyor. Bugün men yerinden fırlayarak Nezaheti 
yann evin çökmeli çok muhtenıeldir. kurtamuya savqmlf, o da müv~ 
Bu büyük zararlara ve hatti kasalara nestnr t4~ftnl§rtr. ayfanm 
sebebiyet verecektir. yetİf!Desİ 'üzerine Nezahet ile erke1t 

Böyle bir fellket karınmda kalır. yolcu denize gitmekten kurtarıhmt-
ıak bu iıin mes'ulleri kim olacakttr.?,, _lar_chr_. _________ _ 

HABER: Bu f&Yanl dikkat fiklyetin e• dolandırıcılık 
belediyece biran evvel nasan dildrate 1 r ... 
alınacağına eminiz. maznunu 
Gürbüz ve Güzel 

Çocuk 
MsOabalkamı~ 

Milsabakcı1nuıa ıos numara ile ~ştira1; 
eden Bay 8ad1LUah ba aek::: ?ıa.1ında 

BAHRİYE KJZIT.DAQ 

Mi~mtm 106 tnıtnarG O. 'ft'N"•; 

eden <kmeral N il.:Mt forutSU .J yt.lfıtlda 
DİCLJ!HAN 

Kupon 44 Çocuklannmn mıın 

tıakamnıe t1tlmk edebllmeıert ı~ 

bu kup(lnlrırm top'anmaaı IAztmdtr 

(Btlf tarafı 1 itteiü) 
Numi bu tekilde yedi bin liraya 

yalan para dolandırmıştır. 

Nazmi, son defa va.il konalı cadcfo.. 
sinde Yawz apa.rtmıanmda 7 numara
lı dairede oturan Ayşe ile Beyoflunda 
Ta.baren bannda hanende Hamiyetin 
veklletnamelerinl alırken bunlardan 
da birer fazla ima alırufbr. Anenin 
attıjı ima eW Jnınıtlulı:, Hamiyetin tO 
kurufluk pul berlnedlr. 

Nazrninln kltibl bu sahte eenetler • 
den ha.berdar olunca clojruca Aytenin 
apa.rtmwıma, Haml,etin evine kot • 
mue verdikleri Udncl ima ile bq1a&. 

Dl fellkete IOktuJd&rmı ~· 
Ayee ile HamJ,et bunun tbıerine he-

men zabıta)'& bl.fvurmullardı. labl· 
ta mtıddeiumumllikten anma ~ 
al almJt, Numtnln 8irbcldllrt )'UI • 

hawt c!UD umm be•1m-. Ana ,. 
~ namına qnFm edlhnlt ..ıate 
wt1erle, cUtw bul tznalır bulma • 
JllUlbn'. 

Olimpiyat ıamplyooa 
Erle Larson 
Bir kayak 

yarışında gene 
galip geldi 

Son a.,mlt laf cıUmpi71dlarmda jl 
kllometroluk Ki llaıPl10Dlutunu ... 
anan Javeçll Bric Lancm, l'rumll· 
na Qıamonixde terUp edecelrJlrt )lr 
mtlllll&lraya lttfralı: etmek u.... ,.. 
zıriamnak1ıadır. Olimpiyad pmpi1dJlU ı 
mevsimin ilk mUahakuriıda bllyWr 'bfr 
farkla btrinci p1mJe w fonmmda ol
duğunu~. 



flödiŞÜfft: ._.....__.....__...,;;__.. ____ ...... ~---
Hamam 

mesenesn 
~yazımda. kendimin de Amı
lllu olduğumu, bunun için, intiba.h 
ıı etmek maksadiyle bu seyah&ti

gözümilze fazla.siyle bat.an ~y
Yazmakta mahzur gönnediğımi 

iştim.. Ba.Juruz size, temizlik 
klısı kayınva.ldem.in dediklerini 

edeyim: 
Onyeyi ha.na evvelce çok methet
ri için, havası güzel, suyu güzel, 

<:elik, bağlık bir yer tasavvur et
iın. Sürlllerle inekler, koyunlar, 

iler, tavuklar, kazlar, bol bol süt
, sepetler dolusu taze yumurtalar 
sanmıştım. Halbuki, bunların için-

ta.hakkuk eden yalnız havasının, su
u.n.. manza.ra.smm letafeti oldu. Bi-
anna gelince, taş evler, her evin ö
çardaklı bahçeleri ve kuyuları, u
ha vuzlan hasılı güzel bir kasaba
icap ettirdiği iptidai fa.kat şirin bir 
urluk va.r diye gözümün önüne 

tı.nnıştim Geldiğim 7.8.D1an ilk inti
nı umduğumdan da iyi oldu. Çünkü 

klar, Ista.n.bulunkinden bıile dilz, 
iz... İlk aya.k bastığımız iskele 

YU muntazamdı. Bunlan görür gör-
0Ne güzel yere geldik!,. diye 

de bir sevinç uyandı. Misafir kal
tnıa aileler ne2.di.nde, gerek kasaba-

gerek köyde fevkalade ikramlar 
l'dü.k. BunJan hiçbir vakit unuta.

Fa.kat ev arama.ğa çıkınca bina
n haricl kısmı mehmaemken iyi 

Biiy:ık vatanperoer §Girin ~ dQn gençrer tcrrafı'ltdmı eller 12.stiinde 
ebedi med/tmıim.e götil:rülda 

fstikl81 marır ~ri Mehmet Akifin 
ve!at ettiğini ve cenazesinin dfin kal
nldığmı yazmxşttk. Mezar başında ta
but açılmış. heykcltraş Ratip Aşir tara. 
fından büyük Şairin ytlzfinfin alçı ile 
kalıbı alınmıştır. Dini merasimi mütea
kip üniversite talebesi hep bir ağızdan 
merhumun eseri olan istiklal marımı 
söylemişlerdir. 

Edebiyat fakültesinden .AWülkadir, 
gençliğin duyduğu teessürü anlatınış, 

Fikret Çanakkale manzumesini okumuş 
tur. 
Tıbbiyeden bir genç Mehmet Akifln 

mezannın üniversite gençliği tarafın
dan yaptırılmasını teklü etmit ve bu 
teklif ittifakla kabul edilmiştir. 
Akü için her sene ihtifal yapdacaktrr. 

~~~~nı~~dm~--z _________________ K ___________ _ 
t olduğunu aıefle gördüm. En mU- eytinciliğin OOSefVOtuar 

: maalesef lstanbulun elk<1er evle m ua 111 m leri nden 
de olduğu gibi burada da tahtaku- İnkişafı L i ki ıtldil 
u yuvalan yer etmiş, sonra hiçbir aş ·08 u 

nada hamam tertibatı yok En geri An harada bir cemiyet 
k evlerinde adet olan gusulhaneler çahşmağa başladı 

le, içi.ne girip de yıkanılacak şeyler Ankara 28 - Zeytinciliğin inkişafı 
~. · Dunlar, o kadar dar, oka.dar dar için alınacak tedbirleri tesbit etmek ü-

• ne t&s kona.bilecek bir yer var, ne zere buraya gelen zeytincilik mütehas.. 
8U konacak yer.. İnsan, besili kaz sısları bugün Zıraat vekilinin başkan
i, bunların içinde mahpus kalıyor. hğında toplanmışlardır. 
yandan öte ya.na kuruldana.mıyor. Zeytincilik mmtakası mebuslarının 

Ünyeliler hakkında .. hamam, su fik
da i~tirak ettikleri bu toplantıda hazır· 

kendilerine henilz gelmemiş iptidai 
]anan rapor okunmu§tur. Çarşamba gO.. 

la.r!., derneğe imkAn yoktur. Çün· nü tekrar torıll'lml"caktır. 
bu ıgım 

l'afmda büyük bir kubbeli bina var. 
edir?., diye sordum. "Son senelere 
a.r külhanı yanan büyük bir umu
hamamdı !., dediler. Çok mükemmel 

r ya'>lynuş Fakat, artık kullanılmı-
r. Ünyenin şimdi işliyen diğer ha

lımru bana b'r türlU tavsiye ede
ediler. Gene o civarda., küçük küçiik 
i hara.be görüyorum.. Kalın duvarla
kısrrıen yıkılmış. içine çörçöp atıl • 
tş. Bunun da eskiden hususi evlerin 
rnamlan oldu~u öğrendim. 
Yeni yapılan bazı rengin evlerinde 
nnı;lı banyo teşkilatı yapılmış. Fa 

t bunlar. söyled:.fün gibi ~·alnız z.e.n
nlere mahSU8 ... Halbuki temizlik, a

su, hamam, iyi a.pteshane gibi şey
bUtUn ba.tk için olmalıdır. SE-kiz on 

alı ev yaptıranlar bile, tem!zlik ter
ha.tmı bu tasavvur ettiğim şekilde 

kmışlardrr. Musluklar, apteshane
de ona göre çok iptidai ve seviye

ize yakışmaz bir şekildedir. Mutfa.k
r keza. 

Mah"eınede ha - ılan 
~· 

bJr maznun 
Di1n cürmü meşhut mahkemesinde 

bir dava görülürken bir maznunun bir
denbire sarası tutmuştur. 

Mehmet adındaki bu maznun Kum· 
kapıda oturan bir kadına aşık olmuş, 

evvelki gece dört defa kadının evine 
giderek dışarı çıkmasını istemiştir. i!d. 
diaya göre Mehmet ayni evde oturan 
üç adamı da ölümle tehdit etmiştir. 

Mehmet dün mahkemede şahitlerle 
yüzleştirilirken sarası tutarak yere yu
varlamruş, bayılmıştır. Bu vaziyet üze· 
rine Mehmedin bir vekil tutmasına ka. 
rar verilmiştir. 

Muallim löylnlerl 
Haydarpaşa lisesi coğrafya muallimi r 

Macit Galatasaray lisesi coğrafya mu~ 1 
allimliğine, Bursa akşam kız sanat cıuı
titüsü coğrafya muallimi Mefharet Us
küdar kız sanat enstitüsü coğrafya mu. 

Konservatuvar muallimlerinden La. 
tinaki evvelki gece ölmüştür. 

Laşinski 1919 da tstanbula gelmi1. 
1929 da konservatuvarda açılan keman 

muallimliği müsabakasında birinciliği 

kazanarak mua~lim olmu~ 

Ih ruca tçı ların 
bir toplaotısı 

Bu sene ihracat mallarımızın vaktin
de aevk ediliiiei:liğt tiaJdı:rrid8:: iidr 111Jıf€1 I· 

kayetler olduğundan Tilrkofis yakır.lda 
alakadar deniz müesseselerinin, ecnebi 

kumpanyaların, şilepçilerin iştirakile bir 
toplantı yapacak, acil tedbirler alınma. 

sı etrafında k;ır:ı,.far verilecektir. 

Vebbt ~alt gene 
mahkemede 

Hususi otomobili ile Ortaköyden ge
çerken bir askerin ölümüne sebep ol-

maktan bir sene hapge mahkfim edilen 
Vehbi Sait dün üçüncü asliye ceza 

mahkemesine çıkanlmıştır. Bu seferki 

suçu Beyoğlu kaymakamını vazife ba.. 

9ında tahkirdir. Muhakeme ba~ka bir 
gilne kalmıştır. 

1fl9RiW TAMYIMi 

Ziraat Bankası
nın yeni şekli 

L4yiha Meclis 
encUmenlerinde 

görü~iilüyor 
Ankara 28 - Yeni Ziraat bankasr 

kanunu layihası meclis ziraat encüme
ninden geçmiştir. 

Yeni layihada, çiftçilere kredi veril
mesi, kredi ve satış kooperatifleri ku. 

rulması, bankanın bir devlet mileessese
si haline konulmak suretile sahiplendi

rilmesi, sermayenin arttınlmasr, çift
çiye kredi verilirken şahsi ve maddi 

teminat esas tutulmayıp zirai istihsalin 
şart koşulması P'ibi e"aslar vardır. 

Yankesicilik 
Ta§kasapta oturan somya tncean 

Ali tramvayla evine giderken meçhfil 

bir yankesici jiletle ceketinin cebini ke

sip 850 lira ile iki beşi bir yerıdesini çal 
mıştır. 

iki hırsız 
mahkO.m oldu 

Fatihte Atpazannda bir eve pencere· 

sinden giren ve eşya çalarken yakala

nan Mehmet ve Mecidin muhakemeleri 

dün bitmiş, Meeit altı ay,Mehmet bir sc 
ne hapse mahktlm olmuşlardır. 

Tuzhıau karaya 
oturan gemi 

Birkaç gün evvel siz yüzünden Tuzla 
civarında karaya oturan Yunan bandı. 

ralı Yorkiyua vapuru henüz kurtanla
mamıJtlf. 

Vapur çakııta kaft1ık bir kumsa.la 
iyice oturmuştur. Alemdar tahlisiye· 

sinden başka Saroz isimli gemi de kaza 
yerine gitmiştir. 

Mısır Haşveklll 
memleketimize mi 

geliyor 'l 
Türkiye ile Mısır arasında aktedile

cek yeni ti~aret muahedesi için ya.kın· 

da Mısırdan bir heyet gele:ektir. Bu 

heyetin başında bizzat Mısır Başvekili 
Nahas paşanın buhın:ıc:1ğı söyleniyor. 

·Atatürk on t•evabı 
A nteplilerl sevi ndlrdl 

Gaziantep 28 - Gaziantebin kurtu

lu§ bayramında Atatürkün verdikleri 

cevap bütün Anteplileri sevinç içinde 

bıraktı. Halkevinde toplanan binlerce 

vatandaş ayni kahramanlxğa bugün de 

tekrar ha.ZTr olduklarını haykırddar. 

Atatürkün sözleri levhalar halinde halk 

evine, belediyeye ve mekteplere asıla
caktır. 

Ünyeye altı ay sonra elektrik gele
kmiş. Şayet akar su da getirilirse 
·, civarda pek çok dereler olduğunu 

allimliğine tayin edilmişlerdir. SALI 

Btrlncik.A.nUD -
1936 sa b 1 K K r a 1 kadar banyo yokmuş. Paris ve civan mert: 1855 - Şevval: l& 

.. rdilm) temizlik hususunda da bir in 
nm meşhur sa.raylarında bile hamam ş h 1 • e 
tertibatı mevcut değildir .Son devrin e r m 1 z 

lap olacağını umuyorum.,, 
• • • 

r..:. .... ,.,n.._ Ml~I~ c,.:ı.,..",n Baı.~, a~lacn•· m •aş orta Avrupası, vücut yıkamasını kıs- · 7,26 
11 

ıus ,.. .,;· " ~· H 

men İngiliz ve Amerikalılardan, kıs- _.-_,.. _ _.,..._~_.,. Belgraddan akseden bir habere gö-
Biz ~dilik, evin gusulhanesini, bir men de şarktan öğrendi. <lüıt .s.lıah Oeı. re, sabık İngiltere Kralı yılbaşından 
anın odunluğu haline getirdik. Oda- Halbuki, "Türk hamamı", dünyaca sonra tstanıbula gelerek bir mUddet 

birine İsta.nbuldan getirdiğimiz maruftur. Kasabalarımızda, bu gilzel ,,=.,. ~.:s6 12,16 14,36 16,~ ıs,21 15,39 Büyükadada kalacaktır. 
yoyu koyduk Faka~ akar su, ku- görenek ihya edil.mel'dir On odalı ev- ..., ı,os 1,21 U7 12,00 1,89 12,50 y . tan Mı ırda ah t t 
tulumba olmadıgıw ndan termosifon tu.~0 • una.n.ıs ve s sey a e -

lerde küçücük gusulhane, minimini kt l ""'Ad s· f d 1s ttiba.tı kurma.fa hacet yok. Altı sa,. me e 0 an ı.n.ö. am ımpson un a -
~ " musluk ve musluklu gaz tenekesine in-

ha.. üzeri yük' sek sacayaklara dn.ya-ı GEÇEN SENE BUGUN Nt: 01..DU7 tanbula gelerek Büyükadada eski lngi-
hisa.r eden tertibat, yürekler acısıdır. 

bir kazan şekli icat ettik. Gene Habeşler bir baskın yaparak Abtabdi §ebri liz kralına iltihak edeceği gene Bel-
yalhanemlzden çıkardığnruz bir por- __________ c_v_a_. _N_o_ı ___ nı_ıtaı_y_anı_a_r_d_aıı_almlş __ ıar_<1ır_. ------=-=gr_a_d_d_an __ bı_·ıdi_._r_ilm_e_kt_e_cr_·r_. ____ _ 
tif "masa musluk" şeklini marango
rsmarladık .•. Bir taraftan soğuk, di
~ taraftan sıcak su akacak ... Lakin, 
epst de, sokaktaki c:eşmeden destı 

i taşınma sular .. Bir adamm yarı 
esaisi, su taşıma<ra sarfolunuyor. 

lla.hsettiği.m sobalı kazan hen Uz ku· ı 1 s kan b ı· ı y u• • z • • n den lmadığı lr,in, fçtmizden biri, arka- U 
ı:ıtara şöyle bir mektuo yazdı: (Şaşınn=ş) imzasile aldığımız bir mektupta deniyor ki: 

"-Şayet ansızın gelir de, kapımı-J •"Pederime ve valdeme son !derece bağlıyım, Fakat on-

ön?nde bir kazan kaynaMdrğmtlakı gö- lar benim bu muhabbetime mukabele etmlyorlar. Gece 
?-senız. fenava. yormavm. u a o u d.. h 

h gün.. ··za.·· Yoksa lehill- . g n uz ep komşularda toplanıyor; muhtelif eğlencelerle 
s.nıam umıı ur. . .. • 

lttnd hellimiz saihz? evı gozlerı görınüyor. Ekseriya iskambille vakitlerini geçL 

J!l,kf AvnınaM~r.,, yıkanmasını bil- riyorlar. Bunl:ı.rı iskambilden vazgeçirtmenin çaresini bulu 
~~•;,. Mesela, Frazu;ada son asra nuz.. 

evini unutanlar 
CEV AB!MIZ: Küçüklerin büyüklere nasihat etmesi 

belki biraz tuhaf olur ama, böyle vaziyetlerde pekfila yerin 
de bir harekettir. Ebeveyniniz,e kendilerine kar§! beslemek; 
te olduğunuz muhabbeti ve gösterdikleri ihmalin fenalıkla-

rını güzel güzel ve tatlı bir lisanla anlatınız. Birinci defa.sın 
da muvaffak olamazsanız, bir ikinci , üçüncü ve dördüncü 
tecri.iheden çekinmeyiniz. Tecrübe ederseniz sonunıda mut. 
lak muvaffak olacağınıza emini~ 

Jlllll•H..UI- UM~---·--·----

Mehmet Akif 
hak!Ku ındlaı 
yaızaUanDar 

Bu aabahki gazeteler, kaybettiğimis 
büyiLk ~ir Meh'J'Mt Aki,/ için aü.tun ~ 
tun yazılo.r"la doludur. 

Cumhuriyet'te Abidin Dav'er diyor 
ki: 

istiklal marşı 1stik131 Harbinin ma.. 
nevi cephesinde yapılım§ biiyük ve mu
zaffer bir taarruzdu. O zaman, MilU 
Mücadelenin mutlaka zaferle neticele
neceğine inanmış olanlar, yani sağlam 
iman sahipleri bile İstiklal marşından 

yeni bir manevi kuvvet almışlarldı. 

Sakarya meydan muharebesine tekad 
dilin eden Kütahya • Altınbaş - Eski~ 
hir muharebelerinin ümitsiz gibi görü
nen günlerinde, İstiklal marşının nus
ralannı, krt'alarıru şerhederek yazarken 
Akilin çelik sözleri, imarumı bir kat da.. 
ha arttırdı. 

Arkadaş? Yurduma alçaldan utnaaa ..m.. 
Siper et ırövdenl, dunun bu b&yurz.ea Mm. 
Doğa.caktıJ' ıııaııa wdett.lğl g1lnler Bakkm .. 
Klmbllir, lıeUd J'WID- lkılkl 7U'Dldan ela 

)'aba. 

K.rt'ası bilhassa, o zaman ne canlı. ne 
kuvvetliydL Şair Mehmet Akif, yürek
leri çelikleştiren İstiklal tnal'fl11.l yarat· 
mak suretile İstiklal Harbinin manevi 
cephesinde dövüşen kahramanlardan 
biri olmuştur. 

Gene Cumhuriyet'te M. Turhata Tan 
Akilin bir diğer t>eÇhesini §ÖY'k tahlil 
e4iyor: 

- Akif, aşk şairi, ihtiras piri, ıila ve 
saz piri değildi. Külü kudret mefhumu 
nu te§ahhus ettiren Al1ahm kıcmalü cc. 

)filini, ilahi büyüklüklere ve temizlik· 
lere tercüman olan Peygamberin rikkat 

ve nezahatini, g~mit devirlerin yük
sek ,ahsiyetlerini, mensup otduğu ce.. 
miyeti ve insaniyeti terennüm ederdi. 

Dindardı. Fakat dinin hüsnühal, bils· 
nn ahlak ve hemdinler arasında tesanüt 
demek olduğunu herke!oten iyi bilirdi, 
o haysJyetJe dlrie sevgi ve saygı taşırdı. 
tsıam aleminin hedef olageldiği musi
betlere karşı ağlayıcı birer mısra halin. 
de ruhundan dökülen teellümler, teleb· 
hüfler, insani ıstırablaruı en nezihi ve 
en beliği sayılabilir. 

•Kurun" da Refik Ahmet Sevengı1 

ayni ueçheyi ~ yol.da tenkit ediyor: 

Zaman g~iyor, telakkiler değiıiyor, 
insan cemiyetlerini idare eden haklın 
düşünceler yerlerini. yenilerine bırakı· 

yordu; fakat Mehmet Akifin bir eski 
zaman dervi§İ gibi ilahi bir cezbeye tu.. 
tulup içine kapanını§ olan gözleri, etraf 
ta olup biteni göremiyordu. O, bir eski 
zaman filozofu gibi sonsuz bir araıtır• 

manm heyecanına dalmx§tı: 

L!UnckAnlarda nwım, nerdesln f!Y plp d&hJI 
Dönortın cn1U9 U AfAkı ezeldeoberldlJ'. 
SerptUp ktıhbene donmuş o ıeık damlatan. 
Seni yer yer arayan ya.,tanmm lzleridlJ'! 

"Tan'' da ômer Rı:» Doğrul '' Al"i
fihı son günleri., serU::vka.sı altında e11 

ya.kın hat.z:ro.larla birlikte Akifin ölü
şünü anlatırken di'!JOT lci: 

Hiç unutmam. Bir gün bana t()yle 
yanıp yakıldı: 

- Oğlum, dedi, ben evvelce ttskü. 
dardan kalkar, bir hamlede Alemdağmı 
yaya olarak boylardım. Bugi1n gerçi a-

yağım yere değmeden Alemdağma gi
diyorum, fakat kaç para eder, otomobi.. 
lin içinde inim inim inliyorum. iyi ol
sam da gene yayan gitsem 1 

Nihayet dlin, üstadın halinde gün-
düzden bir ~ wvül göze çarptı. Ken. 
!disi her zamankinden daha hallice idi. 
Konuşuyordu. Fakat yalnız bırakılmak 
istemiyordu. 

Ak§amlaym yedi buçuktan biraz son· 

ra kısa bir nefes darlığı tlzerine herıcy 
bitti ve üstat kendi tabiriyle "nazenin 
bezrnine., kavuştu. 

"'Açık Söz" de Ni:lxı.meddin Nazif ya 
zıyor: 

O (Mehmet Akif) bir hayli Müalil
mandı, ben bir hayli athE (Allahm mev 
cudiyetinc inanmayan) idim. Buna rağ. 

men kelimelere verdiği ahenk, söze ver
diği gUzellik, ifadeyi u1aıtırd.Jğı yük

seklik, Akifi idrak etmemi ArW'i kıl. 
UU§tı, 



• 
verıvor.ı ~ 

LA R Uaz.etenı.tzc, ··oüzellik doktoru.. adreıd 

ne haltlk1 veyıı mwıtear adl&rml2la IOra 
cagmm .aua\L rln covaplarmı .bu sUlwıda btilursunuz. Bu cevaplan- Parlste o.nlaşmı>:t billun 
duğumuz gll:;clllk mUessascsl Yermelttcdlr. GUzelllğ1rılz1 noltsab tımikaıı kusurlarınızı btH 

BA 
yazmız. 

- S 7 - ı ve baca.klan topuklar bitişik olmak! 
Ortaköyden F. ö. imzasile sorulu- ıartiyle gergin tuttnak ve mümkün 

. olduğu kadar yukarıya kaldırmak. 
~şağıya ya.ı::d ~ suallerin ceoobt Her sabah yataktan kalktıktan sonra 
~izi 8Q.ygıi:'mıa rioo ~ nı bu hareketi 15 dakika kadar yapınız. 
1- Kirpilderinı.in daha tt.."'Wı olma- Her akşam yatmadan evvel de ayni 

m için 1ıindyağı kıdlanıyordUm, gözü. müddetle ekzersiste bulunu~. Hare
mü yaktıüı için oo esaslı bir ff!.?Jda:mıı kette yavaş yavaş o kadar mumarcse 
do. görrMdiğim için bırakttm ne yapa- kazanacaksınız ki, bacaklarınızla bir
yım1 likte beliniz de yukarıya kalkacak ve 

HABER - Akşam pnsfa.!I 

SrPr! 
En büyük 
sporcular 
Amerikade mı 
Pronsado mı ?! 

Buruia.n bir mUddet evvel, Amerl.ka
da., dünyanın en bUyU.k 10 sporcusunu 
ta.yiu c~ek içlıi, 70 spor muhatiirinift 
de l§titö.k ettiği bir mUsa.büa tertıp 
edildiğin ya.mııştılt. 

Am.erlkıilila.tıü yapmış oldukian bü 
Uümlfte hiçbir Fti.fi.Sız sporcusunun bU 
lıınma.ması Ffaiısız guetelerüıl fena 
halde lmilırmI§tfr. 

Garde -Mak 
Herkes tarafından sevilen 

iki büyük salon 
1937 yılma girerken bütün müşterilerini zeYk içerisinde yaptmtık 

için konfor, kotion, ve zengin sUrpmleı'ini hazırlamışttt. 

iki müzik hirden 

25 Aranyossy Rajko 
ORKESTRASI 
Tam bir yeınn pırogıram 

hemen tutunuz. Masalarınızı 
Telıton : 
Gardan: 42690 - Maksim : 4'2633 

'! - Karın adaleleri.11i eritmcl; için yalnız sırtınızla yerde duracaksınız. 
ne yo:payım' ikinci bir hareket de ayakta hazrrol 

Fi'aDSizlaİ' bU t.asfilfi .. Aınerikan ga
zeteclliğiniii anteiiBl,. teılkki ederek 
yeru bir mUSB.balta açmıya karar ''er
mlşlerö.ir. Bu ıvı "l'Auto" gUö.delik ...._""""'"'"'-"---=------------......... --.......... _._~~---............................... --..~ .......... ~ 

,..,_ vaziyetinde yahut da baacklar ayrık 
\..eVBp: 1 k .. } . kal k k 1 K' ik 1 ·ıA l oma uzere c len çaya oyara 

-. . ırpı :re saç ann 1 aç~ U· gövdeyi ileriye btikmektir. Gövde 
zaması ıhtımallerı pek azdır. Hınt- ·ı · b"k"l" k L kl · d 

k '"kl · · b l ı en u u ur ·en aca ar gergın u-
yaı saç o ermı es er ve kuvvet- k L ,_ • k"" ld w k da 1 • . raca ve oa;ı mum un o ugu ·a r 
ettin~. . . aağıya eğilecektir. Kalkarken de ev-

Kirpiklen':1 ~~asını tabıate bı- vela baş balkacak ve viicut nyni ve.zi-
rakınak daha ıyıdır. yeti muhafaza edecektir. 

2 - Karın adalelerini eritmek Bu hareket bir de kollar yukarı u-

spor gazetesi lü:efüıe ilniıştir. 
Bu garotenin de "meka.hik" tıporlai'

la uğraşan sporcuları tasnife koymak 
istememesi, diğer Fransız gazetelerin
de hayret uyandırmıştır. Billilar, e.n -
cak bisikletçi, tayyareci ve otomobil -
ellerin bu tasnife konulması şartiyle 

Fransa sporcularının Amerikalıları he
zimete uğratabi!eceklerini ve Ovens . 
den başka hiçbi.r Amcr'kalmın tasnife 
giremiyeceğini söylemektedirler. 

için iki çare vardır. Birisi mütehassıs zatılmış olduğu halde yaptlrr. Gövde 
bir masajcmm yapacağı teknik ma- aşağıya biikÜlürken baca~lar gergin 
sajlar; ikincisi de kültür fizik dediği- olduğu halde ellerin parmak uçlan -----T-e~'"'"k---k-0--1-l_U __ _ 
rniz beden hareketleridir Bu hareket- ayakların parmak uçlan önünde yere 

~.:~~:~.~~--~~-~~.:..~:::':.:::.. .. ~:~.~~~-:::: ................................... i b i sik ı etçi 
~ Kendi kendine 1000 kellme ile i Oörillmemiş bir 
g L • d / • i seyahat yapıyor 
E=. ısan ers erı =.=. 

Valter Greaves namında bir lngiliz . . 

Bu Vılbüşı gecesi, SARAY s~~:aa-
Pek parlak bir surette tes'it edilecektir. 

E O I> i E C A , 1' O R ' un 

GANGSTERLER ARASINDA 
Fransızca sözlü filminde bin çılgmWc ..• 

Bin fevkaladelik ve . . . Bin lmhkcıha. •. 
,. . . ;; ' . ..:; ~ . .-.-. ' . . ; . --. ' - -~ 

Parlak bir muvaffakıyet 
F RE D AST 1 R E ve G 1 N GER R O G E R S 

Filoyu Takip Edelim 
(FoUow the fleel) 

fllmlnde bu hafta SAKARYA sınem••ın•n 
vi.ai aalonunu her 1eansta tamamen doldunnaktadır. 

E : bisikletçi pyam hayret bir rekor yap. 
E 1 Sonkanun 937 de batJhyoruz · mıştır. -~~_....;. ___ ___;,--'-'--'-"--""""'--""-"'-........_ _________________ ~ 
E. Valter 1936 senesinin ilk gününden 

Abone olacak ola.ıılar,blnuı nvel ldarihüem!Ee mUtaC&at etmelidir " 
İ ter. Memurlar ve ukcrlcr abone ilcr.ti nzennden % ıo teıWJAt göre itibaren :tngiltere dahilinde bisildet ae-
= celderdir. Her Usan oo aetsten razıa sQmılyecekUr. Her <ldrsin abone yahatine başlamış ve bu (seyahati 1) ea· 

!• ncretı ıoo kurt11tur. Memur, Uker n talebeye 360 kunı:. nasında hergün vasati 203 kilometre 

FRANSIZCA, ALMAN~ lNGILIZCE katetmiştir. 1936 senesi bittiği gün, 

1 
Valterin seyahati de bitecektir. Bisik. 

i Derslerinden herbiri, münavebe ile her gün gazetemiz letçi de bu bir sene zarfında 7 5 bin ki-
E İçinde forma halinde verilecektir. i Jometre katetmiı olacaktır. 
! Derslerin verileceQi günler : ! Aaıl şayanı hayret olan cihet V.altcrin 
: Pazartesi ı·e Pcrşernbe /ngüi,zcıe : bir kolunun bulunmamasıdır. Böyle, tek i Sal.ı ve Cuma Aımonot.& • kolla, bir sene müddetle. yağmur, kar, 

I
• Çar,,amba oo Oumarteıti FnJMt.ıca aıcak soğuk demeden ve mütemadiyen 

bozulan bisikleti tamir etm"nin ne dc
Ber aı.tın birinCi PG:icırı: FRANSIZCA, Ucinci Pa.zan.: INGILIZ mek olduğunu bir düşünün l. 

• 

CE, il.Ç{lncü Pa.:?Un ALMANCA, dördüncü Pazıarı: FRANSIZ- Valter, günde 8 litre süt içmekte, 100 
CA. olursa b~~nci Pazarı: INGIUZCE. gram clanek, ı kilo domat~. 2.3 elma 

Lisan derslerinde takip edilecek m~oclun dünyanın en mü· yemektedir. Diğer taraftan bu seyahat 
kemme) metodu olduğunu iddia edebiliriz. Daha ilk dersten kendisine yaramı§ olacak ki, sikleti 8 

batJayarak Cümle vücuda getirebilecek ve konuımaya ba~la- kilo artrruıttr. 
yabileceksiniz. 

Ne okuyup yamıak için, ne de konuıup cümle 
yapmak için size hemen lüzumu olmayan güç ve 
akil knn,tıncı kaidelerle kafanızın karqma
dığmı görecek ve denlerimizi. vereceğimiz resim 
ler ilıerinde \akip ederken l>ilakiı büyük bir zevk 
duyacaks1DIZ. İ 

~'OOM olmak istiyen1.er geç kalmamalıdır. Bu tkrsler 8otırada.n ~ 
kitap ~kliftl!e ç-.könlm.yaoağı için bunları ancak gazetemizi t~ : 

~ kip edcnl.Cr elde -cdebaeetk7.erdir. i 

Mülayim 
pehlivan 

Ödemişte Afyonlu 
SUleymandan 
kaçmamış 

---............................................................................... -. ..... ....---............ . 
DüılkU Son Posta gazetesinde Sami 

Karayel ôdcmiıde yapılmit olan gürq· 
lerde Müiayim pehlivanın Afyonlu SU
leyınanla ~etin bir mUaabaltadan sonra 
bcra bere kaMığmı ve ertesi gün 6evam 

VILBAŞI MÜNASEBETILE 
HedDye aumak aırzusunda 

bu o una n u a ıra 
Her halde, Beyoğlunda 

K l'nı 
ziyaret emelerini tavsiye ederiz.. 

Gezilnıesi serbett olan bu pasajda hem dört tarafı seyrederek ge
zebilir, hem de kolaylikla intihap ve mübayaa edebilirsiniz. 

Bu büyük ma{lazada herl<ese ve 
her keseye elverişli 

1001 ÇEŞiT EŞYA YARDIR 
Bu sene tE>şhtr edtleo 

OYUNCA KLl\RIN 
hiçbir yerde tesadüf edemlyeceğinlz 
zeo~in ve milntehab çeşitleri vardır 

Kalabalığa maruz kalmnmak ''e mübayaatııu:ıı rahatça 
yapabilmek İçin sabahlan tercih ediniz. 

Vılbaşı miloasebetlle, mağazamız bugUn
den itibaren ı?ece saat 9 a &.adar açıktır 1937 YILBAŞI 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 
Büyük ikramiyesi 

500,000 Liradır 

-------e8ilmesi rnzımgelirkcn, o gece Milliyi.. _.-1 , 

~ Öde~~en ka~~I ~dufunu ~ı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yordu. hayretle gördüm. Ölü bir halde oldu· kin ve yar,lrş havadisler yaıılmamastl'l1 

'Aynca: 200.00 1 .000, l 00 .000, 70.000, 60.000, 50.000, 
:"30.000, 20.000 limitle i! :ra!niyelel' va rdir. 

Bayilerde bilet bulamıyan mÜf terilerimizin Piyango direktörlük gi • 
~.esile Galatasaray mektebi yanındaki giıemize müracaat etmeleri rica o • 

lunur ••• 

Bugün Mülayimden bu müsabaka hak lum :ı:amanlarôa bile Afyonlu SU!ey· tictı cıdcrlm. 
kında bir mekttip 'aldık aynen aercedi· mandan kaçmıyacağımı herkes bilir. o. Genr Sami Kataye1in yansında batı• 
yoruz: settig· i Taksim gtirecı.leridelti berabtf~ nunla istedif i zaman ve istediği yerde ,.. "' 

17-12-936 da ödemişte bayram kalmak teklifim de yalandır. OradW 
mUnaııcbctile yapılan güreşlere iştirak güre§:neğe h:ızırun. n:Usabakad:ı nasıl galip gelaigirrJ bUli.İ~ 
eaerek Afyonlu Sutcymarua katşılaştmı. ödemiş gürc§ini beraber bıraktık. seyird!er görmüşlerdir. Bu gibi heşrı· 
Son Posta muharriri Sami Karayelin Ben kc:çmış değilim: nitekim Cuma 0 • yatın çirkinliğini tekrar eôer hUrmetlt' 
dUilkU gaı:etestnôe Ödemi~ müsabakala. vasında yapüğtm ma!Sla Afyonluyu yen 
nnda benim kaçtığımı yazmıı oJdutunu dim n fstanbula döndüm. Bu gibi çir-

rimi sunarım. 
MtlLAYit-' 

Mi ki Afrikada haydutlar pesinde 
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Kurt ve 
kadın 

Bu iptidai kvyün bazı köpeklerinel 
dikkat ediyorum: Kurt köpek! hay· 
ret! 

Hocaya sordum: 
- Civarda ecnebiler mi var 
-Hayır!. dedi. - Şimdi yok. Yal-

nız buraya bir nebatat mütehassısı 
gelmişti .. Kansiyle beraber. işte §U· 

raya çadır kurdu .. Sabah demez, ak
§am demez, kayalıkların dibinde, or
manlann icind"' <.:~!aşır, ot toplardı. 
Halk, onu~ adını sihirbaz koydu. 
Çünkü, topladığı otlardan ilaç yap· 
tığını da görenler yoktu. Sade yolu
yor, yoluyor, k:>lleksiyonlarında bi
riktiriyor .. 

- Köpeğini bırakıp gitti galiba .. 
- Evet.. Nereden biliyorsunuz .. 
- İ§te, üremiş, yavrulan olmuş .. 

Baksanıza, bir sürü kurt köpekler .. 
Mu:ıllim safiyetime güldü: 

Vaktiyle, galiba Jack Londonunl 
du, buna yakın bir Alaska hikayesi
ni okuduğumu hatırlar gibi oluyor· 
dum. Fakat her halde bu muallim, 
ondan bir nakil yapmıyordu. O ka 
dar samimiyetle ve orijinal bir şe· 
kilde anlatıyordu ki ... 

Devam etti: 
-Mintor·un kansı, kocasını sev

mekle beraber, tutturuyordu: 
.. _ilim, iyi hoştur .. Fakat bu dağ 

ba§ları beni bıktırıyor .. Manikür isti· 
yorum, pedikür istitorum.. Sinema, 
tiyatro, bar .. Paristeki ahbaplarım .. 
Liyondaki annem ve babam.. Hep -
sini, hepsini göreceğim geldi.. Son
ra, bizim yemeklerimiz .. Bizim ev· 
lerimiz: ... Banyo ... Akar su.. Alaf 
ranga apdesthane.. Hepsini, hep-
sini göreceğim geldi .. Durarnryaca · 
ğım .. Gitmek istiyorum .. Hasta ola
cağnn .. 

HABER - Ak~m posta.ıa 

TO('F\l'\t@ırıı Amcaa 
n n liil QV ~~~e~D 

J -

- Ama da ruhafsmrz, Bayt -
dedi .• "Ve benim yanımda bile ağlıyor· ••;::;:;;::;:=========~ 

du .. 
Kurt köpeğin burada eksikliği mi 

var L 1ıte A vrupadan mı gelecek? ... 
Anadoluda ne kadar istersen.. Hoş, 
belki, Tobi'nin de kurttan evlatları 
olmuştur ya .. Çünkü, o da 1-:.urtlara 
gitti .. 

- Kurtlaramı~ 
- Öyle ya .. Kancık köpek (yani 

dişi köpek) kurtlar kızınca, hazan 
peşlerine takılır .. Yan vahşileşir, on· 
Iarla ber2lber, dağlarda, ormanlarda 
yabani bir hayat sürmeğe başlar .. 
Sanki insan rnc~::ıiyetinin cezibesin 
den kurrulup hayvanat alemine av
det eder .. Ve diğer köpekler, ona, 
ecnebi ile evlenmİ§ bir müslüman 
kadmına bakıb:ı nazarlarla bakar-
lar.~--""---~~...;~-

Bu zeki ve ho~ohbct köy hoca
amm anlattıklannı alaka ile dinliyo-
rum: 

-Buraya, Anadoludaki nebatat 
cinslerini tetkik için gelen Mösyö 
Mintor'un da, söylediğim gibi, T o
bi isimli bir dişi köpeği vardı. Dağda 
kırda gezerken, bir kurt bayla ah-
bap olmuş. Mercimeği fmna venniş· 
)er ... Mintor, bu mevzula fevkalade 
alakadar oldu. Hatta mümkün ol
sa, kurt damadını davet edecek, e
vinde en nadide gıdalarla besliye -
c:::: .. Lakin o yabani, iç güveyliğ:ini 
kabul eder mi hiçL Onun, bütün 
tabiat, vasi çiftliği 1 km alacak .. Or
malann içine gelin.götürecek .. Ama, 
T obi, efendilerine de alııık.. Aşk ve 
içtimai alaka .. Bu iki cami arasında 
binamaz kalıyor .. Kah havlıyor, Min 
torun ve kansının ayaklan altmdu 
yaltaklanıyor. Kah uluyor, dağdaki 1 
kurdun avazelerine, aksiseda gibi ce-

1 . "Se . . vap venyor: nı sevıyorum, sen· 
den ayrılmak istemiyorum.. Lakin, 
neylersin .. Burada bağlandığım işler 
de var ... Onlara da bakmak laznn ... , 
diyor .. . 

"Kurt da, uzakta uluyordu .. 
··- Burada, bu köyün kenarında 

senin için tıkanıp kahrım, ey kancık 
köpek.. Gel. t~rlü türlü derelerden 
türlü türlü sular içelim.. Yayla--lar
dan körpe kuzular kapar, ciğerlerin· 
den sana da verir, kanlanndan sana 
da emd.iririm ... T avşanlarm peşinde 
birlikM koşarız.. Gel.. Gel.. Yoksa 
burada daha fazla durursam yakala
nacağım ... 

"Oi§i köpek, kulaklarını kabar· 
tarak onu dinliyordu. Erkek insan, 
gözle · •«.ua;. karı.sır.~ bakıyordu. 

Nihayet, birgün, kurtun uluması 
ve kadrom ağlaması son haddini bul· 
du . ..-,-~~----........ --~~.-.....-.~~ ..... _...,._~ 

"Mösyö Mintor, Tobi'nin başını 
'"'~:~adı. T •. ~i, onun elini yaladı .. ~ 'e· 

batat alimi, ondan sonra kalktı. Çı
dırını yıktı. Eşyasını katırlarına yük
ledi. Dişi köpek, perişan, ~aşkın ba
kıyordu. Efendisinin bi.itün itiyatla-1 

rmı bilir, hareketlerinin ve sözlerinin 
manasını anlardı. 

Sanki: 
"- Gidiyorsun dernek. . Peki 

ben},, demek istiyordu. 
Bakı~larmda ve en alçak perde -

den gelen kon•·:Jur gibi inlemesin
de bu ifade vardı .. 

"Mintor. onu, tasmasından tuttu. 
Ormanın kenarına kadar götürdü. 
Başından öptü: 

"- Ben. karımın sesine, sen kur
tun st>sinc 1.. Hnydi bnkalım .. Yolun 
açık olsun!. .. - dedi. 

"T obi bir kere daha, efendisinin 
ayaklarına süründü, sürtüldü .. Son
ra, arasım arkasına dönüp b::ıkarak. 
yolunu tuttu .. 

"insanlar da, kalabalık şehirle· 
rin yolunu tuttular .. 

(Va- Nu) 

. . .... · ....... ·ı. ... . ..:...t. .: 

Mühim ilar.1 
TUrk Anoninı Elektrik Şirketinden: 

• Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yetil" renkte ve 
muatatil tekilde hüviyet kartlannm 1 lkincikinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil teklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem müıterile
rine bildirir. 

MezkUr kartlarm bat tarafmda tirketin ünvaDl yani ''T'uRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETİ'' ve eiri olRrak 1937 ibaresi yazı
bdrr. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hlmilleri hemen polise ihbar olunmalıda. Şirket, müıterile· 
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Yazan: Niyazi Anmet 

127 sene evvel bugün 

lngilierenin Liberal baş-
vekili Gladston doğdu 

MusevÜeri par,amentoya almak ve irlanda 
ısttkU\linl tanımak arzuları yüzünden 

bir çok düşman lıazanmıştı 

Bugün, fngilterenin mühim si-\ ve bütün dünyayı velveleye veren 
malanndan biri olan ve Türk düş- eserleri neşretmeğe ~ladı. 
manlığı ile tanınmış Gladston'un 127 1880 d yeni kabine teşkiline me-
doğum yılıdır. mur edildi ve kurduğu kabineyi 

1809 yılmrn 29 ilk kanununda tam beş sene idare etti. Birkaç ay ay-
Liverpol' da doğdu. ndıktan sonra tekrar batvek.8.letc 

Babası Hindiatana seyahatler :·a- geçti. lrlandanm muhtariyeti için ha
parak büyük servet kazanını§ zengın· zırladığı layihanın tasvip edilmemiş 

olması üzerine istifa ederek siyasi ha
yatına nihayet verdi. 

Ressam Arif Paşa 

R&aom.An/P~ 

lerdendi. Clad.ston, Oksford üniver 
sitesinde tahailini bitirdikten aonra, 
1832 de parlamentoya girdi. Az za. 
manda kendisini tanıtmağa muvaf-
fak olarak maliye rıa.mhğma yüksel-
di, bir müddet aonra müatemlekôt ne
zareti müatetarlığma tayin edildi. 

1.841 de darphane nazrrhğı ile ti
caret nezareti ikinci reisliğine geti· 
rildi, ayni zamanda kraliçenin hususi 
meclis azalığı tevcih edildi. 

1843 de ticaret nazırlığına tayin 
edildi. · Fakat Mi not katolik mekte
bine tahsisat verilmesi hakkındaki Ia
yıhayı mesleğine mugayir sayarak 
istifa etti. 

1347 de Oksford üniversitesi ta· 

rafından yeniden parlamentoya gön-, 
derildi. Gladston bu esnada ye.1i 
mesaisi ile fevkalade bir hoşnutsuz
luk uyandırd11 çünkü parlamentoya 
musevilerin kabul edilmesini iltizam 
ediyordu. 

Dünkü yazımda ölümünün yıl. 

dönümünden bahsettiğim Arif paşa· 
nm sonradan ele geçirdiğim bir resmi 
ile eserleri hakkında birkaç satır ila
ve etmek lüzumunu duydum. Malu
matı "Türk ressamlan,, ba§lığı altın· 
da milli mecmuada bir seri makale 
neşreden Şahabettin tarafından veril-
mektedir. Arif paşa kitabını Rus
çukta tamamlryarak Şinasinin yazdı
ğunuz T asvirie!.~ar matbansmda baş. 
tırmıştır.. Kitap, on iki cilt olmali 
üzere hazırlanm1f, fakat an~ birin-
ci cildi çıkanlmı§tir. 

Şahabettin de "Sanatkarın ismini 
hatırlatırken hayat ve eserlerine dair 
malumat elde edemdiğimizden tees· 
sürlerimizi zikre lüzum görüyoruz,, 
demektedir. 

Türk ressamları, Arif paşanın e-

Glacl8tcm Gladston 1 :;.:; 2 de müstemlei~at, 
sonra maliye nazın oldu. Bir aralık 
fevkalade komiserlikle hariciyede bu- serlerini tetkik ederken hayatı hak
lundu. Tekrar 1859 da maline nazı- kında birçok veşika toplamak mecbu
n oldu. 1865 intihabında Liberal fır riyetindedirlerr Bu hususta malumatı 

olanlar, bildiklerini yazarlarsa, san
kaeına mensup olduğundan kazana-

at hayatına büyük iyilikte bulunmuş 
madı. Fakat cenub maahllesind.:ki 

olacaklardır. 
dairei intibabiyesinde rey toplamağa ---------------
muvaffak olarak tekrar parlamento
ya dahil oldu . 

l 866 da Gladstonun mensup ol
duğu kabine d\' ;iince lrlandada ruh::ı 

ni idarenin mülkiye idaresinden ay
rılması için bir layiha hazırladı. Bu 
la~ha, Lordlar kamarasının §iddetli 
muhalefetine uğradı. F nkat 1868 de 
kendisi kabine tc~kilinc memur edil
diği vakit kabul ettirmeğc muvaffak 

cl~. ' 
1870 de Fran~n-Prusyn muha

. rcbesi esnarund<ı İngiltercnin Avrupa 
siyasetine knnşmnmn.smı tavsiye e

den Gladston, bu viizden bilahare 
•,ayli mual-eze edildi. 

187 4 de istifa et i. Dizraelil'İn re 
isli{iinrle kumlan kabinenin dr~md;

bırak•ldı. Bu esnada din hakkındı
bir takım c!erler n~re~ti. 

187 5 de poEtika aleminden çekil 
meğe karar verdiğini söylemekte 
iken iene aiyasctlc metgul olmağa 

·············································-··········. IMEM'!:LAR 
!ASKERLERi 
:. Gazotemizin 

lusan Dersleri 
1 Kdnunusani 19~1 

de biUjlıyor 

Abone olunuz 
Bu size lisan dcrsleriniıı bir forma
sını dört lrnru...~ mal cdcoo'i-:tir • 
Gazetemizin lisan derslerini ihtiva 
edecek 90 niıshasının r.bone ücreti 
,~izin için 360 kunı§lur. 

c 

Pransı::;ca, ingili::cc ,.e Almanca 
dillcr!nd.oıı hangisini tckip c<lcceği
tıi=i bildirmelisiniz. f 
Formalar sonradan kitap şeklinde ! . 
çıkmıyacaktır. Bunlara ancak abone ! 
olanlarla gazetemizi toplayanlar sa : : hip olabile':eklerdir. • ................. __________ , 
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Doluya heyecanlı 
bir seyahat 

Kral Edvardla Mm. Simpsonun 
Hakiki Aşk Romanı 

.............. _ ............................................................................. , ................. . YAZAN: t'1m. Simpson'un yeğeni NEWBOLD NOYES NAKLEDEN: fa 
S I.~jleklcr1e rekabet! - Otobil.! taklidi. - Ya?-.an ya.taklar, yorgan,- i 
j lar! - Erkekler oto'büsten aşağı.' - Ben Ademim,, Ad.em! - Yolu- E 
~ m·tıztı ke:ıen dört ayaklı bir şaki! E 

;.··············-·································· ... ······························· .. ········-·····--= 
insanların yeni otobüslere layık 
görülmemesinin hikmeti nedir? 

Boludan yazılıyor: bir baktım. O, bizim mevcudiyeti -
mizdcn bHe habersiz, Kar~ırnıza he
yula gibi dikilmi~. bulutlarla serda§
lık ediyordu .•• Yol arkada~larımdan 
Nafia fen memuru Zıya, altı kilo
metre kaldı .. Beş kilometre kaldı di· 
yerek bize vaziyeti bildiriyordu. Ka
ranlık da adam akıllı çökmüştü. 

Güzel midir? Hayır. Ve bunu bizzat herkesten 
evvel Madam Simpson kabul eyler. Fakat 

yüzünün, bilhassa sevgili krahna baktığı 
anlar ifadesi güzeldir 

fki sene evvel bu sütunlarda ve 
diğer bazı gazetelerde Boludan az 
çok bahsetmekle beraber ''Nasıl 
yermiş? .. Memleketin umumi vaziye
ti ne şekildedir} .. ., Tarzında düşü· 
necekler için bu yazımla biraz muhiti 
tanıbnayı doğru buldum. iş~. seya
hatimden itibaren başlasam da sizi 
sıkmıyacağnm tahmin ediyorum. 

Haydarpaşadan Adapazarma ka · 
dar geçen yolculuğumuzda vagonun 
ısınmaması dolayısiylc çene ke:nikle-
nmızın leylekleri kıskandıracak 
şekildeki faaliyetinden başka bir 
fevkaladelik yoktu. Adapazanmn 
en iyi otelinde de sıcak bir oda bul -
mak kabil olamadı. Vakit gece 
yansım geçmişti ama hiç olmazsa 
otelin ~alonundaki kömür sobası yan. 
makta devam etseydi biz civi kesmek
ten kurtulabilirdik. 

Sabahleyin, Adapazan - Bolu a· 
rasmda posta servislerini ve bütün 
Yolcu nakliyatını temin eden oto
büslerinden birisine atladık .. Otobüs 
§el<line konulmak istenen bu kam
YQnetin içi tıklım tıklım insan, üs. 
tü o şekilde yiikle dolmuştu .. Ba
na. en gözde yer olan şoför yanını 
verdiler. Elden gelen kolaylığı gös -
termr.kte gecikmediler .. 

Bunun için kPndilerine te.,~kkeür 
borcumdnr. 

Evet, ben şoförün yanında yer al
dnn; Fakat goförle beraber ön sırnda 
dört ki§İ oluyorduk. Bu vaziyetin 
tehlikesini fazla izaha lüzum yok sa
nının. Yola çıkmak üzere makine· 
yi işletmek için kol çevrilir çevril· 
mez bir tarafı koptu, beş on dakika 
bekledikten sonra yürümeğc başladı. 
125 kilometre olduğu halde otobüs
le 7 • 8 saat süre , yollar bu sefer da
hn az b:ızuk. Çok bozuk yerleri 
·:o.:r orı :-ı h;;ti.i.n yola ve diğer seferlere 
nio' .. :Jc , ... ·1· t:lr1 az. 

Bu sefer, yoldan daha bozuk o -
bn bizim otobüs.. Adapazanndan 
çıkar çıkmaz içini bir 15.stik ve ben
zin dumanı aldı. ikide bir makine 
duruyor, tamirden sonra biraz 
daha yol alıyoruz .. Bu şekilde gider
l:cn bir patlamayı takiben makine· 
den bir alev yükseldi, söndü.. Oto-
büs geriye doğru indikten sonra 

çukurda kaldı. Makinesi açılıyor .. Şim 
siyah olmuş ... yatak,, lar yanmış. 
yorganlar bilmem ne olmuş! Bu se -
ferki tamirden sonra makineli tü
fek müfrezesi gibi muntazam bir 
patırtı ile ilerliyoruz. Bolu dağının 

teklerine gelince şoför emrediyor: 

- Arabanın dağa çıkabileceği 
şi.iphcli !.. Erkekler inip yüriisünler ! 

Vakit akşam üstü .. Zehir gibi so
ğuk olan dağda kalmak, gecelemek 
tehlikesi var. Şoföre, postanın sey· 
yar telefoniyle Boludan başka bir a

raba istemesini teklif ediyoruz. Bir 
hayli münakaşadan sonra telefon 
hattına seyyar makine raptediliyor, 
istimdadrmıza cevap verecek hayır 
sahibi bir merkez aranıyor.. Nihayet 
derinden sesler geliyor: 

- Orası neresi). 
- Burası hiç bir telefon merkezi 

değil.. Beni dinleyin! Ben Ademim .. 
Adıillll.. 

- Hangi Adem? .. 
- Posta şoförü Adem.. Araba· 

mız bozuldu .. Boludan yenisini isti
yecegız. Bize merkezi buluverin .. 

Nihayet Bolu bulundu, maksat 
'mlatılclı. Fakat bizim otobüs de er· 
kekleri yollarda bıraktıktan sonra ya· 
vaş yavaş dnğlara tırmanmağa başla
dı. Biz de kafile kafile yollara dö -
l·üldi.ik. 

Eliml~ şapkamı tuttum.. başımı 
1-"ldrrarok eri§eceğimiz dağa ~öyle 

Zıya bu yo1ların daimi yolcusu 
olduğundan başından geçenleri an
latıyordu: Bir müddet evvel gene 
bu yollarda bir gece yolculuğunda 
karşıla~tıkları domuz surusunc 
karşı nldıklnrı vaziyetleri an1atrrken 
gözümüz gayri ihtiyari karanlık kö
şelere doğru knyıyordu.. İçimiz-le 
kimsenin &ilahı da yoktu .. Ne ise 
böyle tehlike ile karşılaşmadan te-
pede bizi bek1iyen otobüsümüze 
vardık. Şoförümüz Adem: 
~ 

• ~o7u yolunda raslanan ormanlardarı 
biri 

Haberde dün, dört aabah gazetesinde• 
bugün çikmış olan kı.smın kıiUi.8ası: 

Madam Simpsonun yeğeni .Ameril;a-. 
lı gazetecı Noyea, L<mdraya geliyor ve 
Kralın Belvcd6re ~osuna gidiyor. Ma
dam Simpscm'la görü.şilrlerkcn Kral 
geliyor. T.-ını§l.yorlar. Kral, Noyes'e, 
takdir ettiği .Amerikalıla1ıtı, na.,ız olup 
00. Madam Sirnpsotı aleyhine neşriyat
ta bulunduklarını hayretle 30T1tyor. 
Noyes, .Amerika matbuatrnın yii.zdc yet 
mi§inin lehte neşri.yatta vıılwıduğunıı 
söylüyor. Sonra, Kral, Wallis ile mor
ganatik bir izdiı'IQ.Ç yaprrw.k ihtimali oı
mtıdığını, fakıat onu terketmiycccğini 
bildiriyor: 

Tali ve Baldwin 
Walli.sin İngiltere kraliçesi olama

masının sebebi evvelce iki defa evlen
miş olmasıdır. Kral ile k~ndisi bu sebe. 
bin kuvvetine kanidirler. Onlara göre, 
imparatorluk, krallarının yanında bir 
soysuzun, hatta bir Amerikalının bile 
bulunmasına razı olurdu fakat iki defa 
boşanmış bir kadına razı değildi. 

Fakat bana kalırsa, Wallis, herhangi 
bir masat kraliçesi kadar tahta layık 

bir kadındı. Haşmetli tavrı, zekası, par
lak tahsiyeti, ona hayatta bir kraliçe
lik rolü vaadediyordu. Fakat tali ve 
Mösyö Baldvin başka türlü düşündü. 

ler ve düşü~düklerini tatbik ettiler. 

Kabiliyetleri ve bir krala karşı duy
du~ aşk yüzünden dünyanın en büyük 
imparatorluğunun başına geçmesine 
mak kalan Wallis Simpson hakkınua 

şimdjye kadar milyonlarca kelimeler 
yazrldı. Fakat hakikatte, onun hakkın
da kim ne biliyor? hiç. Hep masal. Ben 
burada onu, yalnız kendisile samimi bir 
dost gibi tanıstığımız zamanlannda de. 
ğil, sevdiği aıdamm tahtını bıraktığı a
ğır günlerde de nasıl gördüğümü söyli
yeceğim. 

iki türlü güzellik 
Hatların ve profillerin ahenkli bir 

surette birleştikleri bir mükemmeliyeti 
"güzellik,. diye kabul edersek, Wallis 
Simpson bu manada güzel değildir. Yii 
zündc fazla bir karakter, çizgilerinde 
fazla şahsiyet vardır. IOasik güzellik 

"- Buradan aşağı iniştir .. Nasıl kaidtlerine uygun hiçhiı şeyi yoktur. 
Teshir kuvveti bütün kaidelerin bari. 

olsa gideriz .. ,, dedi. y ~.ı,_ y · "' i cindedir. O, oldugu gib:ıu.ll. anı An , 
Beklenen yardımcı otobüs gelmedi-

i~ten 6elen hamleleri, kendini vcriıleri 
ği için teklifi kabulden ha§ka çare- ile, taze ve yapmacıksızdır. o, havai 
yoktu. Yedi senedenberi dagvlık ve 

fişek ile vahşi gül arasında bir şey
bozuk yollarda çalışmaktan hemen 
h .. dir. 

ütün azası ayrı ayrı istifasını tak· 
dim eden otobüsümüzün fenerleri Wallis esmer midir? Hayır. Fotoğraf 

larda siyah görünen aaçlannda, hakikat 
ölü gözü kadar parlıyor, hazan ta- te altın parıltılar vardır. Bundan birkaç 
mıımen sönüyordu. Postayı yetiş· sene evvel, saçlarını alnının üzerinde 
tirmekte geciken şoförümüz, ihtarla- sert ve küçük bukleler halinde tanzim 
nmıza rağmen, makineyi oldukça eklerdi. Şimdi, sade ve latif bir şekilde, 
süratleştiriyordu .. Bu şekilde gider · alnından ensesine doğru örgü halinde 
ken bir köylü ile eşeğini yolun orta· taramaktadır. 
sında dikilmiş olarak ancak çok ya· Wallisin yüzünde o kadar hazineler 
kından görebildik.. gizlidir ki saatlerce bahsedilse bitip tü-

Vaziycti göz önüne getirin: Et- kenmez. Gözleri o kadar derin bir mor. 
raf kar .. yerler buz .. Süratle iniyo . luktadır ki, insanın adeta iki kadife 
ruz .. Köylü her ne kadar kenara hercai menekşe diyeceği gelir. 
çekiliyorsa da ipinden asıldığı inatçı Uzun siyah ve kıvırcık kirpikler, bu 
mahluk, ön ayaklarım ileriye uzat- gözlere gölge verir. Kirpikleri gayet 

" · d · di ince bir §Ckilde çizilmiştir ve alnının mış gıtmem e gıtmem!..,, yor .. 
Fren yaparak durmnk kabil değil.. beyazlığını hafifçe tebarüz ettirir. 

Y Bumu incedir. Ağzı yeni açılmış bir 
anı uçurum olan yolun kısmen açık ============================== 

tarafına sapsak birkaç yüz metre rasmda işitmeğe alıştığım konuşma· 
aşağıya yuvarlanmak tehlikesi göz Ö· lar gene başladı: 
nünde şoför mütereddit ve şaşkın.. -Acaba niçin yeni otobüslerle 
Aman, aman! diye haykınnağa ha§- insan yerine tahta taşıyorlar? .. 
ladı. durulacak zaman değildi .. Ba- - Eski otobüsler bozulunca in-
ğırdım: sanlar yürütülüyor .. Halbuki tahtala-

- Hem fren yap! .. Hem dedi- ra bunu yaptırmak kabil değil. 
reksiyonu kırmadan yolun ortasın . Nihayet Bolunun ışıkları görün
dan yürü 1.. Eşeğe çarpmaktan kork- dü. Ormanlar ve dağlar arasında 
ma 1.. bir yuvayı andıran bu güzel mem-

Dağ başında yolumuzu kesen lekete knvuşmnk için, altındaki 
bu dört ayaklı şakinin üzerine cürük makine ile. hepimizden cok 
aaldırdık. O da son saniyelerde birnz Çalışan ,.e telıJ;ı . ,.. atlatan şoför Ade
kımıldadı da kezarian hafif kurtuldu. 11 me teşekkür ettik. 
Bu tehlike de ntlaymcn yolcular a· l. N. 

gonce gibrdir ve bir yemişten ziyade konuşmasını bilen Wallis en havat mu 
bir çiçeğe benzer. Mısır tanesi gibi diş- haverelerde harikulade teshir edicidir. 
leri vardır. Çenesi biraz iradelidir. Fa- Onun kaldın dostlarından birisi dcmiıti 
kat bütün bunlar harikulade tebessümü ki: 
altında ka} bol ur. Bu tebessümü, ateşler - Eğer bir gün hali bir adaya sür· 
içinde kıvranan bir hasta nasıl biran gün gönderilirsem, arkadaş olarak ken.. 
evvel şifa ararsa, kral da öylece arar dime muhakkak ki Wallisi seçerdim. 
gibi görünmektedir. Madam Simpson dürüst ve sadedir. 

1 n Uma r ah na 1 k Kıymetli bir meziyet. Hiçbir zaman 
m Üt t e t"t em i dotslarını unutmadı. Felaketli anlannda 

Ş . d' W 11' · B 1 d olduğu gibi mes'ut anlarında da degwİ§• 1m 1, a ısı e ve ere şatosu· 

ntın mahremiyeti içinde gördüğüm mcl:li. Zaman zaman en büyük felaketle-
gibi anlatmayacağım. Efkarı umumiye. re maruz kaldığı gibi bütün dünyanın 
onu 1 No. h halk müttehimi telakki edi- ayaklarına kapa.,dığı zamanlar oldu. 
yor.Ben cie onu bu bakımdan anlataca- Fakat muhabbetlerinden hiçbir değifik 
ğım. Yani, poliste yapıldığı cşkalini tes. tik olmadı. Bugün dahi, eski iki kocaaı, 
bit edeceğim. • ondan, şimdiye kadar tanıdıkları kadın-

Wallis 39 yaşındadır. Fakat yalnız form en latifi olarak bahsediyorlar. 
otuz yaşında görünür. Boyu beş kaidem Ya sadeliği? Onun bu meziyeti, zevk
dört pustur. Kraldan iki pus eksik de- lerinde, a'detlerinde, evinin idaresinde 
mck. (yani 1,63 metre). Ağırlığı 114 olduğu kadar, tuvalet intihabmda ve 
libredir (yani 51,700 kilo). Fakat bu hareketlerinde de görülür. Evvelce söy. 
son günlerde sıkıntıdan fazla zayıfladı. }ediğim gibi pek az mücevher taktrur 

Şimdi artık Wallisi tanınıdız mı? Ha- veya hi~ takmaz. Sofrası iyidir, fakat 
yır. Çünkü başının kendine mahsus bir görmemi~likten azadedir. Onu evinde 
duruşu vardır ki gayet sade fakat ayni verdiği bir çayda, çay dağıtırken, veya 
zamanda o kadar tda haşmetlidir. Esa- yemekten evvel bir kokteyl hazırlarken 
sen bütün duruşunda büyük bir azamet görenlerin ilk aklına gelen, 
vardır. El ve ayak bileklt'ri incedir. El. - Yarabbil Ne kadar saldel 
terinin de ehemmiyeti var. Parmakları Düşüncesi olur. Paristen gelen tuva-
fazla ince değildir ve elleri kuvvetlidir. letleri, şapkaları sadedir. Tabir bir .ıa· 
Sert bir manaları vardır. Fakat bir ha- rafete sahip olan kadınların sadeliğine 

rcket esnasında birdenbire durur yarı sahiptir. Gösteriş, hoppalık, züppelik, 
açılırlar, okşayan bir mana iktisap e- görmemezlikten nefret eder. Gündelik 
derler. Ayaklan küçüktür. Endamı, er. hayatı, doğruluk, saflık ve sadelik için. 
kekliğe yakla§mayan bir serbestlikte· de geçer. 
iclfr. :A.,aıetle yUrUyen ve sanki her ad - H'ar Ketiiliği, li<Ayatiyeti ne llarikU • 
nunda dünya ayaklamun altında, her dedir. Wallis bir alev gibidir. Görütıne 
gülüşünde güneş dudaklannda imiş his. terde gösterdiği cesaret, en büyUk feli· 
sini veren Wallis böyledir. ketler karşısında enerjisi, hususi itleri. 
Aşk mucizesi ne ait meseteıerıde derhal karar veriıi 

Güzel midir? hayır. Ve bunu bizzat onun zekasının muhtelif tecellilerini tef 
herkesten evvel Madam Simpson kabul kil eder. 
eyler. Fakat yüzünün, bilhassa sevgili Hiç de ''poz,, yapmasını sevmez. Wal 
kralına baktığı anlar ifadesi güzeldir. lis daima tabii ve samimi kalmqtır. 

Wallis kral Edvardm başmda bulundu- Mesela, biraz dik olan sesi, - ideal bir 
ğu anlar, sanki garip bir tehavvül olu- ses haline getirmek için - yumuptma· 
yormuş gibi, h~r zamankinden daha ğa hiçbir zaman çahşmarruştır. 
parlak ve etrafında bir hale peyda olur. - Sesim böyledir! der . 

Onu hata, hayatının muhtelif anların. Neyi sever, 
da, gözleri parlak, ~açlarında altın· nevi sevmez ? 
lemhalar olduğu halde görüyorum. W a 1 1 i 8 şMdetle sever. Vallis 
Bazan, birkaç saatlik bir gaybubetten nefret eder. Zevkleri, nefretleri kadar 
sonra kralı karşılarken ... Bazan, biribi- şiddetlidir. Kedilerden, tayyarecilikten, 
rini seven iki kişi için pek mühim fakat kralla beraber kış sporları yapmı§ olma 
haddızatmda ehemmiyetsiz şeylerden sına rağmen kış sporlarmdan nefret 
kral ile birlikte bahsederlerken ... Ve cı:ier. Odun ateşini, kuvvetli rti.ıg&.rlan, 
hazan da, derhal ciddileşerek, dünyayı tam yerinde söylenen sözleri ve mum 
alaka'dar eden mühim meseleler hakkın.. ışığını sever. 
da mUnakap halinde ... Fakat her &efe- Bilhassa köpeklere bayılır. iki kö~ 
rinde, gözleri biribirlerile buluştuktan ği vardır. Biri "cairn,, cinsi biri de kü 

zaman, Wallissi daha ateşli ve hareket- çük ve komik bir "Dachshand,, Bir an
li, gözlerini daha koyu, yanaklannı da. ne şefkati ile onlara bakar. Cumbcrtaııd 
ha penbc, ağzını daha çiçek yapan ga- Terrace 16 metreden Belvedere ptoau· 
rip hadise oluyor. na giderken onları da dizleri üzerinde 

Kraliçe Viktorya hakkında ''Windsor beraberinde götüm1üştü. Fakat Fransa 
lu dul kadın,, isimli bir tiir yazdığı için ya götürmesine imkan olamadı ve onlar 
bütün kap:ların kendisine kapandığını dan ayniı_şı bir hayli hazin oldu. 
gören ve hiçbir zaman sarayın resmi Wallis "Kan,, şehrine geldiği zaman 
şairi Unvanını almamı! olan Rudyat1d kar yağıyordu. Mecburiyet altında, 
Kipling bu iki aş:kmı muhakkak ki se- Belvedere şatosundaki rahat ve ılık yu.. 
verdi. Esasen Wallisle Edvardın bütün va bırakılmıştı. Fakat, karın altında, 

maceraları bu nefis mısralardan alın. mimozalar ve yaseminler açmıştı. Bun· 
mışa benziyor: tar renkli bir vaat gibi görünüyorlardı. 
Dünyanın bir ucundan dahi ~elseler Dünyada bu derece kadın, bu kadar 
Biribirini seven iki kalb içi~ derin bir surette hakiki olan Walliai se-

İrk, asalet veya hududun vcnler, bu kış ile beraber bu facianm 
Ve şarkın, garbin hükmü yoktur. da bitmesini ve bir prens ile bir çoban 
Wallis dürüsttür, geçimlidir, sade 

kızının en heyecanlı aık maceralarınnı 
dir, hareketlidir, tabiidir. İşte, zanneder 

ilkbaharla beraber en gilzel aafhaaml 
sem Wallisin karakteri hakkında söyle. 

girmesini temenni etmelidirler. 
nebilecek beş esaslı şey. Onun ldostlan, ---------------
bedeni meziy~tlerinden fazla onun ah· 
lıiki meziyetlerini methederler. Açık 
sözlülüğü, cömertliği, içten gelen ani 
hareketleri, zekası, asaleti hakkında 

herkes müttefiktir. 
Hülasa, Wallis, mükemmel bir arka. 

da~tır, ve ~üphesiı: bu, kral Edvard:ı 

telkin ettiği aşkını en iyi izah edecek 
olan şeydir. Dinlemesini bildiği kadar 

H .ABER 
stanbulun en çok satılar 
hakiki a'kşam g ·azetesidi " 

ilanlarını HABER•e 

•'Verenler kar ederler • • 



HAB'ER - Alcşıım po.cıla.Sr 

Kokain kurbanı artistler 

Monna Li.s, çırçıplak bir halde yaptığı dans esnasında birdenbire yıkılıverdi. 
Polisler geldikleri zaman zavallı 1.."tzı çiçekler amsında, ölü buldular. 

Edil Mera' dan sonra 
Bir ransız yıldızı .daha 

kokain yüzünden öldü 
Süzi Vernon da mevkuf 

Paristen ya.."'ılıyor: 
"Platin sarışın çıplak,, lakabiyle ta

nılan ve sahne ile beyaz perdede bü
yijk bir şöhret kazanını§ olan Monna 
Lys'in daima söylediği: 

~'Kederdcıı sevince, kötitlükten çıZ
g-ınlığa,, 

şarkıs herkesi coştururdu. 
Günün birinde çe>k yakışıklı biri, 

ournuna blr tutam ye çe 
Birkaç dakika sonra Parla polisi onun 
çırçıplak vücudunu güllerden, hem de 
en pahalılarından olmak üzere çeşit 

çeşit çiçeklerden vücuda. getirilmiş bir 
halının UstUnde buldular. Fakat güzel 
kız bu nadir çiçeklerin koku ve renkle-

rinden zevkruabilecek vaziyette değil
di. 

Monna Lys, yalnız yirmi beş yaşın
da olduğU halde ölmüştü. Morgdan dok 
tor Paul'un otopsi raporunda: "Fazla 
kokainden ölüm,, cümlesi yazılıydı. 
Sahne ilk sanat nuı.hafiline mensup 
~siyetler arasında vukubulmakta o
lan kokain facialarının uzun listesin· 

e, uen nv ~resm ma 
ka.mlarını uyu.:ıturucu maddelere karşı 
yeniden harekete getirdi. 

Asıl adı Miletau olan Monna Lys fa
kirlik ve karanlıktan genç ya§lllda mu 
vaff akıyetin o kadar yüksek derecele
rine çıktı ki, bu herhangi bir kimsenin 

1ı!:e§hu.r Binema yı1dtzı Süzi Vernon iizerinde paketlerle eroin 1nılmıiluğıı 
için tev~f cdilmştir. 
ALTTA: 
F1'Wı'n.!1Z sinema yıldwı Eddt .Vera da kokain kurbanı olarak ölmii§für. 

ihtirasını tatmin etmeye yetip artar
dı. Dört ccne ev\'cl rn:ısumluğu ve bo
zulmamış füsunu fiayesinde ufaktefek 
komedi rollerinden Pale Ruvayal tiyat 
rosunun yıldızlığına atladı. 

llk muvaffakıyeti "istediğim sen
sin,. komedisiydi. Eğer işi tabii mec
rasına bıraksaydı şöhret ve serveti te
min edilmişti. Fakat ani muvaffakıyet 
onun ı lm§!JU aöııdtirdtl. Halkm 
Monnayı istemesine sebep eski tip "i
yi kız,, ın bütUn zarafet ve f a.ziletleri
ni temsil eder gibi görünmesindendL 
O yalnız sahnede değil, fakat haya.tt1 
da hakikaten böyleydi. 

Fakat iyi, masum kız rolleri pek 
gösterişli ve şatafatlı değildir; Monna 
ise böylesini istiyordu. O mücevherat
la pmldıyan, pahalı elbiseler giyen, bil 
yük sahneler yapan ve bunlarda. hul
yalara dalan, kah ihtiraslı fırtınalar 
yaratarak ortalığı parçalıyan bir san
atkar olmak istiyordu. 

Eteklerinde dolaşan perestişkarlan 
arasında. kendisine bu heyecanlı rol
leri verdirebilecek zengin ve nüfuzlu 
adamlar vardı. Fakat insan böyl lU
tufla.n, mukabillcrinde hiçbir şey ver
meksizlıı, elde edemez. Monnanm ~er
diği mukabele ayni ihtiraslı rolleri ha
kikt hayntta da oynamaktı. 

Monna Ucreti verdi ve verdiğinin 
değerini aldı "Saf o,, "Martini Sec,, 
''Vakans Konjilg&.l,, ve "Donogoo,, film 
!erinde §(>hretin en yüksek dereceleri
ne çıktı. Münekkitler bu kızı büyük bir 
istikbalin beklediğini R<>ylediler. Yıl • 
dız olmuştu; güzel bir apartımanı, bir
kaç otomobili, birçok hizmetçisi, elbi
seleri, milyoner karısına yakışacak mu 
cevheratı vardı. Henüz yirmi beşine 
varmamıştı. Meşhur bir kadın olduc7ı1 o 

için her gün yeni yeni insanlarla tanı-
§ıyor, bütün bunlar da onu dehşetli şı
martıyordu. 

Bundan iki sene evvel Monna zengin 
bir delikanlıyla nişanlanarak, az kal
sın bütün kızların hayallerini gıcıklı
yan bir rüyayı da gerçeklcı;tiriyordu. 
Fakat bir fotoğrafçı onun çıplak res
mini mecmualara sattığı için nişa,1 
bozuldu. Monna bu fotoğrafçıdan mah 
kcmede zarar ve ziyan istemişti. Fo 
toğrafçı ise .Monnanın çok mütenasip 
vücudunu herkese göstermek için en 
küçük fırsatlarda bile çırçıplak so _ 
yunduğunu söylemekle beraber para 
tazminatı vermekten yakasını kurtara 
madL 

Nişanlısını tekrar elde edebilmek 
düşilncesile kıvranan Monna bu sefer 
onu sefahate ve kokaine alıştırmıya 

kn.lkıııtı. Fakat zengin delikanlının ye
rine kendisi müthiş bir tiryaki oldu. 

Ölüm.il Parise yerleşmiş vilayet .zen-

lıl omıa w bir rol 
kı~/etile 
CS?ıasındiJkıi 

M omuı Lis'in son rc.simleritkieıı b'iri 

ginlerinden matmazel Ellisin verdiği 
çok parlak ziyafette olmuştur. Monna 
Lys tam mana.siyle sarhoş olduğu bir 
anda. çırçıplak soyunmuş, beyaz en!i- ' 
ye dedikleri kokaini bolca çekmiş ve: 

''Kederden sevince, TOOWlükteıı çıl
gml1ğa.,, 

Şarkısını hakikaten ba.~ döndürücü 
ve çılgın bir dansa başlamıştı. Çok 
geçmeden ağzından: "Ah kalbim,, söz
leir işitilirken kendisi de bir külçe gi
bi yığılarak boylu boyunca yere seri!
di. 

Bnnun Uzerine sarhoslann hepsi a 
yıldı. Bir taraftan polise haber veri
Hrkenn, diğer taraftan Parisin lülis 
çiçekçi dükkô.nlarının hepsine telef on 
edilerek otomobiller dolusu buketler 
gctirtild.i Ve ölünUn altına bu çiçekler 
den kalın bir yatak yapıldı. Ustü de çi
çeklerle örtüldü. 

:(. .. 
Sinir zchiri son aylarda Paris sanat 

kurlan arasında müthiş tahribat yap
mı§trr. Foli Berjcr'in yıldızlanndan 

Jeyn Mcyroyu kokain öldürdü. Aktör. 
film filimi ve operet muharriri Piyer 
Pradicr' af yon tiryakiliğinin kurbanı 
olarak darillfıceze hastanesinde öldU. 
Hay~tında biriktirmiş oltluğu bütün 
paralnn morfin ve kokaine sarf etmiş
ti. ÖlUmilnden az evvel de sahte çei: 
sürdüğü için hapishaneye tıkılmıştı. 

Pradier zehir .annsına. gelen "Le ve 
nin,, piyesinin muharriridiı·. Bu ada -

Operet mu7ı.arriri ve f!ok:tôr 
Piycr Pradiyede gcçcnlerd4 

aı yonkcşlikten •sefa ;t 
içinde ölm!ii..~. 

mm oynadığı en meşhur rol "Alglo~ 
da dil Rayhstad rolüdür. 
Dram artisti Andre Quinet geçenler
de Juliyet Lambert sokağındaki evin• 
de ölü bulundu. Morga. gönderilen ce
sedine yapılan otopsi neticesinde · "u
yuşturucu maddelerdeıi zehiİ'lenİne,ı 
teşhisi kondu. 
Uyuşturucu maddeler Paris ~§hUT 

tarından birçoğunu mezara gönderdi
ği gibi, birçoklarına da hapishaneyi 
boylatmnktadır. 

Geçenlerde Paris polis müfettişl&
rindcn Lefebvre ile Mctra, Monma.rtri
daki "Rally Bar,, mı basarik orada. 
Parisin en gUzide film aktrisi Sn.ey 
Vcrnonu tevkif ettiler; kızın el çan~ 
m uyuşturucu · madde paketlerile dolu 
idi. 
Afyım, ha.şış, kokain, eter, morfin, 

esrar gibi ölüm iksirlerini Parisli ar
tistler kolayca bulabilmektedirler. 
Taklit inci gerdanlıklar iÇinde saklı 
olduğu hnlde bunlar Paris soknl>la .. 
nnda alenen satılmaktadır. Taksi §O• 

förler~nin hemen hepsi bünların .tacl -
ridir. Bütün gcc.e açık olan lokanta. 
kapıcılarının hepsi bunları satar. Kah 
vehanc garsonları bunları gündelik 
gn.z..etclerin katları arasında mUşteri -
lerln öntine koyar. Abdesthane gar • 
sonları peçete~erin arasında qzatrr, 
mızıkacılar bunları musiki iı.ıctıerinin 
içinde saklarlar; kabarelerde. çiçek sa
tan kızlar beyaz tozu çiçek yaprş.kla.
nnm arasında gizlerler. 

Pnriste uyuşturucu maddeleri satan 
lar. 60.000 kifjiden fazladır. Ve Parla 
polisi, bUtün şiddetine rağmen bunla • 

·nn kaıııısmda aciz kalmaktadı'r. 
ltf..H:N. 
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-2- Yazan: A. Cemalettin Saracoila 

Macera ve aek romanı -46- Yazan : (VA-NO) Beyrutta ''Avnlilah,, ın 
şanlı Aklbetı 

Gelen gemiler dDşmaoın "Garlbaldl,, sınıfı 
iki zırhlı k ru vazUril idi 

Akş okunu atan melek, yumuk ve tombalak 
Küpidon'dan ziyade, çevik bir 

Şrmeettin kaptan ltalyanlamı Bey
nata ıönderecekleri geminin kuv
vetçe herhalde kendi gemiainden a· 
faİJ ve yahuı ona muadil bir kuvvet 
olmıyac:aimdan emindi. Zaten ltal
yaıı doııanmumda .. Avni Uih,, aya
rında köhne ve yolauz bir gemi mev· 
cut değildi. Binaenaleyh kar§ılap
caiı diifmanm kendisinden kat kat 
kuvvetli buluı;ıacağı muhakkaktı. 

puna kartı iki geminin toplan birle
tince büyük ve küçük: 

maymuna benziyordu 
2 Tane 25 eantimctrclik, 

Geçen tefriblann hiilasaaı: Onlar d&: - Evet, JdmbWr?. Khnblllr! Şu 

4 .. 20 .. 
Nlpn"em• lid"rken eer dOıen ~ - Ne var? ... dedlle.r. mm kua ben bile nefahn için el 

28 .. 15 .. 
kamarumda ibadet ederlua. beJu bir Meğer, damdonörlerden biri, aalen mifken o nıh, bak ne hale ge··-..... 
!pek Jmmap. bftrODmill ~ MDcbı>D H 

20 .. 7,5 " UıU•n• taammma uınYOr. Bir toıttı rusmll§ ... O sayede avva ile konup- Eyvah, yazık, yazık.. Koskoca bir 
vUtyeU kavrayamıyor. Meleklerin Juın bildiler. veti mahvettik. Babaama ve ~· ıaw~ 8 ,. 4,7 " 

Top birikiyordu ki, bu tefevvuk 
bire kar§ı elli miktarı demekti. 

dt8lıd styaret ettiklerine kani oıuJ'OI'. - Kim haykırdı? na bizinl itimada llyık olmadı 

Dl1le8. hayalle hakikat ortamıda 

bocalıyor. İbadet mi etti, kabahat mi 
yaptı? Farkına varamıyor! .. Gelen me 
Jek miydi, ~ mı? a.nlıyamadı .. 
Ka.raıılığ& giren ıeık da gözleriııl aldı. 

- Dllte&. yaza.'cak ••. Onu sara.ya verebı·u tnillnı.I 
- Niçin? Falla.t padişah koJrl•nmlf çiçeği iste 

Bahriye nezaretinden "Avni ilah,, 
Diğer taraf tan iki talisiz gemimi

zin denize açılıp muharebeyi kabul 
etmek ve bir fırsat zuhurunda bir ta· 
rafa sığınmak ihtimali de yoktu. Zira 
d~an kruvazörlerinin •tte 21 mi 
li geçen aüratleri karııamda "Avni 
ilah,, m ıürati saatte yedi mili geç 
miyordu. "Ankara., torpitobotu i•e 
k:açakçıblcla mücadele hizmetinde 
kullanıla kullanıla sürati 1 2 mile 
diifmÜf, tek tarpitotyübüne (torpil 
kovanına) malik bir bottu. Buna 
• .ığmen gemide bulunan deniz ars
lanlan büyük bir tevekkül ve fera
gatle vazifeleri bqma seğirttiler. Her 
iki gemjmizdc de borazanlar sabahın 
sessizliği arasında acı, acı: 

- Taa.rnıZa uğramış .. , mez. Nereden geldi bqnnız& bu fe 
Havva, bu kadarını tercüme ettik

ten 110nra k\l§kulandr. Altlma Sllnbfil 
geldi. Fak&t, it işten geçmişti. !pin u
cu bir kere Hacı Mustafanm eline geç

süvarisine gelen emirnamede: 
,.Kuvvetinize muadil bir düı

man kuvveti ıelince mendrek hari
cine çıkarak harp ediniz,, deniliyor 
d u. Yukanda eÖ)'. cmİ§ olduğumuz 
gibi 1 talyanlar Beynı ta saldıracakları 
zaman oradaki deniz kuvvetimize 
karşı muadil bir kuvvet gönderecek 
kadar abk olamazlardı. 

Binaenaleyh bir harp vukuunda 
gerek." A'Vni llih,, gerebe .. Ankara,, 
için mahvolmak muhakkaktı. Yani 
bu iki tali8İz gemimiz daha düşmanla 
karşılapnadan bilheaap batmıya bir 
riyazi katiyetle mahJdimdular. 

Şcm1Cttin kaptan bunu biliyordu, 
geminin zabitanı bunu biliyorlardı. 
Bahriye nezareti celilesinden ba§ka 
bunu herkes biliyordu. Lakin ne yapı 
)ıp ynpılacak. korvetin tafıdığı san
cağın fCl'efi konınacakb. 

Bu kahramanlar bahriye nezareti 
celilesin1n ( r) kendilerini bile bile ö
lüme mahktlm ettı1<lerine, iki kere iki 
dört eder gibi, iman ettikleri halde 
dimdik, tunçtan b:rer fehamet hey· 
keli gıôi vazife ~mda kaldılar ve 
göderini kırpmadan ölümü bekledi
ler .. 

.. Ami fla~ott ile .. Ankara., nm, 
bu ilci bahtsız Türk harp gemisinin 
tiünyalftla nğmıyacak kadar yüce o
lan büyüklüğü itte buradadır; bu ve
kerla, siikunetle ölüme intizardadır .. d 

DOSMANGöRONDOSbJJI 
BAŞINA! ... 

-Silah batma!.. çalarken .. Avni 
ilah,, zabitlerinden yüzbaşı Fuat ge
minin sancak bq omuzluğundaki 1 5 
llk bqmda mülazim Burhanettin is
kele bat omuzluğundaki 1 5 lik bqm
da, yüzbaşı Ahmetle, mülazim Latif 
kaptanlnr da iıkele ve sancak kıç o
muzluğundaki 15 likler bqmda mev
kilerini aldılar. Korvetin topçu ku
mandanı }'Üzbıa§ı Faik kaptan umu.n 
bataryalara nezaret ediyordu. Bir ta· 
raftan da halatlar fora ediliyor, gemi
lerde 8011 harp hazırhklan ikmal edi
liyordu. 

( Devamt ııar) 

Damdonörler, telilla eonıyorlar: 
- Ne oldu, aaaletmeap? •. Ne var? .. 
- Bilmiyorum. bilmiyorum ... 
- O kaçan neydi?. 
- Melek. 
- Siyah melek olur mu düşes .. 
- Bilmiyorum ... anlıyamadun .. Kü-

pidon muydu, neydi? 
- Ah .. Ne oldu? .. Yaralanmışsınız .. 

Kan! 
- Kan mı? .. XUpidon?. 
- Desenize ki aşk okunu attı? .... 

Fakat o, beyaz ve yumuk Ktip!dondan 
fazla, ç,evik bir maymuna benziyordu .. 
Gördlik ... 

- Neydi gördUğUnUz, anlatın! ... Fa-
kat sahi .. Bir taa.n-uza uğradım ... Ha-
zinelmmden en kıyınettarmı kaybet
tim .. N~m yanına, ne yüzle gi
deceğim? ... 

~. hilngflr hUngilr ağlarken, ka
pı vunılm.ıya. ~ladı. 

Damdonörler, bur.ı.,uk ça.t'§&fların 

gayrita.bifiiğini gizlemeye uğrqır)cen, 

cevap beklemeksizin açılan kapıdan 

komtula.r iM telq içiı:ııd(\ girdiler. 
önde Hacı Mustafa, arkada Havva. .. 

mhj bulunuyordu. 
- Nasıl taa.rnız ? ... 
Asil kadm şöyle an.alttı: 
- Ben iba.4et ederken, Cenabı hak-

tan imdadıma bir melek göndermesinJ 
rica ettim. Arkamda bir melek peyda 
oldu sandun. .. Fakat ~e beni ne hale 
koydu! ... 

O hüngür hüngür ağlamakta devam 
ederken, da.mdonörler, meleğin kilc;U
cük ve siyah olduğunu söylediler. 

Havva, duraladı: 
- ... 
Tercüme etmek istemedi. 
Fakat, düşündü ki, saklamaktan bir 

fayda hAsıl olmaz. Mesele UZlyacak, 
yarın nasıl olsa her ~ey belli olur. O
nun için, kadmların söylediklerini ay
nen nakletti: 

- Siyah ve küçUk melek! ... Hm.m ... 
Ya - diye Hacı Mustafa dü~i.inüyordu. 
Bu da ne olsa. gerek acaba?... Allah 
Allah .. 

Havva: 
- Bazı gem Herde ruhlar olur •. Ba

zı denizlerde de habi ervah dolaşrr ... 
Kimbilir nedir?. 

.. Avni ~Iah,, süvarisi ~maettin Benim hayatıma kıyacak b·ır sevg·ıı ım 
icaptan gafıl avlanmamak ıçın men· ' ! ... • •••• ····-·········-----· ... ---·· ... -1 clrcğe, geminin çanaklığma çifte nö· yOktUr, general J Yazaın: 
bctçıler koymuştu. Ve bu nöbetçi- Ştanke dairesine girdi.. Ortalığı ıöz- Ba~ı yanıyordu. Gözleri içki içmi~ 1 1•ke,dır P. SerteUI 1 
ler gece, gündüz ufku gözlüyorlar, den eeçirdL Yatak odasına girdi Başı gibi 'dumanlıydı. Tekrar otomobiline i - 43 -
ellerinde dürbin denizlerin göklerle ucunda duran arı evrak çantasının ye. bindi. Erkim harbiye dairesine doğru =-·---· .... ---·- ·--
birleştikleri hatlan tarayıp duruyor- rinde yeller estiğini görilnce beyninden yol almaia bafladı. İ 
1ardı. vurulmup döndil. Bu çantarun içirılde Şimdi ne yapacaktı? Erklnıharbiye - Demek çantanı da onlar •tırdılar, 

1327 şubatının on birinci cumar Türkiyeyi allkadar eden birçok siyasi reisl, yüzba§ıyr aıkıtttnraa. bu tehlikeli öyle ıııj? 
teai sabahı "Avni lk\h,, da asker sa- ve askeri vesikalar vardı. Ştanke bu va.ıiyet k:arpıında nasıl he.ap verecek- - Hiç ıUphe yok, ıeneral! 
beh namazından sonra günlük vazi- evrakr tetkik etmek ftzcre dairesine ge- ti? j Reiı, müddeiumumiye eliyle ipret 
lelerine başlamak üzere idiler ki, göz· tirm.işti. Bir iki güne kadar tetkikatmın Ştankenin (sarı çanta) meseleainde 1 etti: 
cülerden birisi: neticesini bir raporla erkAnıharp reisine hiç de suçu yoktu. Fakat, bunu general _ Doayd:laki veıikayı okuyun~ ı 

_Ufukta duınan var!... bildlreeekti. Ludendorfa nasıl anlatacaktı? K.aymabm rütbesini tafIYan mUdde-
Habcrini verdi. Fakat, ıarip şey! Ayni gilnün ubahı Şta nke iumumi aan zarfın içinden bir kUçilk 
Filvaki sabahın alaca sisleri ara· buraaan çalman bir çantadan erkim divanıharpte.. zarf çıkardı. Ve ıu satırları okumafa 

emda duman bulutlarına bürünmüıt harbiye nasıl haberdar olmu§tu? baıladı: 
:s ş k d d ;;.. b'"k k d"" ·· v Bir general. ilç miralay .. Dört kiJilik üç nokta ufukta belirmiııti. Şimdi ge- tan e u a6.m u ere uşunmege " ... Yüzh9tı Ştameden ıatm aldıfıımz 

:s b Lad bir divaruharp ordu müşavirlerinden biri 
m inin zabitleri de dürbinlerinc sa- aş 1

' mildediumumi makamını itgal ekliyordu. nnık itimbe yacauHı. Onıan tekrar 
n mı•lar, gittikre yakla~n bu dutnan - tıte bir muamma! Çık timdi itin ___ ile u_t!a~- c:, ... _ _. __ !_ nine J.nıık.. 

:ı; :ı :r-• General, yüzbaşı Ştankeye sordu: r-- _.lllPC .,.,~ 
Jar ara.ssuda ha§lamışlardı. içinldcn bakalnı ... Bu çantadaki cyrak bld" 

ı ·ı· l · h' b' aıı'! ı--cta - Diln apartımanır.ızdan çalınan ev-
Biraz sonra noktalar yavaş yavaş ngı u erı ıç ır zaman eur... r etmez. Reis, -"·ba•rva sordu: rak çantanuı ıu dakika kimin elinde ~- rJ 

büyüdüler ve korvetin topçu kuman- tngili.ı casuılanna gelince, onlar ne ara- bulunduğunu tahmin ediyoraunw:? - Buna ne denin? 
danı yüzbaşı Faik, gördüklerini sü- dıklannı ve ne gibi evrakın işe yanya. - Günlerdenbcri peşini kovaladığım, - Cuualar hUkQmeti tatırtmak kaa-
variye rapor etti: cağım pckill bilirler.! Benim prk itleri fngüiz casusunun elinde bulunduğu mu dile yapmıflar, derim. Ben, erkiruhar-

- Efendi kaptan, gelen gemiler iıtihbaratile mqgul olduğumu da tilP- hakkaktır. biyenin fimdiye kadar hakkımda ıöıter 
düqmanm • Garib:ıldi,. sımfı iki zırhlı heıi.ı ki öğrenmiılerdir. Onlar, garp i§· di~l itima&dı ıuiiıtimal etmi• de~ilim. 

:ı; - Aksi sabit oluna .• ? • :s • 
kruvazörü. Arknlannda da yolcu va· lerine bakan arkadapann peşinde kot- YüzbaJı şaşaladı: Buna karakterim de müsait değildir .•• 
puru var... malı değil midir? Ve gene filphe yok ki, _ Ne gibi, general? - Harp zamanrnda bu gibi itlere 

Evet g lenler ftalyanlann .. Cari- o arkadaıl~mn peılni de bırakmıyorlar. her yerde rastlanır. Bunda pıılacak 
- Bir sevgiliniz tarafından aıınldrğı 

haldi,. ve .. Françocko Ferruçeski,, is-- O halde benim apartımannna gelmek tahakkuk edene, ne yapanınız? bir teY yok. Sevgi insana her ıeyi yap. 
mindeki iki e~ zırhlı kruvazörü ile bir zahmetini neden ihtiyar ettiler? tınr. 

unutacak ve 
kendimi satacak kadar kadar hiç blr 
kimseyi sevmedim, general 1 Buntann 
hepsi oyun ve ifticadır. HilkOmeti oya
layıp, zabıtanm faaliyetini başka nokta
larda teksif etmek istiyorlar. 

hastahane gemı·sı· ı'dı'. Ştanke ktpkırmızr oldu.. - Ben memleketimi Yii.ıba§ı bunlan dil§Untirken, birden-
B 'k. hl k ·· .. 7500 Kekeliyerek kelimeleri agv zmda ezerek u ı ·ı zır ı ruvazoru to- bire kafasının içinde manalı bir istifham 

niliıtoluk ve saatte yirmi bir mil bcllrldi: cevap vttdi: 
süratc malil- zamanın en kudretli ve - Acaba Berlinde İngilizlerden bat- - Benim, hayatıma kıyacak bir ıev-
seri kruvazörlerinden idi. Her birin- ka bir de Tilrk caaosu mu var? gilim yoktur, general! Ben canıınl&t ba-
de birer tane 25 santimetrelik, ikiser öyle ya .. Bu çantadaki evrak madem filnla biltlin varhfmu memkketimin se
tane 20 santi~etrclik ve tam on dfüt ki Türklerden bafka bir devletin işine limetine huretmişim .. Kaç gündenbc
tane de 15 santimetrelik top vardı. T,. yaramryacak .. Onu İngilizler çalıp da rietrafımızda dönep gidi entrikalar yü
§·dıkhı.n on tane 7,5 santi,,.,etrdik ne yapacaklardı? zünden geceleri uyku bile uyumuyonım. 
ve d ört tane 4,7 Mntimetrelik tonla Fcıkat, bereket versin ki, ;YiizbatI Ştan- Berlinde kollarını aallıyarak ve zabıta 
ve d ört tnn f'l tqmil hwanmı J..,.8aba ke bu ihtimalin .r:ayıf olduğuna hillcme- ile istihza ederek !dolaşan bu ca1tıılan 
katmasal< hil .. 7 avnllr "Avni h·h .. m derek kaprlan sıkıca kilitleyip evden çok kısa zaman içinde yakalıyacağınu 

dört tane 15 lik, dört tane 7:5 luk to- çıkını~~ j umuyorum. 

- Pckila. Fakat, yaptığımız tahkika 
ta göre, hayatınıza §Üpheli bir kadının 
karıştığı anla~ılıyor, buna ne denin? 

Ştanke ink5.r etmedi: 
- Evet. Semradan bah!cttiğinizi sa. 

nıyorum. Bu kadın, bir Türk dansözü
dilr. Türkler, müttefiikmiz olduğu için, 

ket?. Fakat bu muamma nedir?. N 
se, yarın anlarız .•• lıılisafirlmize söy 
yin: Penceresini kapatıp ya.t.ıım .. Y 
na her eey meydana çıkacaktır. 

• • • 
Hacı Mustafa çok asa.bt bir gece 

çirdi. Ancak &&ba.ha karşı uyandı. 
Yanıbqmda fiskos bir teY kon 

luyordu. Kulak kabarttı. Beşirin sesi f 
Havva ya diyordu ki: ----- Efendimiz! Bu gece sizi uyan 
mak mümkUn olamadığı için, haatala 
nmu.da.n birinin imdadına ma.al • 
vaktiyle yeti3ilemedi... Kt1~ 2Je!lci 
lerden biri öldü ... Onu denize atm 
mecburiyetinde kaldık. 

Esir taciri, hiddetle: 
- Sünbül mü ölen? .. - diye sordu. 
- Hayır, efendim ... Fa.kat onun 

kanı dondu! 
Eğer ölen Sünbüldür de3Clerdi, 

Mustafanın gUpheleri büsbütün teey • 
yüt edecekti. Fakat, demek ki, değil
miş ... 

- Şu kan donma nasıl aeymie bak 
ynn? 

Beşir ağanın yüreği oynuyordu. 
işin iç;ııde kellesi mevzu tı. -- Bu~! - dedi . 
Hacı Mustafa, Şam hll'kaaı gıl>i ince 

bir cilbbeye bUründU. Birinci k~ 
girdiler... Orada, SUnbUlUn yatağına 
yaklaştılar. 

Gözleri kapalı yatıyor... Bütün ör
tilleri sıyrılmış, göğsliyle çenesinin a
raamda kilmelenmif ... Göğli9ten af& " 
ğı bUtUn vüc11du a.çrk .•. Tiftikleri, bağ
lan, her geyi çözlllmflş. 

Hacı Mustafa: 
"-Nahak yere fllphelemnlşlm .. U

sulü dairesinde hadım edllmlf. .. ., diye 
dllşilndU.. 

bayle bir kadrnın bana fenalık yapacağı 
nı dU1Unmedim. 

- Bu çantayı onun çalmaPN ihti
mal verme.z miıinb? 

- Hayır. ÇUnkU, tncili.ı caauau olan 
meçhQl kadm, ayni zamanda onu da 
tehdit etmektedir. Semranm bu husuata 
bana yardımı bile dokunmuıtu. 

- Aldanmadığmdian emin miainiz? 
- Evet. 
- Bi.ıe öyle ıeliyor ki, Semra ~i 

aldatmıftır .. GQya Berlinde bir topıs 
caıuıu varmıı &ibi. erklnıharblyeyi v~ 
nbıtayı meffUl ederek, bu arada istedi 
ği rolleri oymyor. Çantadaki enalcn 
fotoğraflanru aldıktan sonra, çantaY1 
tekrar evinize bıralnn111 bisde b6yle bir 
1Uphe uyandırmııtır. 

- Çok yantıı dütilnilyonunus, ıenf 
ral ! Semra tevkifhanede yatarken de 
biz tngiliz caıus kadınını aramakla met 
culdUk.. 

-Fakat, o zaman hiçbir b bıı11ama• 

mJttnm? ' 
- Buna bir teaadUfle elde ettiği" 

mizden emin olabiliraini.z, ltfteral 1 SeP 
ra ile :ıtemplnaki lokantama birli~ 
ıitmlıtik.. Elektrikler birdenbire kara'· 
dı .• Ve Semrayı yannnuJdan kaçırdıl•r· 

Müddeiumumi güldü: 
• - Hudut komileliğimizden aldıintıJS 
telgrafı okuyorum. .. 

MUddelumuml dosyadan bir tclgıtlf 
çıkardr .. olıcumala başladı: 

" ... Dün gece htanbula ~ Ba~ 
trenile, tarif ettiğiniz eşki.lde bir ~ 
kadm geçmi9th-. Kenclei ,...... ... ya
nında iki büyük -szi ..... .,, 

<~-·-' 



,,, 

~hli~alih sm Üh a'ıeh;r;;ır 
~ 1 <) 1 4 - 1 C) 1 6 

r J Yazanlar: lngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth 
~ Brovn. C.Olllne. Me§hur aeyyalı ve muh~ Lovell Thomaa 
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Bizi Türklerin hücumundan 
koruyabilecek kadar asker 
eçmişti, köprü işine baş1adık 
~en de ilk kayıkların birinde Hamp-1 süngülerle yok ettı"k. Zavallılar neye 

la birlikte karpya geçtim. Kayık uğrad. klannı hiç anlayamadılar. Islak 

eli bir aurette u.llanıyordu. Fa- pabuclann fııfıtından ba§ka ortalıkta 

1 kartı sahile ftrdık. Kayıkların kü· bil! bir ıea yoktu. 

tlenmcainc lüzum kalmaması için kar ltlmiıi o kadar sessiz gördük ki, 
• lı. Türk zabitleri ne olduğunun farkında bi 
f~n karaıya ip gerdik. Yolcular ipi 

rile tutarak tekneleri yürütebilirdi. le değildi. Şehrin ışıklan söndürülmüı, 
'I'> ahali evlerinde derin uykulara dalmış 

• oizi Türklerin hücumundan koruya. 

tcek kadar asker geçmişti. Bunun ü

+.ıuıe tapril itine batladık. 

bulunuyorlardı. Kapıdan kaprya gidecek 

Beş sene sonra 

lngiltereye 
havadan taar
ruz imkansız ! 

FevkalAde tesirli bir 
şua keşfedilmiş 
Londradan yazılıyor: 
Bundan be§ sene sonra İngiltere 

Adalan, tayyarelere kar§ı görün • 

mcz ve kaçınılmaz bir ~ua aeddi ta·ı 
rafından korunacaktır, Şimc!i bu 
ıuaı ne.,reden t~~tlerin çoğaltılması -
na çalı§tlmaktadır. 

Son haf ta yapılan tecrübeler bu 
ıuam hatta üç dört bin metre yük • 
t:ek.J:kteki bomba tayyaresini birden· 
birdenbire durdurduğunu g~stermiş
tir. 

RA D'F(> 

18,80 plAkla dans mwrfkis!, 19,30 lı:onferana 
Dr. lbralılm Zatı t&ratmd&n, 20 Vedia Rıza 
Ye &rkada§lan t&raimdan TU.rk mwıiklıd 

ve halk prlulan, 20,30 Cemal KAmll ve ar 
kada§lan ta.ratmdan TUrk mu.sik1s1 ve halk 
prkıları, 21 saat ayan, Şehir Uyatrosu ope 
ret klBIIll tarafından bir temall, 22 Ajana ve 
borsıı haberleri ve erteııl gtlnUn programı, 

22,30 pldkla ııoıoıar 23 SOD. 

\h"A~A: 

17, hafit mualld, 17,4:1 Viyana geceal, 17,5:1 
yılbaşı §&rkılan, 18,20 keman kowıert, 18,40 
plyı.ı.ııo konseri, 19,10 konU§ı:n&, 20 ha.vadla, 
20,80 muhteut oarkılar, 21 konserin devamı, 
22 haftalık haberler, 23,20 dana mu.sl.k1ıd. 
BEIUJ...~: 

17, muslld, 19 AimaD §&rlalart, 19,20 ha 
vadla, 19,40 kontenuııı, 20 kon.ııere, 20,4~ Al 
mımya havadislert. 21,10 konferans, 22,10 
muhtelif opera pa.rçaları, 23,30 G'OCe konaerl, 
24 dans mus1kls1, 
l'EŞTE: 

811' .. llALAa 

, 
BEYO~LU 

SARAT a Gl.zll izdlvaç n 137 
nin §en aa&t! 

rtJRK 1 Sirk 
»Jl;uı;8 • KUçük preues " Hardl Kan kardqler 
lPEK 1 BokıKlr aUtı:U Ularold 

tı\KAR'FA • Filoyu t&k1p edelim 
YILlU.Z • Çapkm genç .... 

geceleri 

smnı::R • Tatlı bel& 
-'LK..U.A.8 • Çöl 81.lAlış(lrlert 

rA.N . ' Kahraman haydut .... 
dUren gözler 

~l'K 1 

===-~1 ŞARK • • ASUI 1 Kuta Dtva .,. Dan 

cehennemi 
ASTORYA • KanUD8UZ memleb 

K1§ geceıd rQyuı 

VUMuntYET ı Programm.ı blldlrm 

D' lıtiııklmlarla köprilcükler, akmtı-

ve onlara esir olduklannı haber verecek 

bir devriye kolu teşkil ettik. 

Şehrin son evinde bir rşık gördfim. 

Tayyareden pilotu mecburi iniş yap 
maktan b~ka çare bulamarm~tır. İn· 
giliz hıwa nazrrhGınrn fevkalade giz· 
li tutmakta olduğu bu yeni şua İn
giltere mü:lüfo:ı pwnmm c.-ı önünde 
gelmektedir. 

ıs, L!.sztten parçalar, 19,80 pllk, 19,(0 ha 
va hUcumlarına karoı aımacak tedblrler. 
hakkmda konternns, 20 Macar konseri, 20, 
60 çalgılı teınsll, 22,30 havadis, 22,60 piyano 
konseri, 23,3~ Çigan musikJSl, 

ISTANBUC 
mücadele ettiler, ağır kalas ve la. 

birlettirerek biribirine bağladı· 

· Kalastan da Yafadaki Alman balo 

~ontanndan kaldınlan halı ve ıecca. 
.. fcıerte sardılar. Kıtalar yürildil. hiçbir 

! ~ patırdıa ititilmiyordu. Tasarlaldı-
~ plln büyük bir muvaffnkiyet gös· 

: ~itti. 
't'ürkleri gafil avladık. Hemen hepsi. 

Yanıma bir takım alarak hemen oraya 

gittim. Bahçeye girdim: pencereden 
içerisini gözetledim; Uatü kağıt dolu 

masanın başında bir zabit bazı haritala. 

ra eğilrnl§ çal.şıyo11du. 

Bahçeden çıkarak evin kapısına gidip 

vurduk, kapıyı bizzat Türk zabiti a~tT 

ve tabiatile esir oldu. 

Onun evde yalnız bulunduğunu sanı

yordum fakat emin olamazdım. Evi a· 

ramak için içeriye bir onbatı gönder. 

dim. Bir iki dakika ıonra geri geldi. 

Buna benzeyen bir olüm r:.ınm"!" 
tecrübeleri, Almanyada da ya • 

pılmaktadır. Faku.t, lnc:"!iz şuamı> 
karşı tayyare!~ri k"o~·=-'::?mck için 
henüz hiç bir vasıta bulunamamış. 
tır. Dundan ba~!ca tayyare makine· 
lerinin manyatolan bu şualara kar
şı korunsa bile, geriye -~d ihtimal 
daha katıyor: 

noımEŞ: 
: :>, hatif musiJd, 20,10 od& musfktst, 20,46 

keman konseri, 21,30 aentonik konser, 23,45 
havndis, 
LONDr.A: 

19 lı8.fit musikl, 20,115 çocuk sa.atı. 21 kon 

99r, 22.2~ futbol hakkında konleraruı, 22,30 

opera 23, dAM mwıllWıl. 
PAnts: 

ıD,30 Macar muslktsl, 21 oda muslkt~. 21, 
30 radyo havadisleri, 22 konser, 23 opera.ko 
mJktcn nakil. 

Fr:BAB ı Korkulua kaptan ._ 
11& aşk beldest 

Mt1 .U J llıı.zurka 

fil.LAL ı İ§te BahriyeJ.Der '" 
ısıum ve Şeytu. 

~ ı Viyana eeni eewtvnırrnl 
K&rakedı 

ALEMDAR ı İşte bahrtyelner 
ölllm ve pıytaıı. 

K&UA.LBEY ı Ka.ıı ve Gençlik ve 
, dan 90Dr&, ~ il 

OSKlJGAR 
IIALll • Tarubulba 

•~de kulübelerde bastırdık. Oja ırmağı 
~ kendilerini bir hUcumdan koruyaca 

~ h.nutile, rahat ediyorlardı. Yanılmış 
~uklanru birdenbire ariladılar. Fakat 

~ itten ceçmişti. tngiliz ke§if kollan 

- Bayım - dedi. içeride bir kadın; 

inat d:liyor gelmek istemiyor. tng:liz 

askerlerinin centilmen olmadıklannclan 

korkuyormuş. Kumandan olan zabitle 
konuşmak istiyor. 

.Cu yeni şualar hayatı bir iki daki· ,.....' ' I Y A T " u 1·_! K 

!:'\ içinde imha etmektedir. Sehir1i0yi'Jf roso 1 E p E B A ş 1 

. Şua, c~~ t~; :nden ga~et. ~a~sas llllllllllllllf dram kısmında 
BALAT 
ı BitmeYQ mtıNp, 

bır takrm ın~ıL. . maddc.Jerını goture· ll n B T n K 

rek yük~e!~ infilakla .parlatma~~achr. !it 111 

york esrarı .. 
g'CDçlllt. 

erinde bombalarla kulübelerin kapıla 

~ iterek açtJ. Yıldırımla vurulmuşa 
~en Türkler, eller yukanda. clıpn 

Makıne Ôu şua a karşı mutees- rranım nyatrn.mıda 
111 

BDyWı WU1t7onlsl ~ 
maııyettzm.a 

~-

SURPRIZ 

- Peki gidip konuıunım. Siz ubiti 
karargaha götürün~ 

Ecvin karanlık olan an odaamı geçe-

sir olmasa dahi pilot ölmektedir. Ya· 
:1ut göri; "CZ şun tayyarenin taşıdı· 
ğı bombalan derhal patlatmakta 

dır. 1 

lllllH 
Operet kmım 

bug{ln t&Ul gUnüdQr. 

flALK OPERl':rl 

Pr. Zati Sun 
Şehzadebapıı 

rek arka tarafına yürüdüm. Aydınlık 

bir odaya girdim v~ Kontes Varlutayı 

gördüm. lıuannta ıehrlni bir tek 1ruryun at· ı 
~ dan ada • .. ,,. o a ti metS ~"""=-~~~~""""""'~--.. (Dm>amı t1ar) 

~pamakta olan bir siper dolusu Tiirkil 

Pjlotsuz tayyare kullanıldığı tak-
1 dirde bile yeni şuarn vücude getircce· 

ği maniır~e.ini ft§manm inlkam; 
olm~·aca!dır. 

bll)'Ok operet. 

YenJ 8ale 

FERAH 

Arzuyu mnu 
rine ttmalll 
birkaç gün d 
dCYam edIJ"OI'. 
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du. Birdenbire benliğinde uyanmakta 
olan kadınlığı hissetti ve damarlarında· 
Jci kanın kaynadığını; on altı yaşının 

taşkınlığını sezdi.. Birdenbire koşmağa 
başlad. Bahçenin alçak dallan arasında 
koşuyor, yapraklar yumuıacık mini mi. 
ili tokatlarla yü%UnÜ okşuyor, fa.kat onu 
l>ir tilrlil dindiremiyordu. 

Ta aıağıda. mısır ekinlerinin yeşil bir 
C!eniz gibi uzand ğı çitin yanı başında 
elleri ufacık memelerinde, başı da ser
acm olduğu halde durdu. Adam'ın ko
ıarak takip etmiş olduğuna pşmaldı; 

timdi delikanlı büyüyen gölgesi içinde 
dimdik duruyordu. Kız bir tek söz söy. 

liyemiyecek bir tek İ§<lret yapmıyacak 

tur halde idi. Erkek yaklaştı. O kadar 
yakına geldi ki ktz onun açık ve parlak 
gözlerini görebiliyordu. Ve erkeklcş

nıi~ ıert kollarilc onu sardı, göğsüne 

doğru çekerek kucakladı. Kız, yavaşça
e.tk ba1tnı bu göğse !dayadı. Titrek du. 
&.klan birleşti.. Bu, boyuna uzattıkla
rı beceriksiz bir öpücüktü. ikisi de sar· 
hoı. şaşkın ve kırgın bir gevıekliğıc dal 
1111§ bulunuyorlardı- ı 

Delikanlı nihayet lan bıraktı •e kork 
mu~ gibi kaçarak uzaklaştı. Kız da bah 
senin ortasında YQpyalnız kaldı. Yüre
ğine Adeta ruharıl bir sükOn inmişti. Du 
daklan timdiye kadar hiç bir meyveden 
bu kadar tat duymamııtı. 

Sımru kimlere söyliyeceğinl bilmiyen 
bir sade dil gibi, onu rüzgara. gecenin 
karanlığına ve blla saçma sapan söylen
mekte olan masum ihtiyara anlattı: 

- Saı1di, Sandi !.. Beni öptü 1-

ACUSTOS 

lf ertıametaiz gllneı. tartıda kalan 
•man diplerini çatlatıyordu. Derenin 
cıları kaynar aulat pi wnmııtı. Orak, 

makineleri altın başb buğdaylann ara. 
sında açıklıklar yapıyordu ve bir gemi 
burnunun dalgalar açt ğı gibi ekinleri 
açıyordu. Gün batarken ağır arabalar, 
zahire dolu çuval yüklerini anbarlara ta
şıyordu. 

Adam ekin biçiyordu. Tepesine dim
dik inen güne§ ışığı altında saatlerce 
çalışmak onu hamura çeviriyor, pestili. 
ni çıkanyo11du. Sıcaktan bunalıyor, par 
lak ve yakıcı ıııklar gözlerini kamaştı
rıyor ve körler gibi görmeksizin, ~deta 

sonsuz bir karanlık içinde çalışıyordlL 
Saatler süren, bitmez tükerunez ve yek· 
nesak iş .. Gömleği sırtına yapışıyor ve 
kumaş derisini yakıyordu. Dudaktan 
kupkuru yapraklar gibi çatlak çatlak 
olmuştu. Ara sıra, öğlen sonu saatleri. 
nin bitkinliği iÇinde, tarlanın öte başın 
dan bir siloetin çıka geldiğini gördü. 
Bu Mazi idi. Sırtında ıoluk renkli bir 
basma, ba~ında da eski bir hasır ıapka 
vardı. Yanık suratının ortasındaki kızıl 

dudakları ne taze idi. Delikanlıya UstU 
bezle örtiilil bir kap uzatırdı. O da ka
bın içindeki ılık ve tataız kahve suyunu 
yavat yavaJ ve uzun soluklarla içerdi. 

Sonra da dudaklarını yumruğunun 

tersile silerek, yeni ba§tan i~e sarılırdı. 
Harmanın ba§langıc:ndanberi hep 

böyle devam ediyot1du. Delikanlı har· 
manın bu sıkı çağında, başını işten ala. 
mıyordu ki başka geyler düşünebilsin. 

Mazi ise onun çiftliğe ilk günlerde 
olduğu gibi tekrar yabanileştiğini vo 
eski inatçı sessizliğine dald-ğını gördük 
çe taşıyordu. Ondan beyhude yere dost 
ça bir gillücilk, gizlice bir el sıloşı ve he
le Korinin dilğiln gecesi bahçctde yaptı• 
ğı gibi göğsünün üstünde sıkmasını bek 
liyordu .. 

Kız şimdi kendisinin eskisinden cok 
daha Talnı.a ve ~ok daha bedbaht oldu.. 
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peynir dilimiyle, elmasını verdi. Çocuk 
bunlan aç bir kurt gibi yuttu, te~ekkür 
etmeği aklından bile geçirmedi. Kız o. 
nun haline, kolu kanadı, kınlrruş gib! 

bitkin ve umutsuz davranmasına acıdı 
ve tekrar sordu: 

- Adın ne? 

Çocuk karşılık vermedi ve yeniden 
çekingen vaziyetini talandı. Onu tatlı 

bir gülücükle yeni baştan teskJn etmek 
lizımgeldi. Zaten kız onun bütün ıergü 
ze~tini anlar gibi olmuştu. üstündeki 

bu soluk mavi elbise, meseleyi az çok 
anlatıyordu. Bir çok defalar bunun gibi 
çocuklann çiftliklere sokularak ekmek 

çalmak istcıdikleri görülmüştü. Onların 
daima tutarlar ve köyün muhtanna tes· 
lim ederlerdi. Muhtar da bu kaçaklann 
ellerini bağlad·ğı gibi götürüp kaçını§ 

oldukları yetimhanelere teslim ederdi. 
Bu erkek çocuklnnn yetimhaneleri Ma
zinin küçükken bulunmu~ olduğu yer. 
den çok daha müthişti. 

Bu çocuğun da yakalana-ağı dUşilnce 

•i Maziyi titretti. Üstündeki elbise. ne 
vakit olsa işi meydana vuracaktı. Çocu· 
ğun yüzUne bakarak d6li ği: 

- Bana bak, artık bu elbiselerle do
laşamazsın. Seni hemen tanırlar. Bir 
r.ençber bizim anbarda pantalonunu br. 
rakmıştJ. Onu sana vereyim. Geceye 

kadar sen fU karşıdaki mağaraya gir de 
aak1an. Gece el ayak çekildikten sonra 
çiftliğe gelirsün 1 

Mazi bütün gün, hiç yorgunluk duy· 
maksıznı çalıştı. Kayanın . oyuğunda 
bitkin bir halde kendisini bekliyen ço

cuk bütün dilşilncesini oyalıyordu. Bu 
delikanlı iki gündür kaçaktı. YemeksL 
zin. uyumağa cesaret e~ksizin. orman 
Jarda gizlenerek, kamyonların arkalan· 
m asılarak ko§lllu~, şelutden mümkün 

olduğu kadar uzakla~m.ak için eldea 
geleni yapmıştı. 

Mazi giln batarken kimseye bir te1' 
sezdirmcmeğe uğraştı ve Madam Slag'ı 
atlatarak, hayatında birinci defa olmalc 
üzere, bir yanm somun, azıcık tereya• 
ğı ve Uç yumurta çaldı. Bunlan Marıa. 
lın eski bir pantalonuna bağladıktan 
ıonra çiftlikte herkesin uyumasını U.. 
züntil ve endişe ile bekledi. 

Slag işten dönünce pek yorgun oldo
ğundan hemen yatar ve ku.r§un kadar 
ağır bir uykuya dalaıidı. Ancak kansı 

evin içinde uzun uzad·ya dolaşır, yu. 
murtaları sayar, öteyi beriyi gözden 
geçirirdi. 

Bu kadında en sonunda yatağına çek 
lip çiftlikte ses ıada bUsbütiln kesilince 
Mazi yavaş yavaş binanın dışına slizül-
dil. Adının Adan olduğunu söyliyen 
ço: uk dışarıda bekliyordu. Getirdiği 

yiyeceği verdi ve s:tmadan cayır cayır 
yanmakta olan elini sıkarak tam Alla· 
harsmarladık diyeceği sırada, yanların. 

da Slagın dimdik durduğunu gördii. 

Belki de herhangi bir tıktttidan uyan• 
nuştı. Nasıl olduğunu bir türlü anlaya· 
madılar. Yaşlı çiftçi yumruğunu çocu. 
ğun çenesine yakm tutarak onu ite ka· 
ka mutpağa sürilklddi Mazi yalvan• 
yordu: 

- Mösyö Slag, salıverin gitsin! O 
bir hırsız değildir. Yetimhaneden kaç. 
mıı zavallı bir çocuktur. 

Slag bağırdı: 

- Yetimhaneden mi?.. Hapisbane
den demc]ı istiyorsun 1 Bir suçlunun ka~ 
masma yardım edecektin ha.. Budala ı.. 

Bu sözlere pşa kalnut olan Mazi. za
vallı çocuğun yüzilne baktJ. Bu karma. 
karıJık saçlı, pkağı yaralı, ağzını çar
pıtmış ve yab3ni bakrşlı surat, h!kimle
rini bile pıırtan canı ~ocuklara beıWJ.or 
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Ancak elmas madenlerinde görülebilir 
Elmash p.ortakal - Tel örgülü madenler - mlde!erın 

muayenesi - Buz içinde elmaslar 
l.ondradan ya...-ılıyor: 
Elmas hırsızları, cenubi A!rikada el

mas madencilerinin, polis hafiyeleri
nlıı, gU.mıilk memurlarının en çok mü 
en.dele ettiği diŞnanlu.rdır. 

Yüzlerce siliililı muhafız, başlıca 

madenleri muhafazaya memurdur. Ma,. 

den mm.tak.alan demir tel kafeslerle 
çelTilmiştir. Bu kafeslerin üst ya.ru 
sivri uçlu çivilerle doludur. Yerli i.,c;i
ler böylece içenle kaldığı gibi, dışa.r
dan da yabancmm içeriye girmem.esine 
ça.lışıl.ıyar. Sonra dalıa dışarda bilyük 
bir tel örgil şebekesi bulunuyor. 

tı Qefleri, bu hırsızlık sistemini keşfe 
bir türlü muvaffak olamamışlardır 

M.esel8., bu se~ bütün sıkı tedbirlere 
rağmen. gene piyasaya binlerce lira
lık kaçak elmas çıkın.ıştır. 

YlITUI~ ELMASLAR 

getirilen porta.kallarda.n ba.zı.la.rnwı 

ortasına. gömüldüğü meydana çıkm.ı~ 
tır. tçersinde mücevher bulunan her 
portakal işaretliydi 

GEMltC!I..E:RE Y.\PILAN 

TENBlHLER 
Şimdi bilhM-'38 cenubi Afrikadan ge

len geınilerin tayfalarına, yolcuların 

paketlerini asla almama lan tenbih e
d~~r. Bu nezaketsizlik telikki e
dilse bile, gemiciler emri dinlemeğe 

mecburdurlar. Çünkü bir defa bir gP
m.iciye iğreti olarak bir kutu yaprak 
sigara verilmiş ve gümrUkte bu kutu -
nun içinden elmas çıkmıştır. 

Cenubi Afrikada Pretoryada her 

t<ı.ra.f ı didik didik edilen bir elmns 

mıntaka.M 

çek demetinin sap tarafından 10,000 
ıngiliz liralık, traş edilmem\ş büyük 
elmaslar yere yuvarlandı. Bu elmaslar, 
belki de 1,000 liraya satmalınmıştı. 

Ve 1,000 Ura kadar tutacak ihracat 
gil.mrtlğilnden kurtulmak için bu hile -
k!rlığa cilret etmişlerdi. Fakat hırsız. 
lar, ihtimal gemideki ajanlarının giz-
li bir ihtarı üzerine ortadan sn'ŞJla.r. 

=---~ 

Y.AI..J\'IZ YERLİLER 

ÇALIŞTIRILIYOR 

Cenuht Afrika. elmas madenlerinde 
'.9'Blmz yerli işçiler çalışır. Binlc:rce 
ı:encl. altı aylık bir devre için angaje 
edilmektedir. Bu milddet içinde zenci
ler maden mmtaka.smm kapalı muhiti 
.ı;ç:bıde yaşam.ağa mecburdurlar. 

Yerli işçiler, konturat müddetleri 

bittiği zaman pek sıkı bir muayeneye 
tAbl tutulurlar. beraberinde kıymetli 

taşlar götUrmelerinden korkulur. Fa.
kat bazı T.cnciler, elmasları kaçırmak 

için yutuyorlar, Onun için birçok el
mas madeni kurnpanyalan, işçilere 

yol verirken in.sanm midesiniİı için1 
de gösteren (x) şuaı ne fotoğrafını al
ma1:tadtrlar. 

BUZ 1Ç1NDE ELMAS 
KAÇ.AKÇILIGI SEZEN ronkelnlsft(I! g«JJD 

LONDRAYA KAÇAK ELMAS 

NEREDEN' GELİYOR 
Daha garip bir vaka vardır: Burulan 

birkaç sene f>VVel, İngiliz gazetelerinde 
bir çiftin evleneceğinden bahsediliyor
du. A2. sonra. bu i.zdiv~ il&nı, cenubi 
Afrika gazetelerinde tekrar edildi. .. 
Bunlar ücretle yazdmlmI~ illnla.rdı ... 
Daha sonra gazetelerdeki bu ilAnlan 
kesip yanma almış bir adam, Cenubt 
Afrika buz fabrikalarından birine mü
racaat etti ve dedi ki: 

TE.RZiHANESI 
Gül SC\'enlerin asırlardanberi 

yaamı tqlOI eCI~n Clike..siz srülü 
Y.ct Nevyorli vilayetinin Attika § 

çiçek yeti!tiric.ilerinden Edvard 
Stortt isimli bir: gerçekleştirmiştir· 

Hayatları hiç de hoşa gidecek gibi 
~dir. Fakat ücret iyidir. Ancak, 

bu r.eneller, b::ı.za.n elmas hirSIZlarmm 
teşvikine kapılıyorlar. 

ELMAS KAÇAKÇILIGI 

İki sene evvel Londraya, "Elmas 
korporasyonu'' nun elinden geçmem.iş 

birçok elmaslar gel.mlşti. "Elnuı.s kor
porasyonu'' elmas ~tarını kumpanya
lar hesa.bm& pazara çıkarmaktadır. Ge 

Sahibi: İhsan YaVU% Sezen 

Şık glyinenıerın 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve etk kumaşlar. 

lstcınbul Yeni Postahane kıar§ı.'ında 
Letafet hmıındıı .+ No. ' 

Ba menimde Stortt tam üç 

fidan dikensiz gül yetiştirmi§tir. 

Soo zamanln.rda bir elmas tnşmı bu 
zencllerden bazıla.rmın ya ağzında dili 
altın.da. yahut ayak parmaklarının a 
rasmda aSkladıklan görlilmilştür. Ta 
ki, bir ltAğıda sarıp kalın ve sık d&-
mir kafealerin ardına at.mağa muvaf
fak olancayn kadar ... Sonra oraya ~e
ce lmra.nltkları bastığı zaman bir hır-

sız gelip tel örgülerin arasında bin 
türlü zahmetle geçip o elması bu.lmıya 
çalııpr. Ve böylcc.c taş k.açtnlır. 

len kaçak elmaslar, piyasaya yük.sek 
flatla çıkanld:rysn da. gene "korporas
yon"' un sattığı fia.ltan a.:ıağt idiler. 
Birçok mahir polis hafiyeleri aylarca. 

bu elmaslarm nerelerden çıktığmı a
raştı:rd.ılar. Şüphe yoktu ki bunların 
menbaı cenubi Afrikaydı. 

PORTAKALLARA SARLANA.N 

ELMASLAR 

Nihayet, §Üphe!er bir meyva ardiye- I 
si Ur.erinde toplandı. Ve öğrenildi ki, J 
birçok cenubt Afrika portakallan ean
dıklarla bu ardiyeye getirildiği halde 
bunlardan yaln:rz bir kısmı 13atılmakta

"-İşte ~;ı ilA.nla.rmı gördüğilnUz 
çifte, izdivaçları dola.yısiyle bir dem.et 
çiçek ve bazı diğer hediyeler gönder
mek istiyorum. Ancak, bunlar, sola
cak, bozulaca.k şeyler olduğu için, buz 
içinde muhafazası iyi olaca.ktır. Bunla
ra buz kalrpla.rmdan mahfaza yapınız. 
Kendilerine bütün tareliğiyle göndere
llın.,. 

Terzi lhaan Y&vuz 8eaeJl 

Eyüp sul hukuk hakimliğinden: 
Öz; kız kardeşi ölü Pakizenin çocuğu 

Faruk: ve babası da. 'ftfat ettiğinden 

küçük ve sagir Faruğa kendisinin vasi 
tayini için mahkemem.ize müracaatı 

üzerine: Sagir Faruğun anası ve baba
sı olmayıp vesayete muhtaç bulunduğu 
ve dayım Hasanm ise i bu vesayeti ifa. 
ya ehil olduğu vesaik ve ~itlerle sabit j 
olmakla milstedi Hasarım kUçük Faruğa 
vasi tayinin e ve usulen iHinat icrasına ' 
kabili itiraz ve itizar olmak üzere vasi ı 

ilkbahar Selleri 
Bilyük Rus edibi tvan TUrgeni· 

cv'in çok m~hur bir romarudll'· 
Fiyatı: 75 kuruştur. 

L 1 ZA 
Bu da ayni muharririn blr ronw 

rudır. Bu roman neşrolunduğu 221 

ma.n bütün Rusyayı ağlatnuot;ı. 

Her ikisi de Samizade Süreyya'run 
salahiyetli kalemiyle dilimize çev· 

dır. 

ELMASLAR MEYDANA ÇIKTI 

Fabrika., müşterinin dediği şekilde 

Tabii, bu dışardakl adama, tel örgil
lerin neresinde aranması 18.zmıgelcliği 
hakkında içerden bir işaret verilmek
tedir. Bununla b::?rab~r. z::.b!ta t~kila- Nctlccdc, elmasların, bu s:ındıklardn 

ve hiç kuşkulanmaks:z.m çiçek deme
~ı buz içersine koydu. Fakat talle 
ha.km ki, gemide bir kaza, buzların kı
nlmasma sebep oldu. Ve irersinde çi-

tayinine 7-12-836 tarihinde verilen ._ _________ ııııiııiiiiııiıiıı.._ __ 

karar 8 gün müddetle ilan olunur. 
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du. Ancak onun dere kenarındaki acıklı 
ve ümitsiz hali gözilnün ~nOne gelin· 
ce, dayanamadı ve: 

-Mösya Slag ne olur, kfedL Bu ço
cuğu Marşaltn yerine alsaruz !.. 

Slag bir müddet tocuğa tereddütle 
baktı. Baharın yakıcı gilneşi altında 

aürülmemiş tarlaları dü§ünüyordu. E· 
vet bu sağlam yapılı çocuk sanki gökten 
zenbille inmişti. İşler olup bittikten son 
ra onu muhtara teslim etmenin elbette 
sırası gelirdi. Buralarda kimsecikler 
yoktu. Kaçak bir çocuğun Slag çHtllğin 
de saklandığını kim bilecekti? Bir da. 
kika için k6y1U ihtiyatk!rlığı ve kanun 
korkıı::u Slag•t düşUndürdü. Ancak top 
rak, işliyecck kollar istiyorldu. Karar 
verdi: 

-Olur .. Onu bir mUddet alakoyaca· 
ğmı. Ancak çalı~mast lbım; hem de çok 
~alışmalı .. Yoksa karışmam ha! .• 

Çocuk cevap verdi: 
- Çalışının 1 

Çift~i odasına d~ndü. Dunun üzerine 
Mazi lambayı aldı. öteki kolunu da yeni 
arkadaşmm koluna geçirerek onu Mar
galın odasına gCStOrdU. 

HAZ!RAN 

Me!dam Slag: 
- Çoktandır bura.hırda böyle bir dü

ğiln görlilmemi~ti.. 

Diyordu. Kocası mukabele ediyordu: 
- Düğün, düğün ama hana kaça mal 

ı olduğunu biliyor musun? 
Bununla rnber, insan bergün kız 

evlendirm~" Y3 . İşte pekfil1 bir düğün 
olmU§hll.. 

D ~ğünUn, gllneJin kızgınlığı geçtik· 
11onnı, saat beşte yapılmasma karar 

erllm!şti. Çünkü haziran ortalıcı ka
~ kavurmaktaydı. Hem. böylece bil-

tiln gün çal~dmrı ve boı yere vakit 
kaybedil.ıniJ olmazdL 

Damat olacak Hilt'in her tarafı sal· 
lanan. tangn tungur bir fort otomobili 
vardı; kaynanasile kaynatasnu ve gelini 
bu arabada götürdü. Ötekl ldavetliler de 
yük arabalanrun üstüne koydukları tah 
ta sıralara yerleşerek yola düzilldüler. 
Bir arabanın ortasında. da, orkeıtra talq,. 

mr, çatlak boru aeslerilc ortnlıtı velve
leye boğuyordu. 

DUğiln alayı kahkaha ve gilrültülerle 
yolun dönemecinden kaybolunca Mazi 
ile Adam çiftlikte yapayalnız kaldıl&r. 
Bunlar dilğUnc çağnlma.mrşlardı •• Hay• 
vanlara bakmak. çütliğe bekçilik etmek 
sütU sağmak, yayık çalkalamak ıerek.. 
ti ve bu iıleri görecek adam llznndı .. 

Muinin yüreği burkulmUJtu. Kaç 
baftaıdır, hep düğünü beklemiş. beyaz 
gelinlikle, çiçekleri ve çalacak ~lal"1 
düıünm.Uştü... Düğünün çatık yüzliJ 
çiftliğe getirebileceği bütün eğlenceler· 
den, igte onu mahrum etmi~lerdi. 

Şimdi ise Adam'la yapayalnız kalın

ca, yapıbcak bütün işlere rağ~n cesa.. 
retile beraber bütiln gücünün ve çal:ş
m& isteğinin kmlmıı olduğunu hissedi
yordu. Kapının eşiğine yanyana otur. 
muşlardı. Çocuğun yüzünde hain bir 
bakış seziyordu. Uç aydanberi Slag'ın 

yanında çalışmakta olan bu çocuğun 
ruhunda ara ısıra isyan izlerinin belirdi
ğini görüyordu. Fakat hapi&hane kor. 
kusu yüzürldetn Slagm tokatlanna bile 
ses çıkartnuyordu. Sarho2 bir 00.ba ile 
sefaletten bitkin bir hale gelmiş ananın 
oğlu olan bu çocıık hayatm bütün acı· 
lannı tata tata bUyUmilştU. Bir gece 
hergün olduğundan çok daha ıarbo§ ge• 
len babası. annesini o kadar döğmügtU 
ki Adam dayanamıynrak yerinden ftrlıı. 
mıJtL Ne yaptığmı bilmeksizin babatı 
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Wctan kuvveti birkaç misli artmıJtl. 

SarhO§tın vücudu ise içkiden pelte gibi 
idi. Çocuğu kı~kızıl bir delilik kapla
~tr. eN yaptığmı bilmeksizin babaaı. 
nm Ustüne atılmış, vurtnU§, yumrukla
mış, telanelemiş. durup dinlenmeksizin 
boyuna döğmüştU. Ellerin:len kurtardık 
lan zaman sarhoşun bir bacağite U~ ka· 
burga. kemiğinin ve dCSrt dişinin kml. 
mıı olduğu görülmüştü. 

Çocuk mahkemesi onu ıslahhaneye 

c5ndcrdi. Bu dehşetli yer. çocuklara 
tatbik ettiği çok sert ve şiddetli ceı:alsr 
la, onları ısbh değil hayata ve cemiyete 
kar~ı bQsbUtün kilskiln bir hale sokuyor 
du. 

Bu çocuk ara sıra Maziya karşı bile 
ıert hatta yabanice davranmakta idi. 
An:ak genç kızın cesareti kırılmıyordu. 

Hizmetlerini görmekte olduğu h.ayvan
lııra gösterdiği aevgi ve ~efkati ona kar 
fı da duyuyordu. 
Yavaş yavaş Adam'ın yabaniliği gi

derilmit. bunun yerini tatlı bir yumu. 
§aklık almıştı. Ağzını açıp bir söz söy
lemeksizin uzun uzadıya kızın yanında 
oturuyordu. Ve bir gün, uzaktan kıza 

gillUmsemişti. Bu glllilmıeme, onun 
yUzilne on ı;ekiz yaşının bOtiln tazeliği· 
ni vermi~. güne§ten yanık ve fena yaşa. 
yıştan kırışık içinde kalmış derisini dü
scltm~. kuvvetli beyaz dişlerini göster· 
mi§ ve elA gözlerini sevinçle parlatmı~
tt. O gece Maziyi kendine doğru çek-
mi' ve teselli etmeğe uğraşarak: ı 

- GünUn birinde elbette başımızı 

ahp gidecek ka!dar bilyüyeeeğiz. demiş-! 
ti. Çok uuklara belki de Sent Luiz:e 
kadar gideriz. Ben çalışırım; büyUk bir 
a•ıukat olmağa uğra~acağrm. Sen de 
çok zengin bir adamla evlenirsin! .. 

Kıı bu şözler üz:erine engin hülyala. 
ra daluak: 

- Beş çocuğum olacnk. i:çü e:ltek 
ikisi kız .. Hepsi de lüle, lüle lepiska 
saçlı! .. 

Haziran gecesi, iki gencin omudan
ru mavi sisten mantosile sararak orta· 
lığı kaplıyordu. Ac:kmamıJbrdı: Ma -
dam Slagın kendileri için bir tabağa 

koymuş olduğu yemek artıklannı ye
mek lizere mutfağa kadar gitmek iste
miyorlardı. 

Memeleri şişen inekler ahırda ycıvz, 

yavaş bö~U.irlUler. Gündelik işleri, rruı .. 
kine gibi yapmak laıı:ımgcllyordu. GU
neş batıda ihtişamlı erguvanilikk ~ &:Vi!§ 

yavaş g~erken, gençlerin damarlarını 

bir gev~ekllk ket bı.m·ş bulunuyordu. 

• Birdenbire, daha şimdiden epey yük· 
selmiş olan mrnırlarm arasmdzn. San .. 
dinin ç !:ageldiğlni gördiller. Bu z:avalh 
bir sarho~tu . IVIazi bütlln zayıf \•e bi
kesleri se·ıdlği gibi bu adama l:::r~ı ea 
merhamet duymaktay.:h. Onu yemese 
davet etti. Zavallı sarhog bu da,,·ctl 
kabul edince. kız b!lyük bir &evinç duy 
du; dallan meyve ile yUklil elm:ı r.ğa· 

cınm altındaki dört bilyUk ta§ füıtUnde 

sofrnyı hazırladı. 

Sandi, çenesi dilştik bir adamdı: un. 
ki mezarın derinlik.erinden gclc:ı boğuk 
bir esle hiç dunnadnn söylUyordu. 
Du sarhoş, sözleri ekseriya aııçm;: s~pan 
olmakla beraber. çok r,Uzel hfüayeler de 
bilirdi. Bu toprat:lara ilk gelen adnml •· 
dan biri idi ve sergUze tlerle dolu bir 
hayat ya amı§tı. Eski günlerde hurada 
olan bir hintli dtiğllnilnü ve güveyin 
kuzguni siyah atiyle gelip gelini kap
tığı gibi nasıl kaçırmış olduğunu, o ye:C 
nasak sesile anlatıp duruyordu. 

Mazi ayağa kalktı; şiırıdiyc kadar 
yüreğinin bu kadar ağır. kendinin böy
le titrek olduğunu hic bilmiyordu. Gece 
nin bUtün gilrültüleri içini dolduruyor· 
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KUMBARA BIRE', 
1000 

İstanbul 15 mc.ı icra memurluğundan: 

TARLADIR 

l --
1 

Mühim ilan 
lstanbalda Hava Gazı ve Elektrik ve 7 eşeb
büaatı Sınaiye 1ürk Anonim Şirketınden; 

lstanbulc:la Hava Gazı ve Elektrik ve T eıebbüsab Smaiye Türle 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mua
tatil" tekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 1937 den itibaren ip· 
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" 'enkte 
ve "muatatil" tekilde kartlarla tebdil edileceiini muhterem miiJteri
lerine arzeder. 

MezkUr kartların baş tarafında tirketin ünvanı yani "IST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBUSA Ti Sl
NAlYE TORK ANONiM ŞIRKETr' ve eğri olarak 1937 ibaresi ya· 
zılıdır. 

Bu evsah muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek himilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterile
rin İfbu ihbarnameye riayet etmemelerinde-n tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti §İmdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

Bit borçtan !dolayı mahcuz ve paraya: 
çevrilmesine karar verilen piyano gra
mofon ve halı vcsair ev e~yası 4-1-371 

~~~gbiln~hn~9&n10M;~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!~~ kadar Beyoğlunda Taksim Firuzafa l .ı 
güneşli sokak 26 No. 1ı apartunanda bi 
tinci açık arttrrm<ı suretilc icra kılına
cağından isteklilerin mer.kOr gün ve ısa
atte yerinde hazır bulunacak meımıru. 
na müracaatlan ilAn olunur. 

Diş Doktoru 

Cbevt ooçeır 
Cumartesinden maada hcrgün 

hastalarnı kabul eder. 
f.dirnekapı, KaragUmrllk Tramva;>' 

.DW'ağ. N o. 95 

Müessesatı Ticariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba,mm yaklaşma"• dolayısile müessesatm yapacakları se

nelik ilan mukavelelerile HABER ve KURUN gazetelerine verecek
leri ilinlarm yalnr.! Servisimiz tarafınd:ın yaptırılacağını ve bilvasıta 
ilin almmıyacağmı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde bu-

lundunnalannı dileriz. V ~ !?< O if' 
Pır@~a~aındla Seırvnsn,, 

.--VAKiT ==----=::::::-· .. ·==··· .. ·-=-====lllB 
Kitap Evinin 

YILBAŞI 
Hedi y~leri . 

Kiltilphanemız, •rm mUftıeriJeri
ne birer yılbqı hediyesi Yenneği ka
rarlqtmnqtır. 

Bunun için 1 Xlnunuaani 937 ta· 
ıih1nde çıkacak olan KURUN caze
tabıin senebatı nUabavnı almak ka
fidir. KURUN ıuetıeei bu ntlahası -
nm bq tarafına konacak ilinmuzda 
bir numara bulunacak Ye bu auma -
rab Jaum oradan kesilip saklanacak- tır. t5 Klnunuaani 1937 Çarıamba 
rUnkO KURUN pzeteainde kuaiwı numaralar ve ka.zandıklan hediyeler 
ilin edilecektir. 

Hediyeler 
1 inci,. 38,95 lira kıımetinde 60 cilt IS Dün n Yarın koUeiuiyoaa 
2 nci,.. 27,50 • • 40 ,. Dün vo Y arm kolleluiyoma 
3incü,..14,25 • ,. 20 • Dün •• Yann kollelcaiJODU 
4 ilDdbe lnlcrede P7et llllfia Wr _. ett. " nakli o&.nık t....•laa U.k 

ş..11 , ........ aJbümi. 
1 iııııcb'e yine renldi " Dl& lıir nmaa ra albüm&. 
• Daya renkli mblade .... Wr kele bek albWnii. 
7 nci,.. ,. • ieti ridye albüml. 
8, 9, 10 anca,a, Kibıp ft ~ meıl*'MIW altJ ~ciltli kolJtlai-

)'Olla. 

10 - tS İDcİ}'e "V AKIT" lriitüpbmıesi Cep kitapları serisi. 
16 - 20 ,. Cen.l Pa,anm batın lan. 
21 - 25 ,. Ayaılı ve Kirac:r1an ron:mnı. 
26 - 30 ,, Topu piyemi 

31 - 35 ,. S..vaıtan 8-Tta ıunam. 
36 - 40 ,. Milyonerin kızı roma m. 
40 - SO ,. 'Kader" cep kitabi. 
50 - 80 ., Olimpiyat oym:ılan. 
80 - 70 ,, Klonm T.,... esran roa..a.. 
'70 - 80 ,. Yq'091avyada aeyaha t notlan. 
80 - 90 ,, Şark Ekıpreminde bir cinayet romanı. • 

90 - 100 ,. E triPk nzıoeu romanı. ı= 
Kazanan numaralan ellerinde bulu nduran sayın müşterilerimiz kil· i 

tüphancınizden geçerek kendilerj nc dUıc n hediyeleri alacaklardır. i 
[Kend1aine bu hediyelerden biri inbet eden numaralar, ,ayet daha tsnce ayııl !: 

eseri edlnml§ bulunuyorlarsa bunun yerine bir ba§ka muadjllnl de alabilirler.] lf •-™--------- ııı •-.---...,_.w ... --... •••••-• ..... ..-•• -.,-••--'9! 
VAKiT Kütüphanesi, kendi neıretliği eserlerden bapa 

Devlet Matbaası neıriyatuu, Av~pa memleketlerinde basılan en 
yeni ilmi, e<lebi, içtimai, siyasi ve felsefi eserleri, tıbbi kitaplar
la mecmualan ve herkesi memnun ettiğinde hiç ıüphe oluuyan 
eo son ve en yeni moda mecmualanru da mÜ§lerilcrinin emirleri
ne amede hulundunna.ktadll'. ................................................................................................ __. .... 

İstanbul Ankara Caddesi: Telefon. 24370 
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Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (2) gurup 

malzeme her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 11. 1. 37 pazartesi günü 

saat 1 O da Haydarpqada 1 ind işleme komisyonu taraf mdan açık eksilt 
me :le satın alınacaktır. 

isteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaikalan ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu iıe gir 
meye manii ko.:ıuni bulunmadığma dair beyanname verrnc!eri lnzmıchr 
Bu İşe ait şartnameler komisyondan pllnurz olarnk verilmektedir. 

. 1 - 14500 adet muhte)if numara bez!i zımpara kağıdı 4000 adet cam 
kağıdı muhammen bedeli 927 lira 70 k-uruı ve muvaklcıt teminab 6688 
kurut tur. 

2 - 11000 adet Kaol (§İ~e) veya (emsali). muhammen bedeli 59<. 
lira ve muvakkat teminab 4455 kuruftur. .(3724)~ 
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.~adyosunun 1937 modeli geldikten 
radyo nıünakaşasına 
VERiLDi 

1937 

.c 
Radyosunu 

görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olm'ıya
caksınız. 

Bugün belki başka radyoya sahipsı 

niz fsıltc.t yarın muhakkak surette hiı 

R.C.A~ 
ile tebdil etmeğe mecbur kalacaksınız. 

sonra piyasada 
SON 

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

Mühim ilan 
.Tesisatı Elektrlklye Türk Anonim 

Şirketinden: 
T esisab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 

senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" tekilde hüviyet kartJan
nm 1 lkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mu.atatil tekilde kartlarla 
tebdil f!dileceğini muhterem mü,teril~rine arzeder. 

MezkUr kartların bat tarafında tirketin ünvam yani "TE.51-
SATI ELEKTRlKlYE TÜRK ANONiM ŞIRKETI" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazıbdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmabdır. Şirket, müıterile
rin iıbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'u1iyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

~--~~~~--~:=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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r: .{. V ~ y LJ J. . J. V .J. J.Y.D Beyoğlunda Bahkpuannda Dudu odalar 90kağmda 22 nuınanh 

mağazumda bulununuz 
H EQlenceler il Kezaoracla meıhur LORYAN, ~ · ANCOPULO 
5 Kotı\\Oon ! LEBON,PARlZYENTAN LOZAN 
n Y/ • • • 1 (Eski Petrograd) . RÖNESANS, MAJF.STJK e Muz 1 k :: Putahanelerinde ıuf bizim unlardan mamul pideler de bulacabmız 1 Mualarmızı timcliden ayırtmız. n Btmdan bqka aofralamuzı tezyin edecek nefis meyvalar da bulunur . 
.• =mn:r.:.:::::mnm::::m::====::ı:.: Evlere de sevkiyat yapılır. Telefon: 44373 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
umum tahlilit. Eminönil Emllk ve 
Eytam Bankası karıııırnda İzzet 
Bey Hanı. 

Bayanlara en gi!zel yılbaşı hedi yesı 
bir kUrk mantodur. Bunu BEYKO tı
carethanesi 12 ay vade ile kefaletsiz 
olarak f:lJltm&ktadn-. 

Anadoludan ayni ~raitle sipariş kabul 
etmektedir. 
Mahmutpaşa. Kürkçü Han iccrsinde 

BEY K O ticarethanesi. Tel: 21685 

KASADA 
SAKLADIÖINIZ 

DAl2.A 
KU'2U 
SID 

(~ŞMb 
VAZİY[TiNOEOIQ 

• ONU rAIZlı~ 
O~Nk'AYA-VE:RINJZ 

....... ~-~ 

~u~usı SA~TLA~IMIZI 
SO~UNUZ 
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lstanbuf Gilmrilk BaşmUdilrlilğUnden ii Doktor ii 
Bapüdürlük servisleriyle lstanbu ithalat gümrüğünün Galatada Rdı- ~iömer AbdUrrahmafl~ 
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